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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 

0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi 

BahasaArab (A Guide to Arabic TransliterationaI), INIS Fellow 1992. 

A. Konsonan  

Arab  Latin Arab  Latin 

 Th ط  a ا

 Zh ظ B ب

 „ ع T ت

 Gh غ Ts ث

 F ف J ج

 Q ق H ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م Dz ذ

 N ن R ر

 W و Z ز

 H ه S س

 ‟ ء Sy ش

 Y ي Sh ص

   Dl ض

 

B. Vokal, panjang dan diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlomah dengan “u”, sedangkan bacaan 

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
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Vokal (a) panjang= Â misalnya قال menjadi qâla 

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla 

Vokal (u) panjang = Ũ misalnya دون menjadi dûna 

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah  

ditulis dengan ”aw” dengan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 

Diftong (aw) = ۔و misalnya قول menjadi qawlun 

Diftong (ay) = ڍ misalnya خير menjadi

 khayrun 

C. Ta’ marbûthah (ۃ ) 

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, 

tetapi apabila Ta‟ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi 

al-risalat li al-madrasah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang 

berdiri dari susunan mudlaf  dan Mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  في

 .menjadi fi rahmatillahرحمة هللا

D. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah 

Kata Sandang berupa “al” ( ) ال  ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak 

diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan 

contoh-contoh berikut ini: 

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan... 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan... 

3. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun. 
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ABSTRAK 

 

Indra Saputra, (2020): Implementasi Pendidikan Agama Islam 

Berwawasan Multikultural di SMP Negeri Se 

Kecamatan Siak Hulu, Kampar 

 

Meneliti Implementasi Pendidikan Agama Islam di lingkungan SMP Negeri Se 

Kecamatan Siak Hulu, Kampar. Menarik dan perlu dilakukan, tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui penerapan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

berwawasan multikultural di SMP Negeri Se Kecamatan Siak Hulu, Kampar. 

Fokus penelitian ini hendak membahas bagaimana implementasi materi 

Pendidikan Agama Islam berwawasan multikultural? Metode apa saja yang 

diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam berwawasan 

Multikultural? Dan bagaimana evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

berwawasan multikultural di SMP Negeri Se Kecamatan Siak Hulu, Kampar. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan rancangan pendekatan 

studi kasus.  Untuk menggali data menggunakan observasi, wawancara. dan 

dokumentasi, selanjutnya hasil dari teknik tersebut dipilih sesuai dengan fokus 

penelitian, untuk melihat keabsahan data digunakan teknik trianggulasi  data dan 

kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Setelah dilakukan penelitian 

secara menyeluruh tentang implementasi Pendidikan Agama Islam berwawasan 

multikultural di SMP Negeri Se Kecamatan Siak Hulu, Kampar. Maka dapat 

disimpulkan bahwa : materi Pendidikan Agama Islam berwawasan multikultural 

yang tepat digunakan adalah mendamaikan negeri dengan toleransi, dengan tujuan 

pembelajaran supaya bisa hidup rukun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dapat dilihat dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam berwawasan multikultural dan dapat 

diukur dengan sikap keagamaan dan sosial, berbagai macam metode diskusi yang 

digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam berwawasan 

multikultural dengan tujuan agar pembelajaran lebih menyenangkan dan 

membangkitkan semangat siswa, sehingga mempermudah dalam proses 

pembelajaran bagi  guru maupun peserta didik. Dengan menunjukan tingkah laku 

peserta didik yang saling menghargai,  toleransi, dan saling menghormati. 

 

Kata kunci  : PAI, Pendidikan Multikultural, Toleransi 
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ABSTRACT 

 

Indra Saputra, (2020):  Implementation of Islamic Education with 

Multicultural Insight at State Junior High Schools 

in Siak Hulu District, Kampar 

 

Researching the implementation of Islamic education at junior secondary schools 

in Siak Hulu District, Kampar was interesting and needed to be done. This study 

was aimed to investigate the application of teaching Islamic education with 

multicultural insight at state junior secondary schools in Siak Hulu District, 

Kampar. This research focused on how the implementation Islamic education 

materials with a multicultural perspective, what methods applied in learning 

Islamic education with multicultural insight, and how the evaluation of learning of 

Islamic education with multicultural insight at the state junior secondary schools 

in Siak Hulu District, Kampar. This study was qualitative research, with a case 

study design. To obtain data, the researcher used observation, interviews and 

documentation, then, the data were chosen in accordance with the focus of the 

study. To obtain the validity of the data, the researcher used data triangulation 

technique and then it was proceed with drawing conclusions. After conducting 

research holistically on the implementation of Islamic education with a 

multicultural perspective at state junior secondary School in Siak Hulu District, 

Kampar, it could be concluded that Islamic education materials with multicultural 

insight was appropriate to be used to reconcile the country through tolerance as 

the aim of learning, so that there would be a harmonious life in the nation and 

state. The level of students‟ understanding could be seen from the learning 

process of Islamic education with multicultural insight and could be measured 

from their religious and social attitudes. In this regard, a variety of discussion 

methods were used in learning Islamic education with multicultural insight so that 

the learning became fun and inspired students, and simplify the learning process 

for both teachers and students. In terms of behavior, the students appreciated and 

respected each other, and became tolerance. 

 

Keywords: Islamic Education, Multicultural Education, Tolerance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki 

khazanah keanekaragaman terlengkap dan berbeda –beda yang tersebar di seluruh 

pelosok Nusantara. dari Sabang hingga Meroke, dari pulau Miangas hingga ke 

pulau Rote. baik dari Suku, Agama, Bahasa, maupun Budaya. kenyataan ini 

dapat dilihat dari dinamika kehidupan masyarakat yang beragam, 

keanekaragaman yang ada, sesungguhnya dapat menjadi salah satu potensial 

terbesar bagi kemajuan bangsa. Penduduk Indonesia juga  menganut agama  dan 

kepercayaan yang beragam seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, 

Budha, Kong Hu Chu serta berbagai aliran kepercayaan.
1 keragaman dan 

keunikan tersebut, selama ini tidak mendapatkan tempat  dalam proses 

pembangunan bangsa, keanekaragaman tersebut amat kondusif akan munculnya 

konflik dalam berbagai dimensi kehidupan.
2   

Dalam menghadapi fenomena yang terjadi diharapkan munculnya upaya – 

upaya pembangunan dalam mengangkat citra Islam yang sebenarnya melalui 

berbagai bidang, seperti; sosial, politik, budaya, ekonomi dan pendidikan. Jika 

kita rumuskan dalam dunia Pendidikan menjadi pilihan yang tepat. Pendidikan 

                                                           
1
 M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural : Cross-Cultural Understanding Untuk 

Demokrasi dan Keadilan, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005),  hal. 3-5 
2
 Azyumardi Azra, Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam; Bingkai Gagasan Yang 

Berserak,(Bandung: Nuansa, 2005), Cet. Ke-1. Hal. 13-14  
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selain sebagai aktifitas transfer of knowledge juga merupakan media dan aktifitas  

membangun kesadaran, kedewasaan dan kemandirian peserta didiknya, 

sebagaimana dikemukakan Freire bahwa pendidikan harus dianggap sebagai 

kunci perubahan menuju arah yang lebih baik, Pendidikan multikultural 

merupakan salah satu cara untuk mengajarkan keragaman, yang menghendaki 

rasionalisasi etis, intelektual, sosial dan pragmatis agar mampu memberikan 

peserta didik pengetahuan.
3
 

Dalam menghadapi pluralis budaya tersebut, pendidikan berparadigma 

multikulturalisme mengarahkan anak didik untuk bersikap dan berpandangan  

toleran dan inklusif.
4 Kita harus  apresiatif  terhadap  budaya orang  lain,  

perbedaan,  keberagaman merupakan kekayaan dan khazanah bangsa kita. 

Dengan pandangan ini, diharapkan sikap eksklusif dan sikap membenarkan 

pandangan sendiri dengan menyalahkan pandangan dan pilihan orang lain dapat 

dihilangkan. Banyak bukti di negeri kita ini, kerusuhan yang berlatar belakang 

Suku, Adat, Ras dan Agama (SARA) sering kali terjadi adanya. sebagai contoh, 

bagaimana kerusuhan yang terjadi di papua yang meminta keadilan kepada 

pemerintah, disebabkan adanya oknum di Surabaya yang mengejek orang Papua 

dengan sebutan yang rasis (monyet). 

Pradiqma tentang multikultural ini memang baru muncul akhir-akhir ini di 

Indonesia yang bermula dari Amerika, sebenarnya persoalan multikulral sudah 

ada peringatan dan pemahaman yang hebat semenjak dari zaman Nabi 

                                                           
3
 Ibid hal. 16 

4
 Doddy S. Truna, Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme, (Seri 

Disertasi, KEMENTERIAN AGAMA RI, 2010), hal.  73.  
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Muhammad SAW, jauh sebelum Amerika membangga- banggakan dengan nama 

declaration of independet tapi nabi Muhammad sudah mengatakan “ semua 

manusia sama berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah, tidak ada 

perbedaan Arab dengan yang bukan Arab kecuali Takwanya” semenjak 14 abad 

yang lalu nabi sudah membicarakan tentang pluralis yang terjadi masyarkat Arab 

pada waktu itu sampai kezaman sekarang, hanya saja ada naik dan turunnya 

pembiacaraan tentang multikultural itu sendiri dikalangan akademisi. 

 Dalam dunia pendidikan, berdasarkan pengamatan awal di beberapa 

sekolah di Kecamatan Siak Hulu, penulis menemukan adanya sikap intoleransi 

yang dilakukan antar peserta didik selama berada di dalam lingkungan sekolah. 

hal ini dapat dilihat dari beberapa gejala siswa yang masih memiliki sikap 

intoleransi di antaranya adalah:  

1. Masih ada sebagian siswa yang  mengejek teman karena berbeda suku. 

2. Masih ada sebagian siswa yang tidak mau berteman karena berbeda 

budaya. 

3. Masih adanya siswa yang merendahkan dan dijadikan bahan guyonan 

tempat ibadah ummat lain. 

4. Masih adanya sebagian siswa yang mengucilkan temannya karena 

perbedaan agama. 

5. Masih adanya siswa yang menjadikan bahasa sebagai dinding pemisah 

dalam berteman di anatara mereka. 
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6. Masih ada sebagian siswa yang merendahkan serta mengucilkan teman 

karena berbeda budaya. 

Dengan adanya siswa yang masih membeda – beda kan berdasarkan Suku, 

Adat, Ras dan Agama (SARA) menunjukkan masih belum terlaksananya 

Pendidikan Agama Islam dalam menciptakan kesadaran pluralisme. Padahal di 

Sekolah sudah dilaksanakan pendidikan multikutural dalam bentuk pembinaan 

maupun dalam materi toleransi itu sendiri. Simbol, budaya, agama, ideologi, 

bendera, baju, dan sebagainya boleh berbeda tetapi hakekatnya  kita satu, yaitu 

satu bangsa, Bangsa Indonesia, dan satu bahasa, Bahasa Indonesia. Kita setuju 

dalam perbedaan, agree in disagreement. Pada dasarnya, manusia diciptakan 

Tuhan dengan berbeda jenis kelamin, berbeda bangsa, suku, warna kulit, budaya, 

dan sebagainya, dan agar diketahui bahwa orang yang paling mulia di sisi 

Tuhan adalah yang  paling baik amal perbuatannya (bertakwa),
5
 Bahkan ajaran 

Islam ini yang terdapat di dalam Al-Qur’an sudah ada jauh sebelum 

Amerika mencanangkan bahwa manusia dilahirkan sama tanpa melihat 

warna kulitnya. sebagaimana  firman Allah SWT berikut ini: 

 

 

 

                                                           
5
 Ali Maksum, Luluk Yunan Ruuhendi, Paradigma Pendidikan Universal, (Yogyakarta: 

IRCiSod, 2004), hal. 191 
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Artinya :  

hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku 

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 

kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
6
 

Di tengah pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala efek  

positif dan negatifnya kebutuhan akan manusia masa depan yang beriman, 

bertaqwa, berilmu, cerdas, terampil dan mandiri serta sanggup berkompetisi 

secara Islami haruslah terpenuhi. Manusia yang mampu bertahan adalah yang 

mempunyai kualitas sesuai dengan zaman mereka hidup, jika tidak akan 

tergilas globalisasi yang datang begitu cepat. 

Laurie Brady dalam bukunya ”Curiculum Development” mengatakan 

bahwa trend globalisasi ditandai dengan adanya perubahan demografi, perubahan 

keluarga, perubahan peranan wanita, perubahan di bidang ekonomi, teknologi dan  

persoalannya, perubahan multibudaya dan partisipasi yang tinggi di bidang 

pendidikan. konsekuensi dari perubahan tersebut adalah institusi pendidikan 

sekolah menjadi tumpuan  masyarakat dan keluarga untuk memberikan 

pendidikan kepada anaknya. 

Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat 

terutama orang tua, diantaranya: mendukung pendidikan dan lembaga 

pendidikan, Bekerjasama dengan lembaga pendidikan, menyediakan fasilitas 

belajar yang  memadai, memberikan waktu  yang  berkualitas  pada  anak, serta 

menjadi contoh dan model tingkah laku, etika dan model dalam pengambilan 

                                                           
6
 Al-Quran Surat An-Nisa’: 9 
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keputusan, mendorong anak untuk mengembangkan percaya diri, memberi 

contoh untuk belajar sepanjang masa, menguasai life skill, memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. Untuk merealisasikan harapan tersebut sesuai 

dengan perkembangan pendidikan di masa yang akan datang diperlukan 

pendidikan yang unggul dan bersifat global.
7
 

Adanya perubahan dan perkembangan secara global tentunya tidak dapat 

menolak, akan tetapi harus disikapi dengan baik. Berdasarkan permasalahan 

seperti yang telah dijelaskan, pendidikan multikulturalisme menawarkan satu 

alternatif melalui materi pendidikan berbasis pemanfaatan keragaman yang ada 

di masyarakat.
8 

Khususnya yang ada pada siswa sebagai change of knowlodge 

dalam kehidupan masyarakat secara khusus. Dalam hal keragaman  etnis, 

budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur,  ras dan lain 

sebagainya. 

Secara teknis, pembelajaran Pendidikan Agama Islam berwawasan 

multikultural mengajarkan tentang kerukunan atau toleransi dan demokrasi.
9
 

Zakiyuddin Baidhawi merumuskan Pendidikan Agama Islam Berwawasan 

Multikultural sebagai alternatif baru pendidikan agama yang mengusung 

pendekatan diologis untuk menanamkan kesadaran hidup bersama dalam 

                                                           
7
 Dodi S. Truna, Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme, (Jakarta: 

Kementerian Agama RI, 2010), hal.  98 
8
 Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hal, 89 

9
 Dodi S. Truna, Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme, (Jakarta: 

Kementerian Agama RI, 2010), hal  27 
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keragaman dan perbedaan.
10

 Menurut Abd Aziz Albone Pendidikan Agama 

Islam dengan pendekatan multikultural merupakan satu uapaya untuk 

mengurangi berbagai iklim buruk yang selama ini dialamatkan pada 

pendidikan Agama Islam, selain upaya mengintegrasikan pendidikan agama 

dengan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), Demokratisasi dalam 

pendidikan agama dan sebagainya.
11

 

Secara  praktis,  penerapan  strategi  dan  konsep  pendidikan multikultural 

tidak hanya bertujuan agar supaya siswa mudah memahami pelajaran  tertentu  

yang  dipelajari  (knowledges-oriented), akan tetapi juga akan meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran mereka agar selalu berperilaku humanis, 

multikulturalis dan demokratis (values-oriented). Begitu juga seorang guru 

tidak hanya menguasai materi secara professional,  tetapi juga harus mampu 

menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural tersebut. Kegiatan 

pembelajaran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sebab siswa 

melakukan kegiatan belajar, karena guru mengajar, atau guru mengajar agar siswa 

belajar. 

Pemerintah sesungguhnya telah mengatur kehidupan beragama ini dalam 

berbagai peraturan perundangan. Mulai dari UU Program Pembangunan Nasional 

Bidang Keagamaan No 25 Tahun 2000 tentang peningkatan kualitas pelayanan 

dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern 

dan antar umat beragama. Peraturan Presiden No. 1/PNPS tahun 1965 tentang 

                                                           
10

 Zakiyuddin Baidhawi, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural ( Jakarta : 

Penerbit Erlangga: 2005), hal.  47 
11

 Abd Aziz Albone, pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Multikulturalisme( 

Jakarta : Saadah Cipta Mandiri: 2009) hal. 60 
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pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Kemudian Surat Keputusan 

Menteri Agama No. 70/1978 tentang pedoman penyiaran agama. 

Atas dasar pemikiran tersebut serta fenomena- fenomena yang akhir- akhir 

ini sering terjadi dilingkungan sekolah seperti adanya pemisahan, mengucilkan, 

menghina, pertemanan karena berbeda suku, agama, dan budaya. Penulis ingin 

meneliti : Implementasi Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural 

Di SMP N Sekecamatan Siak Hulu, Kampar. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian yang telah dipaparkan, peneliti dapat mengidentifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut :  

1. Materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam berwawasan 

multikultural di SMP N sekecamatan Siak Hulu, Kampar. belum 

terlaksana dengan baik.  

2. Metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam berwawasan 

multikultural di SMP N Sekecamatan Siak Hulu, Kampar. masih 

belum terlaksana sebagaimana mestinya. 

3. Evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam berwawasan 

multikultural di SMP N sekecamatan Siak Hulu, Kampar. belum 

tercapai sebagaimana seharusnya. 

C. Batasan masalah 

Dari beberapa identifikasi masalah yang penulis kumpulkan maka penulis 

batasi agar masalah yang penulis kaji dapat sesuai dan tepat sasaran yaitu masalah 
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yang berkaitan dengan  implementasi Pendidikan Agama Islam Berwawasan 

Multikultural pada materi pelajaran di SMP N sekecamatan Siak Hulu, Kampar. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah maka penulis 

rumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana tenaga pendidik dalam mengimplementasikan materi 

Pendidikan Agama Islam berwawasan multikultural? 

2. Bagaimana materi dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan 

pembelajaran materi Pendidikan Agama Islam berwawasan 

multikultural di lingkungan sekolah? 

3. Bagaiamana evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga 

pendidik dalam melihat hasil dari materi Pendidikan Agama Islam 

berwawasan multikultural? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian yang ingin peneliti capai adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menganalisis materi Pendidikan Agama Islam berwawasan 

multikultural di SMP N sekecamatan Siak Hulu, Kampar ? 

b. Untuk  menganalisis  penerapan  metode  pendidikan  Agama  Islam 

berwawasan multikultural di SMP N sekecamatan Siak Hulu, 

Kampar? 
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c. Untuk menganalisis  hasil pembelajaran  pendidikan  Agama Islam 

berwawasan multikultural di  SMP N sekecamatan Siak Hulu, 

Kampar? 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan nuansa 

dan wacana baru bagi perkembangan Ilmu Pendidikan Agama Islam 

berbasis multikultural. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi: 

1) Penulis 

Penelitian ini merupakan bentuk kontribusi dalam 

memperluas dan mengembangkan wacana tentang konsep 

Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural. 

2) Lembaga 

Penelitian ini setidaknya dapat dijadikan perbendaharaan 

konsep keilmuan tentang Pendidikan Agama Islam berbasis 

Multikultural, guna dibaca dan dimanifestasikan dalam 

pengambilan keputusan. 

3) Peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan mampu menggugah semangat tentang 

pentingnya Pendidikan Agama Islam berbasis Multikural di kaji 

dan dianalisis lebih dalam. 
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BAB II 

                                            KERANGKA TEORETIS 

A. Landasan Teori 

1. Implementasi Pendidikan Agama Islam 

a. Implementasi 

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yang berarti pelaksanaan, 

menurut Susilo implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, 

inovasi dalam suatu tindakan praktis memberikan dampak, baik berupa perubahan 

pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap.
12

 

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu 

kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut, implementasi juga dimaksud 

menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat 

praktis terhadap sesama. Secara sederhana implementasi diartikan pelaksanaan 

atau penerapan. Untuk memperjelas pengertian atau defenisi dari berbagai sumber 

dan pendapat para ahli. Menurut Sholichin Abdul Wahab, implementasi 

didefenisikan sebagai : pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya 

dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau 

keputusan badan peradilan, lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi 

masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang 

                                                           
12

 Susilo, muhammad joko, kurikulul tingkat satuan pendidikan manajemen pelaksanaan 

dan kesiapan sekolah menyongsongnya (yogyakarta: pustaka pelajar, 2003) hal. 174 
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ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/ mengatur proses 

implementasinya.
13

 

Proses tersebut berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu 

biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output 

kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) 

pelaksanaannya. Kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh 

kelompok- kelompok sasaran, dampak nyata ( baik yang dikehendaki atau tidak) 

dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan- badan 

yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting( atau 

upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang- undang/ 

peraturan/ keputusan yang berlaku.
14

 

Brown dan Wildansky Sebagaimana dikutip Nurdin dan Usman 

mengemukakan bahwa implementasi merupakan perluasan aktifitas yang saling 

menyesuaikan.
15

 Menurut Schubert sebagaimana Nurdin dan Usman 

mengemukakan bahwa implementasi adalah rekayasa.
16

 Sedangkan Van Horn dan 

Van Meter sebagaiman dikutip Subarsono, mengartikan implementasi kebijakan 

sebagai tindakan- tindakan oleh individu publik dan swasta yang diarahkan pada 

prestasi tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.
17

 

Pengertian-pengertian ini menjelaskan bahwa kata implementasi adalah 

adanya aktifitas, aksi, tindakan, mekanisme suatu sistim. Ungkapan mekanisme 

                                                           
13

 Solichin Abdul Wahab, Evaluasi Kebijakan Publik, ( malang: penerbit FIA. 

UNIBRAWdan ikip malang, 1997), hal. 69 
14

 Ibid, hal. 69-70 
15

 Syafruddin Udin dan Basyiruddin Usman, Guru Profesional  dan Implementasi 

Kurikulum, ( jakarta : ciputat pers, 2004), hal. 70 
16

 Ibid, hal. 71  
17

 Subarsono, Kebijakan Publik, ( jakarta : pustaka setia, 2003), hal. 100 
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mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu 

kegiatan terencana dam dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma 

tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dengan demikian, implementasi 

dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta 

diterapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksana dan tercapainya suatu 

kebijakan serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama, sehingga 

dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memberikan hasil terhadap individu, 

publik, dan swasta. 

b. Pendidikan Agama Islam 

1) Pengertian Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan secara etimologi adalah sistem cara mendidik atau 

memberikan pengajaran dan peranan yang baik dalam akhlak dan kecerdasan 

berpikir. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara  aktif,  

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki  kekuatan spiritual  keagamaan,  

pengendalian  diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya,  masyarakat, bangsa, dan Negara.
18

 

 Untuk definisi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh 

Muhaimin bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati dan 

mengamalkan Agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan 

dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan 

                                                           
18

 UU RI. Nomer 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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kerukunan antara umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan 

persatuan nasional.
19

 

Selain itu, menurut Syakh Muhammad A. Naquib Al-Atas, Pendidikan 

Agama Islam adalah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk 

pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu di 

dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan 

pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan 

kepribadian.
20

 

Pendidikan Agama Islam menurut Zakiah Daradjat adalah pendidikan 

melalui ajaran-ajaran Agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikannya ia dapat 

memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Agama Islam yang 

telah  diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran Agama Islam 

sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di 

dunia maupun di akhirat kelak.
21

 

Dari semua definisi yang telah dijelaskan, Pendidikan Agama Islam 

adalah suatu bimbingan ke arah yang lebih baik terhadap peserta didik yang 

didasarkan atas nilai-nilai Agama Islam sebagai pedoman agar nantinya setelah 

selesai pendidikannya,  peserta didik bisa menerapkan  nilai-nilai ajaran Islam 

dalam kehidupan sehari-hari 

                                                           
19

 Muhaimin dkk, Strategi Belajar Mengajar dan Penerapannya dalam Pembelajaran 

PAI, (Surabaya: CV. Citra Media, 1996), hal. 1 
20

 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005), cet. Ke-3, 

hal. 10 
21

 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet. Ke-7, hal. 

28 
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2) Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan Pendidikan Agama Islam identik dengan  tujuan  Agama Islam,  

karena  tujuan Agama adalah agar manusia memiliki keyakinan yang kuat dan 

dapat dijadikan  sebagai  pedoman  hidupnya  yaitu  untuk menumbuhkan pola 

kepribadian yang bulat dan melalui berbagai proses usaha yang dilakukan. 

Dengan demikian tujuan Pendidikan Agama Islam adalah suatu harapan yang 

diinginkan oleh pendidik Islam itu sendiri. 

Berkenaan dengan cara memperoleh ilmu dengan belajar, Al- Ghazali 

mengemukakan konsep belajar sampai menguasai penuh tujuan pembelajaran 

sebagaimana yang dikenal dewasa ini degan istilah belajar tuntas. Belajar tuntas 

adalah konsep belajar yang mengupayakan peserta didik mencapai tujuan 

pembelajaran dengan sempurna melalui penguasaan materi pembelajaran dengan 

utuh. 

Pembelajaran tuntas adalah pola pembelajaran yang menggunakan 

prinsip ketuntasan secara individual. Dalam hal pemberian kebebasan belajar, 

serta untuk mengurangi kegagalan peserta didik dalam belajar, strategi belajar 

tuntas menganut pendekatan individual, dalam arti meskipun kegiatan belajar 

ditujukan kepada sekelompok peserta didik (klasikal), tetapi mengakui dan 

melayani perbedaan-perbedaan perorangan peserta didik sedemikiah rupa, 

sehingga dengan penerapan pembelajaran tuntas memungkinkan 

berkembangnya potensi masing-masing peserta didik secara optimal.
22

 

                                                           
22

 Mas’ud Zein, Mastery Learning: Faktor- Faktor yang mempengaruhinya, (Yogyakarta, 

Aswaja Presindo, 2014), hal. 14 
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Zakiah Daradjat dalam Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam 

mendefinisikan tujuan Pendidikan Agama Islam sebagai berikut : Tujuan 

Pendidikan Agama Islam yaitu membina manusia beragama berarti manusia yang 

mampu melaksanakan ajaran-ajaran Agama Islam dengan baik dan sempurna, 

sehingga tercermin pada sikap dan tindakan dalam seluruh kehidupannya, 

dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat. Yang dapat  

dibina  melalui  pengajaran  Agama  yang intensif dan efektif. 

Dari pendapat beberapa tokoh dapat disimpulkan bahwa tujuan 

Pendidikan Agama Islam adalah sebagai usaha untuk mengarahkan dan 

membimbing manusia dalam hal ini peserta didik agar mereka mampu menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta meningkatkan 

pemahaman, penghayatan, dan pengamalan mengenai Agama Islam, sehingga 

menjadi manusia Muslim, berakhlak mulia dalam  kehidupan baik secara pribadi, 

bermasyarakat dan berbangsa dan menjadi insan yang beriman hingga mati 

dalam keadaan islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Ali- 

Imran ayat 102 

 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-

Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. 
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3) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

Pembelajaran terkait dengan bagaimana siswa atau bagaimana membuat 

siswa dapat belajar lebih mudah dan terdorong oleh kemampuannya sendiri 

untuk mempelajari apa yang teraktualisasikan dari kurikulum sebagai kebutuhan 

siswa. Oleh karena itu, pembelajaran Agama Islam berupaya menjabarkan nilai-

nilai yang terkandung dalam kurikulum dengan menganalisis tujuan 

pembelajaran dan karakteristik isi bidang studi Pendidikan Agama Islam yang 

terkandung dalam kurikulum. Selanjutnya kegiatan untuk memilih, menetapkan 

dan mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan sesuai dengan kondisi yang ada agar kurikulum 

dapat diaktualisasikan dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar 

terwujud dalam diri siswa.
23

 

Belajar dan cara belajar memiliki faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhinya. Belajar sebagai proses atau aktivitas yang diisyaratkan oleh 

banyak sekali hal-hal atau faktor-faktor. Faktor- faktor tersebut dapat berasal dari 

dalam maupun luar siswa tersebut.
24  

Faktor dari dalam diri siswa meliputi: 

a) Faktor psikis yaitu: IQ, kemampuan belajar, motivasi belajar, sikap dan 

perasaan , minat dan kondisi akibat keadaan sosiokultural. 

                                                           
23

 Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum (Bandung:Rosdakarya 

2008), hal.  132 
24

 Mas’ud Zein, Mastery Learning: Faktor- Faktor yang mempengaruhinya, (Yogyakarta, 

Aswaja Presindo, 2014), hal. 36 
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b) Faktor fisiologis dibedakan menjadi 2 yaitu: (a). Keadaan jasmani pada 

umumnya, hal tersebut melatarbelakangi aktivitas belajar, keadaan 

jasmani yang segar akan lain pengaruhnya dengan keadaan jasmani 

yang kurang segar, (b). Keadaan fungsi-fungsi fisiologis tertentu. 

2) Faktor dari luar diri siswa: 

a) Faktor pengatur belajar mengajar di sekolah yaitu kurikulum pengajaran, 

disiplin sekolah, fasilitas belajar, pengelompokan siswa. 

b) Faktor-faktor sosial di sekolah yaitu sistem sekolah, status sosial siswa, 

interaksi guru dengan siswa. 

c) Faktor situasional yaitu keadaan sosial ekonomi, keadaan waktu dan 

tempat, dan lingkungan. 

Terdapat 3 faktor utama yang saling berpengaruh dalam proses 

pembelajaran PAI, yaitu kondisi pembelajaran PAI, metode pembelajaran PAI 

dan hasil pembelajaran PAI. 

Metode dalam pandangan J.R David teaching strategies for College Class 

Room adalah a way in achievhing something “cara untuk mencapai sesuatu” 

Dalam pengertian demikian maka metode pembeljaran menjadi salah satu unsur 

dalam strategi belajar mengajar, dalam bahasa arab di kenal dengan istilah thariq 

atau jalan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “metode” adalah cara yang 

teratur dan  berpikir  baik  untuk  mencapai  maksud. Dapat dipahami bahwa  

metode  berarti  suatu  cara  yang  harus  dilalui  untuk  menyajikan bahan 
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pelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Sangat pentingnya penggunaan 

metode dalam pembelajaran membuat pengajar haruslah pintar-pintar dalam 

menentukan metode manakah yang sesuai dengan kondisi kelas yang sedang dia 

ajar. 

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain menyebutkan bahwa 

“kedudukan  metode adalah sebagai alat motivasi ekstrinsik, sebagai strategi 

pengajaran dan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan”. Penggunaan metode 

dalam suatu pembelajaran merupakan salah satu cara untuk mencapai sebuah 

keberhasilan dalam pembelajaran.
25

 Semakin pandai seorang pengajar 

menentukan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran, maka 

keberhasilan yang diperoleh dalam mengajar semakin besar pula. Dari sini kita 

dapat  mengetahui  seberapa  pentingnya  suatu metode dalam proses belajar-

mengajar dan dalam mencapai sebuah keberhasilan dari proses belajar-mengajar. 

Dalam perkataan lain, metode pembelajaran agama Islam sampai kini masih 

bercorak menghafal, mekanis, dan lebih mengutamakan pengkayaan materi. 

Dilihat dari aspek kemanfaatan, metode semacam ini kurang bisa memberikan 

manfaat yang besar. Sebab metode-metode tersebut tidak banyak manfaatkan 

daya nalar siswa. Ia terkesan menjelajahi dan memaksakan materi pelajaran 

dalam waktu singkat yang mungkin tidak sesuai  dengan kondisi fisik dan psikis 

siswa, sehingga proses pembelajaran cenderung kaku, statis, monoton, tidak 

dialogis dan bahkan membosankan.
26

 Metode pembelajaran yang demikian ini 

                                                           
25

 Ahmad Munjin Nasid&Lilik Nur Kholidah, Motode dan Teknik Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 11 
26

 Ibid hal. 31 



20 

 

hanya sekedar mengantarkan anak didik mampu mengetahui dan memahami 

sebuah konsep, sementara uapaya internalisasi nilai belum dapat dilakukan 

secara baik. Akibatnya, muncul kesenjangan antara pengetahuan dengan 

praktik kehidupan sehari-hari.
27

 

Untuk internalisai nilai dan aktualisasi nilai-nilai tersebut, mengharuskan 

pola-pola keteladanan dari pihak guru dalam mengajarkan setiap nilai kepada 

anak didik. Artinya, seorang pendidik tidak hanya memberikan seperangkat 

konsep tentang suatu nilai atau ajaran, tetapi juga menjadi teladan atas penerapan 

nilai dan ajaran yang dimaksud. 

Dengan demikian, metode Pembelajaran Agama Islam seharusnya 

diarahkan  pada proses perubahan dari normativ ke  praktis dan dari kognitif  ke 

afektif dan  psikomotorik. Perubahan arah tersebut dengan tujuan agar wawasan 

ke-Islaman mampu ditransformasikan secara sistematik dan komprehensif bukan 

saja dalam kehidupan konsep melainkan juga dalam kehidupan riil di tengah-

tengah masyarakat. 

c. Pendidikan Berwawasan Multikultural 

Akar pendidikan multikultural, berasal dari perhatian seorang pakar 

pendidikan Amerika Serikat Prudence Crandall (18-3-1890)  yang secara intensif 

menyebarkan pandangan tentang arti penting latar belakang peserta didik, baik 

ditinjau dari aspek budaya, etnis, dan agamanya. Pendidikan yang 
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memperhatikan secara sungguh-sungguh latar belakang peserta didik 

merupakan cikal bakal bagi munculnya pendidikan multikultural.
28 

Secara etimologi istilah pendidikan multikultural terdiri dari dua term, 

yaitu pendidikan dan  multikultural. Pendidikan berarti proses pengembangan 

sikap dan  tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan 

melalui pengajaran, pelatihan, proses dan cara mendidik. dan multikultural 

diartikan sebagai keragaman kebudayaan, aneka kesopanan. 

Secara terminologi, pendidikan multikultural berarti proses   

pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan 

heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran  

(agama). Pengertian seperti ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam   

pendidikan, karena pendidikan dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses  

sepanjang hayat. Dengan demikian, pendidikan multikultural menghendaki 

penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat 

manusia. 

d. Implementasi Pendidikan Agama Islam berwawasann 

Multikultural 

Sebagai sebuah cara pandang sekaligus gaya hidup, multikulturalisme   

menjadi gagasan yang cukup kontekstual dengan realitas masyarakat 

kontemporer saat ini. Prinsip mendasar tentang kesetaraan, keadilan, 

keterbukaan, pengakuan terhadap perbedaan adalah prinsip nilai yang dibutuhkan 

manusia di tengah himpitan budaya global. Oleh karena itu,  sebagai  sebuah  
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gerakan  budaya,  multikulturalisme adalah bagian integral dalam berbagai sistem 

budaya dalam masyarakat yang salah satunya dalam pendidikan, yaitu melalui 

pendidikan yang berwawasan multikultural. 

Keragaman atau multikulturalisme mestinya menjadi bagian penting 

dalam penerapan dunia pendidikan. Seperti diketahui pendidikan sesungguhnya 

adalah proses  transfer  ilmu,  nilai-nilai,  dan sikap  yang baik dari generasi 

lebih tua kepada genersi lebih muda. Oleh sebab itu, tujuan menciptakan 

warga negara yang memiliki pemahaman, nilai, sikap, dan cara pandang 

multikultur dapat dicapai, pendidikanlah salah satu wadahnya. 

Pendidikan dengan wawasan multikultural dalam rumusan James A. Bank 

adalah konsep, ide atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (set of 

believe) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman 

budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, 

identitas pribadi,  kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok 

maupun negara.
29 Jenis pendidikan menjelajahi dan memaksakan materi 

pelajaran dalam waktu singkat yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi  fisik  

dan  psikis  siswa,  sehingga proses pembelajaran cenderung kaku, statis, 

monoton, tidak dialogis dan bahkan membosankan. ini menentang bentuk 

rasisme dan segala bentuk diskriminasi di sekolah, masyarakat dengan menerima 

serta memahami pluralitas  (etnik,  ras, bahasa, agama, ekonomi, gender dan lain 

sebagainya) yang terefleksikan diantara peserta didik, komunitas mereka, dan 

guru-guru. Pendidikan multikultural ini harus melekat dalam kurikulum dan 
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strategi pengajaran, termasuk juga dalam setiap interaksi yang dilakukan diantara 

para guru, murid dan keluarga serta keseluruhan suasana belajar mengajar.
30

 

Pendidikan multikultural mengacu pada paham multikulturalisme. Secara   

definitif multikulturalisme adalah suatu refleksi dari suatu sistem nilai yang  

menekankan pada penerimaan terhadap perbedaan tingkah laku yang berasal dari 

sistem budaya yang berbeda dan dukungan secara aktif akan hak-hak tiap 

perbedaan agar tetap eksis di tengah sistem budaya yang berbeda tersebut. 

Menurut Amir Rusdi dalam Kasinyo Harto bahwa pendidikan 

multikultural  dapat dimaknai sebagai usaha-usaha edukatif yang diarahkan untuk 

dapat menanamkan nilai-nilai kebersamaan kepada peserta didik dalam  

lingkungan yang berbeda baik ras, etnik, agama, budaya, nilai-nilai, dan 

ideologi sehingga memiliki kemampuan untuk dapat hidup bersama dalam 

perbedaan dan memiliki kesadaran  untuk hidup berdampingan secara damai. 

Pendidikan multikultural merupakan sebuah proses pemerolehan 

pengetahuan untuk dapat mengontrol orang lain demi sebuah kehidupan 

(survival). Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau 

mengerti (difference) atau politics of recognition, politik pengakuan terhadap 

orang-orang kelompok  minoritas. Secara operasional, pendidikan multikultural 

pada dasarnya adalah program pendidikan yang menyediakan sumber belajar 

yang jamak bagi pembelajar (multiple learning environments) dan yang sesuai 

dengan kebutuhan akademik maupun sosial anak didik.  
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Pendapat Kamanto Sunarto, “Pendidikan multikultural biasa diartikan 

sebagai pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga 

diartikan  sebagai pendidikan yang menawarkan ragam model untuk keragaman 

budaya dalam Masyarkat, dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan 

untuk   membina sikap siswa agar menghargai keragaman budaya masyarakat”.
31

 

Sementara itu, Calarry Sada dengan mengutip tulisan Sleeter dan Grant, 

menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki empat makna (model), 

yakni, (1) pengajaran tentang keragaman budaya sebuah pendekatan asimilasi 

kultural, (2) pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial, 

(3) pengajaran  untuk  memajukan pluralisme  tanpa membedakan strata sosial 

dalam masyarakat, dan (4) pengajaran tentang refleksi keragaman untuk 

meningkatkan pluralisme dan kesamaan.
32

 Apapun definisi pendidikan  

multikultural  yang  kemukakan  di atas, kenyataan bangsa Indonesia terdiri dari 

banyak etnik, dengan keragaman budaya, agama, ras dan bahasa. Indonesia 

memiliki falsafah berbeda suku, etnik, bahasa,  agama dan budaya, tapi memiliki 

satu tujuan, yakni terwujudnya bangsa Indonesia yang kuat, kokoh, memiliki 

identitas yang kuat, dihargai oleh bangsa lain, sehingga tercapai cita-cita ideal 

dari pendiri bangsa sebagai bangsa yang maju, adil, makmur dan sejahtera. 

Untuk itu, seluruh komponen bangsa tanpa membedakan etnik, ras, agama dan 

budaya, seluruhnya harus bersatu pada, membangun kekuatan di seluruh  sektor,  
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sehingga tercapai kemakmuran bersama. memiliki harga diri bangsa yang tinggi 

dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain di dunia. 

Dalam konteks ini pendidikan multikultural melihat masyarakat secara 

lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap “indifernece” dan “non-

recognition” tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur sosial tetapi 

paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek - subjek mengenai 

ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, keterbelakangan kelompok-kelompok 

minoritas dalam berbagai bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain 

sebagainnya. Paradigma seperti ini akan mendorong  tumbuhnya  kajian-kajian  

tentang ‘ethnic studies’ untuk kemudian menemukan tempatnya dalam 

kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. 

Dengan demikian, pendidikan multikulral dalam konteks ini akan 

diartikan sebagai sebuah proses pendidikan yang memberi peluang sama pada 

seluruh anak  bangsa tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, 

budaya dan agama, yang memberikan penghargaan terhadap keragaman, dan 

yang memberikan hak-hak sama bagi etnik minoritas, dalam upaya memperkuat 

persatuan dan kesatuan,  identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia 

international. 

Inilah berbagai materi yang senantiasa diperhatikan dalam pembinaan 

bangsa agar tetap kuat dan terus berkembang, bahkan seluruh budaya  diberi  

kesempatan  untuk membina dan  mengembangkannya. Nilai dan norma di atas 

ditranformasikan dan dikembangkan pada siswa- siswa sekolah melalui mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama yang di dalamnya 
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juga termasuk civic education, dan bahkan kini akan dikembangkan sebuah 

gagasan yang sangat strategis, pendidikan untuk karakter bangsa. 

Konsep pendidikan multikultural dalam perjalanannya menyebar luas ke 

kawasan di luar Amerika Serikat khususnya di negara-negara  yang memiliki 

keragaman etnis, rasionalisme,  agama dan budaya seperti di Indonesia. wacana 

tentang pendidikan multikultural, secara sederhana dapat didefenisikan sebagai 

"pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan 

demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia 

secara keseluruhan". 

Hal ini sejalan dengan pendapat Paulo Freire, pendidikan bukan 

merupakan "menara gading" yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. 

Pendidikan menurutnya, harus mampu menciptakan tatanan masyarakat  yang 

terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya 

mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang 

dialaminya.
33

  

Pendidikan Multikultural (Multicultural Education) merupakan respon  

terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan 

persamaan hak bagi setiap kelompok. dan secara luas pendidikan multikultural 

itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti 

gender, etnik, ras, budaya, strata sosial dan agama. 

Meminjam pendapat Andersen dan Cusher bahwa pendidikan 

multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai  keragaman 
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kebudayaan. Kemudian, James Banks mendefinisikan pendidikan multikultural 

sebagai pendidikan untuk people of color. Artinya, pendidikan multikultural 

ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugerah Tuhan/ 

sunnatullah).
34

 

James A. Banks tentang  konsep  pendidikan  multikultural  jelas tidak 

terlepas dari konteks Amerika Serikat yang sering dilanda diskriminasi ras, etnik, 

warna kulit, gender, dalam berbagai situasi termasuk dalam pendidikan. Konteks 

ras, etnik, warna kulit yang didasarkan  pada kasus Amerika  bisa menjadi  

acuan tetapi tetap perlu dikritisi  ketika perspektif multikulturalisme ditetapkan 

dalam sistem pendidikan di Indonesia.
35

 

Gambaran umum Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang sangat  

majemuk dan pluralis. Kemajemukan bangsa Indonesia secara umum dapat 

dilihat dari sudut horizontal seperti terdiri dari beragam suku dan ras, yang 

mempunyai budaya, bahasa, nilai, dan agama atau keyakinan berbeda-beda. 

Sementara jika dilihat dari segi vertikalnya, kemajemukan bangsa Indonesia 

dapat diamati dari tingkat perbedaan pendidikan, ekonomi, permukiman, 

pekerjaan, dan tingkat   sosial Budaya.
36

 

Multikulturalisme adalah isu mutakhir yang terus merambah berbagai 

dinamika kehidupan. Perbincangan  multikultural tidak pernah mengalami ujung 
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pengkajian dalam ranah akademik yang memadai. Apalagi kajian ini diperlukan 

untuk membentuk kesadaran multikulturalisme di tengah budaya.
37

 

 Hal ini berimplikasi positif terjadinya interaksi antar manusia. yang 

saling kerjasama dan saling mempengaruhi. Kualitas manusia akan menjadi 

ukuran proses  kematangan  menghadapi  tantangan  dunia  yang saling bertukar 

informasi nilai-nilai, budaya, pengetahuan, dan bahasa. Identitas nasional 

membutuhkan penyangga ideologi yang kokoh agar tidak tenggelam dari 

karakteristik ke-Indonesiaan. Implikasi negatif adalah Negara-negara 

berkembang di Asia Tenggara, seperti bangsa Indonesia terkooptasi berbagai 

nilai dan budaya  yang dimiliki oleh budaya Barat. Tentunya, budaya tersebut 

yang tidak kompatibel dengan tradisi Timur. 

Pemaknaan multikulturalisme memberi penegasan bahwa segala 

perbedaan tentu diakui. Multikulturalisme ditempatkan sebagai respon atas 

keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas yang berbeda saja tidak   cukup, 

karena yang terpenting adalah  komunitas  tersebut diperlukan oleh warga negara 

dan Negara. 

Jika melihat sekilas ke masa lalu, wacana multikulturalisme untuk 

konteks Indonesia mulai membentuk alurnya ketika Mukti Ali merumuskan 

program  besarnya,  yaitu  program  pembinaan  kerukunan hidup beragama di 

Indonesia yang dikembangkan dalam format trilogi kerukunan yaitu kerukunan 

intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar 

umat beragama dengan pemerintah. Keberhasilan Mukti Ali dalam menjalankan 
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program ini ditunjang oleh latar  keahliannya sebagai ahli Ilmu Perbandingan 

Agama yang diakui kepakarannya di Indonesia.
38 

Wacana pendidikan multikultural dibahas sebagai satu dinamika 

pendidikan, sebagian orang mempunyai harapan dan beranggapan bahwa 

pendidikan multikultural mampu menjadi jawaban dari kemelut dan ruwetnya 

budaya ciptaan dunia globalisasi, tapi ada pula yang beranggapan bahwa 

pendidikan ini justru akan memecah belah keragaman, bahkan memandang 

remeh serta tidak penting karena menganggap sumber daya pendidikan 

multikultural tidak cukup tersedia. Semua anggapan-anggapan tersebut muncul 

karena pemaknaan pendidikan multikultural yang sempit. Pendidikan 

multikultural salah dipahami sebagai pendidikan yang hanya memasukkan isu-

isu etnik atau rasial. Padahal yang harus benar-benar dipahami adalah pendidikan 

multikultural yang mengedepankan isu-isu lainnya seperti gender, keragaman 

sosial-ekonomi, perbedaan agama, latar belakang dan lain sebagainya. Setiap 

murid di sekolah datang dengan latar belakang yang berbeda, memiliki  

kesempatan yang sama dalam sekolah, pluralisme kultural, alternatif gaya  

hidup, dan penghargaan  atas  perbedaan serta dukungan terhadap keadilan 

kekuasaan diantara semua kelompok.
39

 

Menumbuhkan kesadaran akan keberagaman dalam beragama bukanlah 

hal mudah, mengingat pemahaman keberagamaan umat tengah diuji dengan 

dunia informasi yang member kemudahan pengaksesan dan nyaris tanpa batas 
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Agama yang tidak dipahami secara menyeluruh hanya secara  parsial  atau  

setengah-setengah, pada akhirnya hanya menimbulkan perpecahan antar umat, 

bahkan yang lebih parah lagi bisa menimbulkan konflik antar umat baik seagama 

atau antar agama terbentuknya agama-agama baru aliran sesat serta kekerasan 

atas nama Agama.
40

 

Menumbuhkan kesadaran akan keberagaman dalam beragama bukanlah  

hal  yang mudah, mengingat pemahaman keberagaman umat tengah diuji dengan 

dunia   informasi yang memberi kemudahan pengaksesan dan nyaris tanpa batas 

Agama yang tidak dipahami secara menyeluruh hanya secara parsial, pada 

akhirnya hanya menimbulkan perpecahan antar umat, bahkan yang lebih parah 

lagi bisa menimbulkan konflik antar umat baik seagama atau antar agama. 

Sebagai sebuah konsep yang baru, konsep pendidikan multikultural 

memerlukan proses perumusan,  refleksi,  dan tindakan di lapangan  sesuai  

dengan perkembangan konsepnya. Pendidikan multikultur juga merupakan 

suatu konsep  yang multifacet, oleh karena itu membutuhkan pendekatan lintas 

disiplin (border crossing) yang melibatkan para pakar dan praktisi sebagai 

upaya untuk mematangkan dan mempertajam konsepnya.
41

 Dalam melakukan 

pematangan dan penajaman konsep tersebut, perlu diperhatikan dimensi-dimensi 

pendidikan multikultur. Maslikhah menguraikan lima dimensi pendidikan  
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multikultur menurut Tilaar, yang juga merujuk kepada konsep James E. 

Banks.,
42

 yaitu: 

a) Integrasi Pendidikan Dalam Kurikulum (Content Integration) 

Integrasi materi pembelajaran mencakup keluasan bagi guru dalam 

memberikan contoh-contoh, data, dan informasi dari berbagai kebudayaan dan 

kelompok untuk mengilustrasikan konsep-konsep kunci, prinsip-prinsip, 

generalisasi, dan teori-teori dalam bidang atau displin  ilmunya. Sumber rujukan  

untuk content integration mencakup pada apa yang seharusnya dimasukkan ke   

dalam kurikulum dan harus ditempatkan di mana dalam kurikulum tersebut. Di 

sini juga dipertimbangkan siapa yang harus mengikuti materi pembelajaran  

etnik,  apakah hanya murid-murid dari etnik tertentu yang relevan dengan materi 

atau semua siswa. Upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pendekatan 

pendidikan yang integratif dengan sejumlah pengetahuan,  ketrampilan, dan 

sikap mental yang ada dalam masyarakat karena siswa merupakan bagian dari 

masyarakat  yang  memiliki  karakteristik  yang  harus  diakui  secara formal  

dalam pelaksanaan  pendidikan. Perlakuan tersebut tertuang dan diintegrasikan 

dalam muatan kurikulum pendidikan yang direncanakan dalam setiap tahap, 

jenis, dan jenjang pendidikan. 

b) Konstruksi Ilmu Pengetahuan ( The Knowladge Construction) 

Proses konstruksi pengetahuan menggambarkan prosedur seorang ahli 

dalam membangun pengetahuan dan bagaimana ia menyajikan asumsi-asumsi 

kebudayaan yang implisit, kerangka rujukan, perspektif, dan bias-bias dalam 
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suatu disiplin ilmu yang memengaruhi cara ilmu pengetahuan dikonstruksi. 

Ketika prooses konstruksi  pengetahuan tersebut diimplementasikan di kelas, 

guru membantu siswa agar   mengerti bagaimana pengetahuann itu diciptakan 

dan bagaimana ia dipengaruhi oleh posisi ras, etnik, dan kelas sosial individu 

dan kelompok. Di sini dipelajari sejarah perkembangan masyarakat dan 

perlakuannya, serta reaksi kelompok etnik lainnya. Sejarah tersebut mencakup 

hal-hal yang positif maupun yang negative  yang perlu diketahui oleh peserta 

didik dalam upaya mengetahui kondisi masyarakatnya. Keluasan pengetahuan 

dan pengalaman dapat membantu menyusun strategi  menuju tingkat 

kesejahteraan yang diinginkan.
43

 Maka diperlukan kecakapan dalam 

meyampaiakan materi kepada peserta didik sehingga mereka bisa 

memfilter terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.  

c) Pengurangan Prasangka (Prejudice Reduction) 

Dimensi reduksi prasangka dalam pendidikan multikultural 

menggambarkan  karakteristik sikap rasial anak-anak dan menawarkan strategi 

yang bisa digunakan untuk membantu siswa mengembangkan sikap dan nilai-

nilai serta perilaku yang lebih demokratis. Para peneliti dan pendidik di Amerika 

Serikat telah melakukan penelitian-penelitian untuk mengetahui bagaimana 

anak- anak mengembangkan  kesadaran, preferensi, dan identifikasi rasial. 

Mereka menemukan bahwa sikap rasial anak, positif maupun negatif, telah 

terbentuk sejak  kecil,  bahkan  sejak  anak  berusia  tiga  tahun dalam beragam 

bentuknya. berkenaan dengan pendidikan multikultural, bagaimana prasangka 
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yang telah terbentuk sejak kecil ini  dimodifikasi sedemikian rupa. Banks 

menemukan empat tipe studi tentang modifikasi prasangka, yaitu (1) studi 

intervensi kurikulum; (2) studi pengetahuan; (3) studi diferensiasi perseptif; dan 

(4) studi pembelajaran kooperatif. Jadi, prasangka baik yang positif maupun yang 

negatif, telah ditanamkan sejak kecil. Pergaulan antar kelompok secara intensif 

dapat mereduksi prasangka. Reduksi terjadi karena dalam pergaulan antar 

kelompok terbuka wawasan untuk mengenal, mengetahui sekaligus mengalami 

pertautan atar karakteristik, serta pelatihan untuk  

melakukan pemecahan masalah. 

d) Pedagogik Kesetaraan antar Manusia (Equity Pedagogy) 

Pedagogi kesetaraan muncul tatkala guru menggunakan teknik dan 

metode-metode yang memfasilitasi pencapaian akademik siswa dari kelompok 

ras, etnik, dan kelas sosial yang berbeda. Setiap manusia dilahirkan sama. 

Manusia menjadi  berbeda setelah disandarkan kepada kemampuan di luar 

dirinya. Hal tersebut kemudian menciptakan stratifikasi. Konsep pendidikan 

multikultural mengajarkan  bagaimana stratifikasi sosial dapat dikemas dengan 

model pendidikan untuk semua dengan kesetaraan tanpa diskriminasi dan 

dominasi. Pendidikan seperti ini mau dan mampu memperhatikan kelompok-

kelompok yang kurang beruntung.
44

 Kesetaran manusia pada hakikatnya sama, 

hanya saja karena keegoisan terhadap suatu suku, agama dan ras yang melekat 

dalam jiwa mereka, sehingga harus ada konsep pendidikan yang mampu 

menyelesaikan persoalan ini, salah satunya dengan konsep pendidikan 
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multikultural. Yang memandang semua manusia harus mendapatkan perlakuan 

yang sama. 

e) Pemberdayaan Budaya Sekolah (Empowering School Culture) 

Sekolah merupakan gerbang untuk melaksanakan tugas pengembangan  

budaya bagi peserta didik. Sebagai  pintu  gerbang, maka sekolah harus memiliki 

kekuatan strategis untuk menciptakan budaya positif dengan memperhatikan 

falsafah masyarakat yang menghargai pluralitas. Penghargaan terhadap falsafah 

yang menghargai pluralitas berimplikasi kepada perumusan strategi pendidikan 

yang berorientasi multikultural. Dan sekolah yang berorientasi multikultural,  

yang sesuai dengan falsafah yang dianut masyarakat, dengan sendirinya akan 

melahirkan kebudayaan sekolah yang kuat. Jelas, konsep ini menggambarkan 

proses restrukturisasi kebudayaan dan organisasi sekolah sehingga siswa dari 

beragam kelompok ras, etnik, dan kelas social mengalami kesetaraan dan 

penguatan kultur. Perubahan pada aspek-aspek yang terkait dengan kultur 

sekolah  untuk penguatan   siswa dari beragam kelompok budaya mencakup: (1) 

praktek pengelompokan siswa (grouping), (2) praktek labeling (penamaan 

kelompok), (3) iklim sosial sekolah, (4) dan ekspektasi staff terhadap capaian 

siswa atau mahasiswa. 

Inilah konsep dasar pendidikan multikultural menurut Tilaar yang 

diilhami oleh konsep Banks tentang dimensi pendidikan multikultural. Dari 

konsep dasar ini kemudian dikembangkan perumusan  konsep-konsep   yang  
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lebih  operasional serta  langkah- langkahnya sebagaimana yang digambarkan 

oleh Tilaar.
45

 

Maka penguatan budaya multikultural di lingkungan sekolah 

merupakan hal dasar dalam membentuk masyarkat yang lebih, diperlukan 

kepercayaan bahwa sekolah harus lebih mengedepankan hal – hal yang positif 

dalam memandang suatu persoalan, murid akan menjadi terbiasa dengan hal- 

hal yang positif yang telah menjadi budaya di sekolah mereka dan akan 

menyebar kedalam lingkungan masyarakat pada umumnya. 

f) Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural 

Sebutan lain dari pendidikan multikultural muncul di Irlandia utara, 

pemerintah menetapkan Education for mutual understanding yang didefinisikan  

sebagai pendidikan untuk menghargai diri dan menghargai orang lain dan  

memperbaiki relasi antara orang-orang dari tradisi yang berbeda Kebijakan ini 

sebagai respon dan upaya untuk mengatasi konflik berkepanjangan antara 

komunitas Katholik (kelompok nasionalis) yang mengidentifikasikan diri dengan 

tradisi dan kebudayaan Irlandian dengan komunitas Protestan (kelompok unionis) 

yang mengidentifikasikan diri dengan tradisi Inggris. Konflik yang muncul pada 

dekade 60-an merangsang perdebatan di kalangan lembaga-lembaga swadaya 

masyarakat tentang pemisahan  sekolah bagi  dua  komunitas  ini,  hal  inilah  

yang  melahirkan kebijakan Education for mutual  understanding  secara  formal  

pada  1989. Tujuan program ini tidak lain yakni membuat siswa mampu belajar 

menghargai dan menilai diri sendiri dan orang lain; mengapresiasikan 
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kesalingterkaitan orang-orang dalam masyarakat; mengetahui tentang dan 

memahami apa yang  menjadi  milik  bersama  dan  apa  yang  berbeda  dari 

tradisi-tradisi  kultural  mereka;  mengapresiasikan  bagaimana  konflik  dapat 

ditangani dengan cara-cara nir kekerasan.
46

 

Bentuk legitimasi pendidikan multikultural secara yuridis formal didapat 

dari ketentuan sebagai berikut; 1) UU Nomor 2 Tahun 1989 Bab III pasal 7 

Tentang Sisdiknas (education for all) yaitu dalam satuan  pendidikan 

diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, 

kedudukan sosial, & tingkat kemampuan ekonomi; 2) UU Nomor 22 tahun 1999 

Bab IV tentang Pemerintahan Daerah diberi kewenangan mengurus dirinya 

sendiri; 3) UU Nomor 20 tahun 2003 Bab III Pasal IV Ayat 1 yang berbunyi, 

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak 

diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai agama, nilai kultural, serta 

kemajemukan bangsa; 4) TAP MPR Nomor 7 tahun 2001 tentang etika kehidupan 

berbangsa dan visi Indonesia yang meliputi dua hal, yaitu; membangun 

masyarakat demokratis dan manusia cerdas yang bermoral; 5) Pancasila, sebagai 

ideologi dasar negara Indonesia yang mengikat, dan menjadi pegangan setiap 

warga negara Indonesia untuk dapat menjiwai nilai-nilai yang dikandungnya, 

dengan 5 tema di dalamnya; 1) tema ketuhanan, 2) tema kemanusiaan, 3) tema 

persatuan, 4) tema kerakyatan, dan 5) tema keadilan. Adapun bentuk legitimasi 

pendidikan multikultural dalam Islam, dapat dilihat dari konsep al-Qur‟an tentang 

kemanusiaan, kebangsaan, keberagaman, dan universalitas Islam, memberikan 
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fakta bahwa Islam memperkokoh toleransi dan memberi aspirasi terhadap 

multikulturalisme. Journal of Islamic Culture and Education yang menegaskan 

bahwa Islam sebagai agama terbuka (open religion) melahirkan sikap inklusif. 

Sebagaimana yang diuraikan dalam Qs. AlBaqarah 2: 148, Qs.Al-Imran 3: 105, 

Qs.Al-Ma„idah 5: 48, Qs.Al-A‟raf 7: 160, Qs. Al-Hujurat 49: 11-13. Dari sini 

terlihat bahwa terdapat keterkaitan antara Islam dan dasar negara Indonesia, antara 

muatan Bhineka Tunggal Ika dan nilai-nilai Islam (Sulalah, 2011: 75-76). 

Sedangkan dalam landasan filosofis menjelaskan bahwa dalam menciptakan 

kehidupan harmonis harus ada standar-standar moral dan keadilan universal yang 

menjadi acuan umum dan harus ditaati bersama oleh semua masyarakat yang 

mempunyai kultur berbeda agar tidak terjadi kesemena-menaan atas nama kultur. 

Dalam menghadapi kultur yang berbeda yang harus dipegang adalah nilai-nilai 

universalnya; berupa keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, dan lain sebagainya, 

Sehingga mampu melahirkan manusia yang memiliki karakter (character 

building) yang terbentuk dari sekumpulan nilai yang menyebabkan manusia 

menjadi semakin manusia, yang tidak hanya terampil dan pandai, akan tetapi baik 

juga dalam keluhuran budi pekertinya (Sulalah, 2011: 74-75). Dalam konteks 

multikulturalisme, itu berarti bahwa setiap orang mempunyai hak untuk masuk 

dalam budaya tertentu, dan ikut serta dibentuk dan membentuk budaya itu.
47

 

Multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang mengakui dan   

mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun 

secara kebudayaan. Argumen-argumen  tentang  pentingnya  multikulturalisme  
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dan pendidikan multikultural cukup untuk menggantungkan harapan bahwa 

pendidikan  multikultural dapat membentuk sebuah perspektif  kultural baru 

yang lebih matang, membina relasi antar kultural yang harmoni, tanpa 

mengesampingkan dinamika, proses dialektika dan kerjasama timbal balik. 

The previously  mentioned  opinions  provide the discourse that  

multiculturalism in education  is  identity,  openness,  cultural  diversity  and  

social  transformation.  Identity means that learners and teachers are an individual 

or group that represents a particular culture in society.  Identity is  essentially 

inherent  in  personal or  community attitudes because  with  that  identity;  they  

interact  with  each  other,  as  well  as  in  different intercultural interactions. 

Thus in multicultural education, the identities are honed through interaction, both 

internal culture (self-critic) and external culture. Therefore, local identity or local 

culture is a drive in multicultural education.
48

 

Dalam konteks Pendidikan Agama, paradigma multikultural perlu menjadi 

landasan utama penyelenggaraan proses belajar mengajar. Pendidikan agama 

membutuhkan lebih dari sekedar transformasi kurikulum, namun juga perubahan 

perspektif keagamaan dari pandangan eksklusif. menuju pandangan 

multikulturalis,  atau setidaknya dapat  mempertahankan pandangan dan sikap 

inklusif dan pluralis.
49

 

Disadari atau tidak, kelompok-kelompok yang berbeda secara kultural 

dan etnik terlebih agama, sering menjadi korban rasis dan bias dari masyarakat 
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yang lebih besar. Pendidikan Agama Islam sebagai disiplin ilmu yang include 

dalam dunia pendidikan nasional memiliki tugas untuk menanamkan   kesadaran 

akan perbedaan, mengingat Islam adalah agama mayoritas di Indonesia yang 

notabene adalah negara multireligius. 

Menumbuhkan  kesadaran akan keberagaman dalam beragama bukanlah 

hal mudah, mengingat pemahaman keberagamaan umat tengah diuji dengan 

dunia informasi yang memberi kemudahan pengaksesan dan nyaris tanpa batas 

Agama yang tidak dipahami secara menyeluruh hanya secara parsial atau 

setengah-setengah,  pada  akhirnya  hanya  menimbulkan perpecahan  antar  

umat,  bahkan  yang  lebih  parah lagi bisa  menimbulkan konflik antar umat baik 

seagama atau antar agama  terbentuknya  agama- agama  baru  aliran  sesat  serta  

kekerasan atas nama agama. Untuk itu diperlukan format baru dalam  pendidikan 

agama Islam yakni dengan pendidikan agama Islam berwawasan multikultural.
50

 

Pendidikan Agama Islam berwawasan multikultural mengusung 

pendekatan dialogis untuk menanamkan kesadaran hidup bersama dalam 

keragaman dan   perbedaan, pendidikan ini dibangun atas spirit relasi kesetaraan  

dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami dan menghargai persamaan, 

perbedaan dan keunikan, serta interdepedensi. Ini merupakan inovasi dan 

reformasi yang integral dan komprehensif dalam muatan pendidikan  agama-

agama  yang bebas prasangka,  rasisme, bias dan stereotip. Pendidikan agama 

berwawasan multikultural memberi pengakuan akan pluralitas, sarana belajar 

untuk perjumpaan lintas batas, dan mentransformasi indoktrinasi menuju dialog. 
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Seiring dengan perkembangannya pluralitas dalam berbagai segi 

kehidupan, dunia pendidikan mendapat perhatian secara serius dan konsisten. 

Paradigma pendidikan mesti diubah dan dikaji ulang, Termasuk pengenalan 

pendidikan multikultural yang kelak diharapkan mampu menjadi penyelaras 

dalam pola sosiokultural, pergaulan dan bermasyarakat. Pendidikan 

Multikultural sebagai salah satu upaya pengantar perjalanan hidup seseorang, 

agar  bisa  menghargai  dan  menerima keanekaragaman budaya  serta  dapat 

membangun kehidupan yang adil.
51 

Pendidikan Agama Islam sebagai bagian dari ranah pendidikan di sekolah, 

juga perlu berbenah dengan menelusuri dan mengevaluasi kegiatan 

pembelajaran. Selama ini proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

khususnya di sekolah dianggap tidak memberikan hasil yang maksimal bagi 

pemahaman tentang  keberagamaan peserta didik. Proses belajar-mengajar yang 

hanya menekankan aspek kognisi siswa dianggap sebagai satu produk 

permasalahan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Amin Abdullah dalam 

Muhaimin, pendidikan agama Islam di sekolah lebih banyak berkonsentrasi pada 

persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif semata serta amalan-amalan 

ibadah praktis, sehingga terkesan jauh dari kehidupan sosial- budaya peserta 

didik. Teori-teori keagamaan diterima oleh  peserta  didik sebagai sesuatu yang 

sulit untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari - Hari.
52 
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Pembelajaran terkait dengan bagaimana  (how  to)  membelajarkan siswa 

atau bagaimana membuat siswa dapat belajar dengan mudah dan terdorong  

kemauannya sendiri mempelajari apa (what to) yang teraktualisasikan dalam 

kurikulum sebagai kebutuhan (needs) peserta didik. 

Dalam suatu kelas dimana setiap peserta didik memiliki ataupun berangkat 

dari latar belakang yang berbeda, akan muncul problem yang menyangkut 

tentang efektifitas pembelajaran untuk menanamkan kesadaran akan perbedaan. 

Sebuah asumsi yang muncul dari Pendidikan Agama Islam berwawasan 

multikultural menyatakan pembelajaran merupakan suatu proses kultural yang 

terjadi dalam konteks sosial. Agar pembelajaran Pendidikan Agama Islam lebih 

cepat dan adil bagi para siswa yang kehidupan beragamanya sangat beragam, 

kebudayaan-kebudayaan beragama mereka perlu dipahami secara jelas. 

Pemahaman semacam ini dapat dicapai dengan menganalisa Pendidikan Agama 

Islam dari berbagai   perspektif golongan agama  sehingga dapat menghilangkan 

kebutaan terhadap pendidikan agama Islam yang didominasi oleh pengalaman 

keagamaan yang dominan. 

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, paradigma multikultural perlu 

diposisikan sebagai landasan utama penyelenggaraan pembelajaran. Pendidikan 

agama Islam membutuhkan lebih dari sekedar transformasi kurikulum, namun 

juga perubahan perspektif keagamaan dari pandangan eksklusif menuju 

pandangan multikulturalis, atau setidaknya dapat mempertahankan pandangan 

dan sikap inklusif dan pluralis. 
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Dengan perspektif multikulturalis semakin disadari adanya kebutuhan dari 

guru untuk memperhatikan identitas kultural siswa dan membuat mereka sadar 

akan bias baik  yang datang dari dirinya sendiri maupun dunia luar. Upaya ini 

ditujukan untuk menolak semua parasangka atau klaim bahwa penampilan semua 

siswa itu serupa. Guru dan orang tua perlu mengakui fakta bahwa orang dewasa 

sebagaimana siswa tak terhindarkan dari pengaruh stereotip dan pandangan  

tentang  masyarakat yang sempit baik  tersebar di sekolah maupun dari media. 

Demi perubahan yang dimaksudkan, masyarakat alam hal ini guru dan orang 

tua siswa dapat mengambil beberapa pendekatan untuk mengintegrasikan dan  

mengembangkan perspektif multikultural dari Pendidikan Agama Islam 

berwawasan multikultural. Mempromosikan konsep diri yang positif sangat 

penting bagi peserta  didik sejauh itu difokuskan kepada aktifitas-aktifitas yang 

menyinari keserupaan  dan perbedaan dari semua siswa yang ada. Siswa dapat 

diajak untuk bermain peran sebagai strategi utama untuk mengembangkan 

perspektif baru tentang budaya keberagamaan dan kehidupan keberagamaan. 

Perlakuan siswa sebagai sebuah individu yang unik, yang masing-masing dapat 

memberi konstribusi khusus. Adalah strategi yang jitu bila guru paham akan 

dunia siswa. Seorang guru harus menyadari latar belakang kultur 

keberagamaan siswanya. Siswa juga dapat memperoleh manfaat dari  

pemahaman  tentang  latar  belakang  dan warisan kultur keberagamaan gurunya. 

Pembentukan perspektif peserta didik dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam berwawasan multikultural dapat pula dicapai melalui pengayaan 

literatur-literatur Islam yang bermuatan pengetahuan Islam yang plural ataupun 
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multikultural. Melalui mana siswa dapat menemukan bahwa semua kelompok 

kultur atau agama sekecil apapun, memiliki konstribusi signifikan terhadap 

peradaban suatu kaum, bangsa atau nation-state. Program penyediaan literatur 

multikultural yang seimbang, diharapkan dapat mengakomodir sumber-sumber 

yang membuka peluang bagi semua keragaman aspirasi dari level sosiometri 

yang beragam, dengan posisi yang berbeda dan dengan karakteristik manusia 

yang berbeda pula.
53 

Inovasi dan reformasi pendidikan agama Islam dalam pendidikan multikul

tural tidak semata menyentuh prosespemindahan pengetahuan (transfer of 

knowledge), namun juga membagi pengalaman dan ketrampilan (sharing 

experience and skill). Dalam kerangka ini Pendidikan Agama Islam berwawasan 

multikultural perlu mempertimbangkan berbagai hal yang relevan 

dengan keragaman kultural masyarakat dan siswa khususnya keragaman kultur 

keagamaan. Para guru harus merefkleksikan dan menghubungkan dengan 

pengalaman dan perspektif kehidupan keagaman siswa yang partikular dan 

beragam. Kebutuhan ini mencerminkan  fakta bahwa proses pembelajaran dalam 

Pendidikan Agama Islam akan lebih efektif. 

Secara teknis, pembelajaran Pendidikan Agama Islam berwawasan 

multikultural mengajarkan tentang kerukunan atau toleransi dan demokrasi.
54

 

Kelas idealnya dibentuk dalam kelompok kecil. Hal ini dimaksudkan untuk 

menambah pengalaman peserta didik anggota dari kelompok tersebut untuk 
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saling menghargai, baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Selain  

itu  model  pembelajaran  ini akan membentuk siswa untuk terbiasa berada dalam 

perbedaan yang ada di antara mereka. Sebab di dalamnya keunikan individu akan 

dihargai, dan yang lebih penting adalah aspek kepemimpinan. Setiap anggota 

kelompok memiliki  kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin, meskipun 

bukan sebagai pemimpin kelompok, setidaknya mereka adalah pemimpin bagi 

diri mereka sendiri. Setiap individu memilki kesempatan yang sama untuk  

mengembangkan kecakapan  hidup yang dimiliki. 

Pendidikan yang berwawasan multikulturalisme, mempunyai; (a) tujuan  

pendidikan membentuk “manusia budaya” dan menciptakan “masyarakat  

manusia berbudaya”, (b) materinya adalah yang mengajarkan nilai-nilai luhur 

kemanusiaan,  nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis, (c) metode yang 

diterapkan adalah metode yang demokratis, yang menghargai aspek-aspek 

perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis, (d) 

evaluasinya adalah yang bersifat mengevaluasi tingkah laku anak didik yang 

meliputi apresiasi, persepsi, dan tindakan anak didik terhadap budaya 

lainnya.
55

 

Manusia yang utuh, apabila diukur menurut aspirasi Bloom, pusat  

perhatian  pendidikan  diarahkan  kepada  pencapaian  ranah  kognitif, efektif,  

dan psikomotorik, meskipun dalam dunia pendidikan yang terjadi sekarang ini 

keberhasilan pendidikan belum  diukur  daritiga  macam  ranah tersebut, akan 
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tetapi yang terbesar baru dilakukan pada tingkat pengetahuan dan pemahaman 

dari ranah kognitif. 

Dengan demikian, proses pembelajaran yang difasilitasi guru tidak hanya  

berorientasi pada ranah kognitif, tetapi  juga pada ranah afektif dan 

psikomotorik. 

B. Tinjauan Kepustakaan ( Penelitian Relevan ) 

Penelitian ini mengungkapkan konsep dan penerapan pendidikan Islam   

berwawasan multikultural. Penelitian ini juga amat perlu untuk diteruskan demi  

upaya membangun kesadaran multikultural. Hasil telaah yang penulis lakukan  

terhadap  beberapa buku dan beberapa penelitian terdahulu adalah:  

1. Cholifah meneliti tentang Pelaksanaan Aspek-Aspek Pendidikan 

Multikulturaal di SMP Negeri 13 Surabaya, Di dalamnya 

menggambarkan tentang pelaksanaan aspek-aspek pendidikan 

multikultural secara makro dan bukan bentuk spesifik tentang 

konsep pendidikan Islam berwawasan multikultural. Sementara 

penulis mencari bagaimana pelaksanaan pendidikan  agama islam 

yang berwawasan multikutural dan secara spesifik. 

2. Adapun penelitian sebelumnya yang bersifat teoritis, penulis 

temukan dalam bentuk tesis milik Sihabudin dengan judul 

Multiccultural Education: Upaya Menanamkan Nilai-Nilai 

Pluralisme dalam Sistem Pendidikan Islam di Indonesia. Oleh 

karena untuk menindak lanjuti di lapangan, dalam hal ini penulis 
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berusaha  mengaplikasikan pendidikan multikultural  tersebut,  

hanya pada wilayah pendidikan Islam berupa penerapannya. 

3. Adapun buku yang berhubungan dengan penelitian ini adalah 

Multicultuural Education: A Teacher Guide to Lingking Context, 

Proses, and Content, oleh Hilda Hemandes mengartikan 

pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui 

realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-

masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan 

beragam secara kultur dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, 

seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi 

dan pengeecualian- pengecualian dalam proses pendidikan. 

Penulis melihat bagaimana pelaksanaan pendidikan multikultural 

yang berwawasan multikultural. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus yang berorientasi pada 

peneitian kualitatif, yaitu penelitian ditujukan untuk mendiskripsikan, 

menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial yang di hasilkan data diskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber data yang dipelajari. 

Disamping itu, pendekatan fenomenologis digunakan untuk mempertegas 

arti peristiwa dan kaitannya dalam konteks situasi tertentu. Dengan pendekatan 

tersebut penelitian ini memiliki fleksibilitas sedemikian rupa dalam memandang 

permasalahan yang menjadi fokus perhatian, sehingga kebenaran informasi yang 

diperoleh bisa maksimal,
56

 Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka 

penelitian ini masuk dalam ranah penelitian studi kasus, maka waktunya juga 

dibatasi.
57

 

Dalam hal ini, kajian penelitian difokuskan pada implementasi 

pendidikan Islam berwawasan multikultural Di SMP N Sekecamatan Siak Hulu, 

Kampar. 

 

 

                                                           
56

 Noeng Muhajir, Metode Penelitiaan Kualitatif, (Yogyakarta: Bumi Aksara,2000), hal. 

67 
57

 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal. 54 
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1. Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan ini merupakan gambaran mengenai keseluruhan 

perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis dan penafsiran data, dan 

terakhir penulisan laporan penelitian. Adapun dalam menentukan tahapan-

tahapan dalam penelitian ini penulis mengambil pendapat Bagdan yang ditulis 

oleh Lexy Moleong dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif” 

menyatakan bahwa tahapan-tahapan penelitian tersebut adalah sebagaimana 

berikut : 

a. Tahap Pra Lapangan 

Dalam tahap pra lapangan ini terbagi menjadi beberapa kegiatan 

yang harus dilakukan oleh peneliti. Kegiatannya antara lain : 

1) Menyusun rancangan 

2) Memilih lapangan 

3) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan 

4) Memilih dan memanfaatkan informan untuk studi 

pendahuluan.
58

 

5) Menyiapkan perlengkapan  

b.  Tahap Pekerjaan Lapangan 

Pada tahap ini peneliti memasuki  lapangan dan berusaha untuk 

memenuhi   pengumpulan data dokumen yang diperlukan dalam penelitian. Data 

                                                           
58

 Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi 

dan kondisi latar penelitian. Lihat : Lexy J. Moleong, Metodologi, hal. 85-91 
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yang diperoleh dalam tahap ini dicatat dan dicermati. Dalam mengumpulkan 

data, peneliti melakukannya dengan  cara observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Adapun dalam tahap penelitian ini data-data yang dikumpulkan 

yaitu data tentang sejarah dan profil SMP N Sekecamatan Siak Hulu, keadaan 

guru dan siswa serta data tentang pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

berwawasan multikultural SMP N Sekecmatan Siak Hulu, kampar. 

B. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada semester satu (I) tahun ajaran 2019 – 2020 yaitu 

pada bulan juli sampai bulan desember. Akan tetapi penulis telah melakukan studi 

pendahuluan terlebih dahulu. Penelitian ini dilakukan di SMP N Sekecamatan 

Siak Hulu, Kampar. (SMP N 1 Siak Hulu, SMP N 4 Siak Hulu, dan SMP N 6 Siak 

Hulu) Dipilihnya SMP N Sekecamatan Siak Hulu Kampar ini untuk di jadikan 

tempat penelitian karena masalah yang akan diteliti ada di tempat ini dan 

terjangkau oleh penulis untuk melakukan penelitian. 

C. Informan Penelitian 

Setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian terkumpulkan, maka  

tahap selanjutnya adalah tahap analisis data dari sumbernya. Dalam tahap ini 

peneliti  menganalisis data yang telah diproses secara apa adanya, sehingga dapat 

diperoleh kesimpulan dan analisis penelitian. 
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1. Sumber Data 

Adapun dalam menentukan sumber data dalam penelitian ini penulis 

berpijak  pada pendapat Suharsimi Arikunto yang  dalam   bukunya “Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan Praktek” yang antara lain meliputi: 

a) Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa 

jawaban lisan melalui wawancara  atau jawaban tertulis melalui 

angket. Dalam penelitian ini yang termasuk sumber data ini adalah 

: kepala sekolah,wakil kepala sekolah, guru, tata usaha SMP N 

Sekecamatan Siak Hulu, kampar. 

b) Place, sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam 

dan bergerak, misalnya berupa ruangan atau tempat kegiatan 

pembelajaran berlangsung, media pembelajaran, adapun yang 

bergerak berupa segala aktivitas guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

c) Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa 

huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Dalam penelitianini  

dapat berupa literaturliteratur dan berbagai dokumen yang berkaitan  

dengan masalah  penelitian. 

2. Jenis Data 

Dalam penelitian  ini digunakan  dua jenis data, yaitu  primer  dan 

sekunder. 
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a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara mentah dari 

sumber data yang masih memerlukan analisis lebih lanjut.
59

 Jenis data primer 

dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber data melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang termasuk 

data primer meliputi : 

1) Sejarah dan profil SMP N Sekecamatan Siak Hulu 

2) Visi dan misi SMP N Sekecamatan Siak Hulu 

3) Sarana dan prasarana SMP N Sekecamatan Siak Hulu 

4) Keadaan guru dan siswa SMP N Sekecamatan Siak Hulu 

e) Kurikulum SMP N Sekecamatan Siak Hulu 

b. Data Sekunder 

Jenis data yang diperoleh atau berasal dari bahan-bahan kepustakaan.
60

 

Data ini berupa dokumen, buku, majalah, jurnal dan yang lainnya yang  

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
59

 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta ; Rineka Cipta, 

2004), hal. 87 
60

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), 107 
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1. Observasi 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan  observasi non partisipan, 

karena peneliti hanya mengamati apa yang terjadi di lokasi penelitian dan dalam 

hal ini peneliti juga tidak termasuk bagian dari objek penelitian. Metode 

observasi ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh dari 

metode wawancara dan dokumentasi. Metode observasi  dalam  penelitian  ini  

digunakan  untuk  memperoleh  data tentang berikut ini : 

1) Data guru, siswa dan karyawan SMP N Sekecamatan Siak Hulu 

2) Data Sarana dan prasarana SMP N Sekecamatan Siak Hulu 

3) Keadaan Proses pembelajaran SMP N Sekecamatan Siak Hulu 

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini, metode wawancara digunakan karena dengan 

melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh atau mengetahui hal- hal yang 

berkaitan dengan peneilitian yang mendalam dari responden atau informan 

dalam proses pembelajaran di kelas mengenai materi Pendidikan Agama Islam 

yang berwawasan multikultural. 

3. Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mencari data berupa latar belakang sekolah,   

struktur sekolah, keadaan guru, siswa, dan karyawan sekolah serta hasil atau  

prestasi belajar siswa. Adapun alasan peneliti menggunakan  metode  ini adalah   

karena dengan metode ini akan lebih mudah memperoleh data yang diperlukan 
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dalam waktu singkat, karena biasanya data ini sudah tersusun dan tersimpan 

dengan baik. 

E. Teknik Analisis Data 

Supaya data yang berhubungan dengan pendidikan Islam berwawasan  

multikultural di SMP N Sekecamatan Siak Hulu menghasilkan uraian data dan 

kesimpulan, maka perlu adanya: 

1. Reduksi data, yaitu memilih hal pokok sesuai dengan rangkuman 

inti, proses dan pernyataan-pernyataan  ditentukan dengan tema 

sehingga menghasilkan abstraksi.
61

 

2. Display, yaitu proses pengelompokan data sehingga mudah dalam 

menganalisis  beberapa data yang ada, dan memberikan  kode 

sesuai dengan tema. 

3. Kritik, yaitu merupakan proses penelitian secara mendalam dan 

hati- hati terhadap obyek penelitian dan data, karena tidak 

menutup kemungkinan terjadinya perkembangan. Dengan cara ini 

dapat ditemukan cara baru. 

4. Mengadakan pemeriksaan dan kesimpulan,  yaitu merupakan 

langkah akhir dari analisis data, setelah langkah ini selesai peneliti 

mengolah data. 
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 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2003), hal. 100 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah melakukan penelitian secara komprehensif dan mendalam dari 

keseluruhan implementasi pendidikan Agama Islam berwawasan multikultural 

pada materi pelajaran di SMP N Se Kecamatan Siak Hulu, maka dapat 

disimpulkan : 

1. Penerapan  materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam berwawasan 

multikulturalisme di SMP N Sekecamatan Siak Hulu sudah dilakukan 

dengan baik, sangat bermanfaat dan memilki dampak positif dalam 

upaya untuk membangun kohesifitas, solidaritas dan intimitas diantara 

keragamannya etnik, ras, agama, budaya dan kebutuhan diantara kita. 

Selain itu antusias siswa dalam mengikuti proses pembelajaran sangat 

tinggi. Indikasi tingkat pemahaman peserta didik dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam berwawasan multikulturalisme 

dapat diukur dengan sikap keagamaan dan sikap sosial, dalam hal ini 

dapat di aplikasikan dalam kehidupan  sehari – hari dalam praktek 

ibadah, antusiasme belajar, ketertiban di dalam maupun di luar kelas 

serta kemampuan dalam menyelesaikan tugas baik yang bersifat 

kelompok maupun individu dapat terpaksa na dengan baik, sedangkan 
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sikap sosial peserta didik bisa mengerti, menerima dan menghargai 

orang lain yang berbeda suku, budaya, dan kepribadian 

2. Dari berbagai materi yang dilaksanakan pada Pendidikan Agama Islam 

yang berwawasan multikultural di SMP N Siak Hulu sangat penting dan 

bermanfaat karena materi pembelajaran multikulturalisme dalam PAI 

sangat mendukung dan mendukung dan membantu mengembangkan 

potensi peserta didik khususnya pada pembelajaran PAI. Karena peserta 

didik dapat belajar dalam situasi dan kondisi yang menyenangkan yaitu 

saling menghargai maka rasa percaya diri akan meningkat dan mereka 

dapat bebas berekspresi dalam berimajinasi tanpa adanya intervensi dari 

pihak manapun. Dan mampu mengembangkan berbagai pendekatan 

dalam melihat multikultural dalam pembelajaran yang baik dan 

mendalam dalam melihat suatu problem, dengan tujuan proses 

pembelajaran berjalan dengan menyenangkan dan pemikiran yang 

terbuka, sehingga mempermudah dalam proses pembelajaran baik bagi 

pendidik atau peserta didik itu sendiri. 

3. Model evaluasi yang diterapka di SMP N Sekecamatan Siak Hulu yang 

mencakup 3 ranah (kognitif, afektif, psikomotorik) terlebih dalam dalam 

materi multikulturalisme pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

pembelajarannya melibatkkan ketiga komponen tersebu. Dari hasil 

evaluasi pembelajaran PAI materi tentang multikultural tersebut dapat 

terlihat bahwa peserta didik mengalami peruabahan sikap yang 

siqnifikan terhadap perbedaan yang ada, baik suku, ras, budaya, maupun 
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agama dalam kehidupan sehari- hari, menunjukan sikap toleransi, saling 

memahami dan saling menghargai , manusia menjadi manusia yang 

sesungguhnya adalah manusia yang mampu menhargai perbedaan bukan 

karena suku, warna kulit, ataupun jenis kelamin. Melainkan karena 

ketakwaanya. Karena memang sudah takdir yang ditetapkan oleh allah 

bahwa manusia di ciptakan bersuku- suku dan berbangsa- bangsa, tujuan 

dari penciptaan itu bukan lah untu saling menjatuhkan dan pembunuhan. 

B. SARAN 

1. Bagi kepala sekolah 

Sehubungan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan , hendaknya 

kepala sekolah mengirim bapak/ibu guru khususnya Guru Pendidikan Agama 

Islam untuk mengikuti seminar ataupun pelatihan – pelatiahan yang senantiasa 

membuat inovasi – inovasi dalam proses belajar mengajar. 

2. Bagi peserta didik 

Hendaknya peserta didik lebih meningkatkan kedisiplinan pada saat proses 

belajar mengajar sebelum dimulai, memperhatiakan penjelasan bapak/ibu guru 

pada waktu mengikuti pelajaran agar nantinya proses belajar mengajar dapat 

berjalan dengan lancar dan menyenangkan serta bisa memahami apa yang 

disampaikan oleh bapak/ibu guru. 

3. Bagi tenaga pendidik 

Sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi diharapkan seorang 

Tenaga Pendidi mampu memberikan penjelasan yang mendalam tentang konsep 
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multikultural kepada peserta didik dengan menambah wawasan tentang 

keanekaragaman dalam pandangan Islam tidak hanya mengharapkan dengan 

materi yang ada didalam buku paket sekolah tetapi juga dengan mencari referensi 

lain melalui kitab-kitab muslim dari berbagai karangan para ulama salafussholeh. 
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