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ABSTRAK 

Decky Saputra, NIM 31594106051,  Pengembangan Model Pendidikan Islam 

dalam Bingkai Multikultural (Analisis Eksploratif Dipondok Pesantren Dar El-

Hikmah Pekanbaru, Disertasi: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program 

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau , 2020, 339 halaman. 

 

Model Pendidikan Islam dalam Bingkai Multikultural (Analisis studi Eksploratif 

Dipondok Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru) terdiri dari Konsep pelaksanaan 

pendidikan Islam dalam bingkai multikultural, yang meliputi kebijakan pendidikan Islam 

Multikultural,  materi pembelajaran pendidikan Islam Multikultural. Pendekatan dalam 

materi pendidikan Islam multikultural dalam mewujudkan nilai-nilai pendidikan Peace 

and social harmony Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model yang dianggap ideal 

dalam Pendidikan Islam dalam Bingkai Multikultural analisis Eksploratif Dipondok 

Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru,.  

Metode yang digunakan adalah Research and Development (R&D) model four-D. 

Untuk keperluan pengembangan model, dilakukan pengumpulan data lapangan dengan 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasi 

menjadi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber informasi 

langsung yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara kepada informan. Informan 

kunci, yakni: Pimpinan Pesantren, Kepala sekolah, Wakil kepala sekolah, Guru-guru 

kelas/wali kelas, Siswa,Orang Tua Siswa. Sedangkan sumber data sekunder adalah 

tulisan-tulisan dari pihak lain baik yang dipublikasikan maupun tidak mengenai masalah 

yang diteliti pada Pondok Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru.  

 Implikasi model Pendidikan Islam dalam Bingkai Multikultural ini ada 

dua, yakni: team teaching, dan reupgrade peran guru. Model yang dihasilkan 

adalah pertama, pelaksanaan pendidikan Islam Multikultural didalam kelas 

Dipondok Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru, kedua, pelaksanaan pendidikan 

Islam Multikultural diluar kelas Dipondok Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru. 

Pelaksanaan Pendidikan Islam Multikultural dalam Kelas ( Intrakurikuler) 

meliputi: Pembelajaran Fiqih multikultural, Pembelajaran Qur‟an Hadits 

Multikultural, Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Multikultural dan 

Pembelajaran Aqidah Akhlak Multikultural. Sedangkan Pelaksanaan Pendidikan 

Islam Multikultural diluar Kelas ( Ekstrakurikuler) meliputi: Peace and Social 

Harmony, Visiting Religious culture, Annual  religious culture  event  based  

society, Multicultural Knowing.  
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 الملخص

                                         
يف إطار متعدد الثقافات  ةالتعليم اإلسالميُ، تطوير منوذج۳ ە ٠ ٦ ٠ ١ ٤ ٩ ە ۳۱ ديكي سافوترا

،  ةاإلسالمي ةالتعليم الديني ىف قسمبارو ، أطروحة:  دار احلكمة بيكان معهديف  حتليل استكشا
 .صفحة ە٦٢, ٢٠٢٠،ة احلكوميةاإلسالمي اريفشسلطان جامعة 

دار احلكمة  معهديف إطار متعدد الثقافات حتليل استكشايف  ةمنوذج التعليم اإلسالميكانت 
متعدد الثقافات. تعليم السالم  ةبيكانبارو يف إطار متعدد الثقافات ، مواد تعليمية للتعليم اإلسالمي

والوئام االجتماعي هتدف ىذه الدراسة إىل إجياد منوذج يعترب مثاليًا يف التعليم اإلسالمي يف إطار 
بارو ، والطريقة  كشايف متعدد الثقافات للمدرسة الداخلية يف دار احلكمة بيكانالتحليل االست

رباعي األبعاد. مت مجع البيانات ادليدانية باستخدام  (R&D)ادلستخدمة ىي منوذج البحث والتطوير 
تقنيات ادلالحظة وادلقابالت ودراسات التوثيق. وكانت األدوات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي 

ون أنفسهم. مت تصنيف مصادر البيانات يف ىذه الدراسة يف مصادر البيانات األولية والثانوية. الباحث
ىو مصدر مباشر للمعلومات اليت مت احلصول عليها من خالل ادلراقبة وادلقابالت مع ادلخربين. 

ارس ، ، ونواب مديري ادلد ادلعهد ادلخربون الرئيسيون ، وىم: قادة ادلدارس الداخلية ، الرئيسي
ومعلمي الصف / ادلعلمني ، والطالب ، وأولياء أمور الطالب. يف حني أن مصادر البيانات الثانوية 
ىي كتابات من أطراف أخرى مت نشرىا وليس حول ادلشكالت اليت مت فحصها يف مدرسة دار 

 بارو. احلكمة اإلسالمية الداخلية يف بيكان
تداعيات منوذج التعليم اإلسالمي يف ىذا اإلطار متعدد الثقافات ذات شقني: التدريس اجلماعي ، 

يف وإعادة تطوير دور ادلعلم. النموذج الناتج ىو أواًل ، تنفيذ التعليم اإلسالمي متعدد الثقافات 
 معهديف خارج فئة ، والثاين ، تنفيذ التعليم اإلسالمي متعدد الثقافات بارو دار احلكمة بيكان معهد

. تنفيذ التعليم اإلسالمي متعدد الثقافات خارج الصف )خارج ادلنهج( بارو دار احلكمة بيكان
يشمل: السالم والوئام االجتماعي ، زيارة الثقافة الدينية ، اجملتمع السنوي على أساس الثقافة الدينية 

مي متعدد الثقافات يف الفصل الدراسي  ، ادلعرفة متعددة الثقافات. يف حني أن تطبيق التعليم اإلسال
 احلديث متعدد الثقافات.القران يشمل: تعلم الفقو متعدد الثقافات وتعلم 
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    The Model of Islamic Education in a Multicultural Frame (Explorative 

Analysis Study in the Boarding School of Dar El-Hikmah Pekanbaru) consists of 

the concept of implementing Islamic education in a multicultural frame, which 

includes Multicultural Islamic education policies, learning materials for 

Multicultural Islamic education. Approaches in multicultural Islamic education 

materials in realizing values Peace and social harmony education This study aims 

to find a model that is considered ideal in Islamic Education within the 

Multicultural Frame Explorative Analysis of the Boarding School of Dar El-

Hikmah Pekanbaru.  

The method used is the Research and Development (R&D) four-D model. 

Field data was collected using observation techniques, interviews, and 

documentation studies.The instruments used in this study were the researchers 

themselves.The data sources in this study were classified into primary and 

secondary data sources. r is a direct source of information obtained through 

observation and interviews with informants. Key informants, namely: Boarding 

School Leaders, Principals, Deputy Principals, Class teachers / homeroom 

teachers, Students, Parents of Students. While the secondary data sources are 

writings from other parties both published and not about the problems examined 

at the Dar El-Hikmah Islamic Boarding School in Pekanbaru. 

             The implications of the Islamic Education model in this Multicultural 

Frame are twofold: team teaching, and re-upgrading the role of the teacher. The 

resulting model is first, the implementation of Multicultural Islamic education in 

the Pekanbaru El El Hikmah Islamic Boarding School class, second, the 

implementation of Multicultural Islamic education outside the Dar El Hikmah 

Islamic Boarding School Dipondok class. Implementation of Multicultural Islamic 

Education in Classes (Intrakurikuler) includes: Learning of Multicultural 

Jurisprudence, Learning of the Qur'an Multicultural Hadith, Learning of 

Multicultural Islamic Cultural History and Learning of Multicultural Aqeedah 

Morals. While the Implementation of Multicultural Islamic Education Outside the 

Class (Extracurricular) includes: Peace and Social Harmony, Visiting Religious 

culture, Annual religious culture event based society, Multicultural Knowing. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia termasuk salah satu negara terbesar di dunia. Saat ini jumlah 

pulau yang ada di wilayah Indonesia mencapai 13.000 pulau besar maupun pulau 

kecil dengan populasi penduduk lebih dari 200 juta jiwa yang terdiri dari 300 suku 

200 bahasa yang berbeda.
1

 selain itu, Indonesia juga merupakan negara 

multireligius, karena penduduknya menganut beragam agama, yakni Islam, 

Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghuchu, serta berbagai macam 

aliran kepercayaan.  

Kemajemukan bangsa Indonesia tersebut selain merupakan khazanah 

kekayaan budaya nasional dan kekuatan bangsa, bisa juga menimbulkan berbagai 

problematika atau persoalan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, konflik politik, 

separatisme, kerusuhan antar etnis dan agama dan lainnya, merupakan bentuk  

nyata dari fenomena dampak dari multikulturalisme tersebut. Konflik bernuansa 

SARA ( suku, agama, ras dan antar kelompok) yang terjadi diberbagai daerah 

seperti Ambon, Poso, Sampit, Pontianak, Irian Jaya, Lampung, Bogor, 

Banyuwangi, Jakarta, dan lainnya, yang berlangsung selama ini hingga 

menimbulkan jatuhnya banyak korban jiwa, harta dan perusakan sarana  ibadah 

antar pemeluk agama merupakan bentuk empiris persoalan multikulturalisme. 

                                                           
1
 Pada tahun 2006. Melalui keputusan presiden No 112/2006 telah dibentuk Tim Nasional 

Pembakuan Nama Rupabumi. Tim yang terdiri atas Menteri dalam Negeri, Menteri Pertahanan, 

Mentri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pendidikan Nasional dan 

berkonsultasi sebagai sekretaris tersebut menjadi lembaga yang memiliki otoritas dalam penetapan 

nama-nama geografi Nasional. Dari hasil kerja Tim Pembakuan nama Rupabumi yang masih 

dalam proses penyususnan toponimi geografis Indonesia. 
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Abdur Rahman Assegaf mengatakan, bila problem multikulturalisme tidak 

di kelola secara positif, maka sangat di mungkinkan bangsa ini akan terus terjebak 

pada konflik horizontal berkepanjangan. Itu sebabnya perlu kiranya di cari strategi 

khusus untuk menemukan solusi atas persoalan multikulturalisme tersebut melalui 

berbagai bidang, seperti sosial, politik, budaya, hukum, ekonomi dan pendidikan.
2
 

Musa Asyari berpendapat indikator konflik ini terlihat pada upaya 

penyeragaman atau sering di sebut politik monokulturalisme dalam berbagai 

aspek kehidupan yang di lakukan oleh pemerintah pada masa orde baru. Selama 

orde baru berkuasa, pemerintah mengabaikan terhadap perbedaab  yang ada, baik 

dari segi suku, bahasa, agama, maupun budayanyanya.
3
 

Ada beberapa indikator yang menunjukkan adanya penekanan semangat 

ke-ika-an dalam praktik pendidikan Indonesia yang dikemukan oleh Zamroni. Di 

antaranya terlihat pada: (1) terjadinya penyeragaman kurikulum dan metode 

pembelajaran (2) terjadinya sentralisasi dalam pengelolaan pendidikan, yang saraf 

dengan intruksi, petunjuk dan pengarahan dari atas, sebagai akibat dari paradigma 

pendidikan sentralisasi dalam pengelolaan pendidikan, sebagai akibat dari 

paradigma pendidikan sentralistik (top-down), dan (3) belum adanya proses 

menghargai dan mengakomodasi perbedaan latar belakang peserta didik yang 

menyangkut budaya, etnik, bahasa dan agama.
4
  

                                                           
2
 Abd. Rachman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2011), 

hlm. 310 
3
 Musa Asy‟ari, “Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa”, dalam  harian kompas, 

edisi jum‟at 3 september 2004. 
4
 Lebih jauh tentang ini, lihat Zamroni, “Pendidikan Untuk Demokrasi, tantangan Menuju 

Society”. (yogyakarta Bigraf Publising, 2001), hlm 10-12. 
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Semangat ke bhinekaan yang belum terwujud dengan baik ini akan sangat 

mudah menimbulkan berbagai insiden konflik dalam berbagai bidang termasuk 

dalam dunia pendidikan. Lembaga pendidikan yang bernuansa multikultural 

adalah solusi bagi permasalahan ini. Alasan yang mendasar mengapa kita 

membutuhkan pendidikan multikultural adalah fakta bahwa anak-anak kita akan 

selalu menjumpai meraka yang berbeda. Orang-orang dari berbagai budaya, etnis, 

dan agama akan selalu menjumpai mereka tiap hari, baik secara langsung maupun 

tidak langsung, kecuali yang lebih parah lagi kita dengan sengaja “mengurung” 

mereka dalam dunia seragam.
5
 

Buya Syafi‟i Ma‟arif menuliskan al-Qur‟an itu mengtakan adanya 

eksitensi ke berbagian suku, bngsa, agama, bahasa dan sejarah, semuanya ini 

hanya mungkin hidup dalam harmonis, aman dan damai. Jika di sana kultur 

lapang dada di jadikan perekat utama. Sikap lapang dada harus muncul dari 

kepercayaan diri yang tinggi, bukan dari suatu batin yang tidak berdaya. Mereka 

yang percaya diri tidak akan mungkin gampang melihat perbedaan, betapapun 

tajamnya, asal senantiasa di carikan solusi bersama mengatasinya.
6
 Dalam hal ini 

jelas bahwa menurut buya Syafi‟i sikap keber-Islaman seseorang juga penting 

dengan menyikapi adanya ke bhinekaan secara adil. Karena Indonesia adalah 

negara yang sangat multikultur secara budaya, agama dan bahasa. 

                                                           
5
 Harijanto Tjahjono dalam Abd. Rachman Assegaf, hlm. 311 

6
Ahmad Syafii Maarif, dalam Muazin Bangsa dari Makkah Darat ; Biografi Intelektual 

Ahmad Syafii Maarif (Jakarta: Serambi Ilmu semesta), hlm.117 
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Zakiyudin Baidowi menambahkan bahwa pendidikan yang menanamkan 

nilai-nilai multikultural akan mengeksplorasi sisi-sisi partikultural dan universal 

dalam cultur studies, ia berusaha memahami kebudayaan dan masyarakat-

masyarakat partikultural dalam konteks dan dari perspektif mereka sendiri; ia 

mengedepankan analisis perbandingan, pemahaman etno-relatif, penilaian yang 

rasional tentang perbedaan dan persamaan terhadap berbagai kebudayaan dan 

masyarakat; dan dia berupaya mengidentifikasi ideal-ideal dan praktik bersama 

dan untuk melampaui kebudayaan-kebudayaan dan masyarakat-masyarakat 

partikultural, membangun jembatan diantara berbagai kebudayaan serta 

menyediakan basis bagi hubungan manusia.
7
  

Sementara itu, Amin Abdullah menyatakan bahwa multikulturalisme 

adalah sebuah paham yang menekankan pada kesenjangan dan kesetaraan budaya-

budaya lokal dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan eksitensi budaya yang ada. 

Dengan kata lain penekanan utama multikulturalisme adalah pada kesetaraan 

budaya. Paradigma pembangunan pendidikan kita yang sentralistik telah 

melupakan keragaman yang sekaligus kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh 

bangsa ini. Perkelahian, kerusuhan, permusuhan muncul nya kelompok yang 

memiliki perasaan bahwa hanya kelompoknya yang lebih baik dari budaya 

lainnya adalah buah dari pengabaian keragaman tersebut dalam dunia pendidikan.
8
  

                                                           
7
Zakiyah Baidawi, “Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural”, (Jakarta; Erlangga, 

2005), hlm.7  
8

Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi 

(Jakarta; Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 125 
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Kemajemukan bangsa Indonesia menjadikannya negara yang kaya akan 

budaya. Akan tetapi jika kekayaan ini tidak dikelola dengan baik maka akan dapat 

dengan mudah menimbulkan berbagai problematik atau persoalan, termasuk 

dalam dunia pendidikan. Pondok Pesantren di Indonesia yang seharusnya menjadi 

miniatur kerukunan kembali tercoreng karena memberi kesan buruk dalam 

semangat mewujudkan pendidikan yang menjunjung nilai-nilai multikultural. 

Beberapa dekade terakhir ini, pendidikan agama di Indonesia dihadapkan 

pada permasalahan yang serius. Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa 

dengan adanya mata pelajaran pendidikan agama disegala jenjang pendidikan 

ternyata tidak menjamin terwujudnya perdamaian dan kerukunan antar umat 

beragama. Agama  pun dianggap gagal dalam memainkan perannya sebagai juru 

damai (problem solver) bagi persoalan SARA, yang erat kaitannya dengan 

pengajaran agama yang eksklusif.
9
 Selain itu, terhadap kesalahpahaman dalam 

penyikapan terhadap kemajemukan yang masih banyak menyisakan beragam 

persoalan. Tidak berlebihan, jika kemudian justru para siswanya banyak dan 

sering memperoleh dari pendidikan agama sebuah pengetahuan tentang agama 

yang berbasis eksklusivisme, seperti saling mengkafirkan, menyalahkan agama 

lan, saling memurtadkan dan berbagai hal lainnya. Karena itu kehadiran aliran 

bahkan apalagi, agama lain dianggap sebagai ancaman. Akibatnya benih-benih 

konflik terus tertanam dalam pengalaman beragama dan kognisi agama yang 

diyakini siswa. Inilah yang pada gilirannya sering menjadi pemicu vilence atas 

                                                           
9
Ali Maksum, Plularisme dan Multikulturalisme,( Malang: Aditya Media Publishing, 2011), 

hlm. 201 
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nama agama ketika kesadaran beragama ekskllusif muncul ditengah-tengah 

masyarakat.
10

  

Pendidikan agama yang demikian itu, yakni menutup diri terhadap 

wawasan keberagaman dapat berkontribusi terhadap sikap kecurigaan terhadap 

mereka yang berbeda. Kecurigaan ini, menurut analisis dalam bidang  psikologi 

agama, biasanya resultan dengan penolakan terhadap sesuatu yang berbeda dan 

menganggap kelompok agamanya saja yang paling benar. Siswa yang belajar 

tentang agamanya saja secara dogmatis biasanya mengalami problem dalam 

mengakui keberadaan pemluk agama lain yang berbeda. Ketidakmampuan siswa 

untuk mengidentifikasi agama lain akan mengakibatkan generalisasi, yang pada 

akhirnya menciptakan streotipe atas kelompok yang lain itu. Jika itu terjadi, 

biasanya akan menjadi persoalan terkait dengan penghargaan terhadap perbedaaan 

dalam konteks berbangsa dan bermsyarakat. Pendidikan agama seperti ini 

berpotensi mencetak siswa yang hanya memiliki kepercayaan pada kelompoknya 

saja (in-grouf trust). Sebaik apapun yang dilakukan oleh kelompok yang berbeda 

agama akan dianggap jelek. Pengajaran agama seperti itu juga akan semakin 

memperkuat sikap  religiosentris,  dimana hanya kelompok sosialnya saja yang 

dianggap paling baik (positive in-grouf) sedangkan kelompok sosial lainnya 

digambarkan sebagai selalu tidak baik (negative in-grouf).
11

 

                                                           
10

Edi Susanto, “Pendidikan Agama Berbasis Multikultural”, KARSA; Jurnal Sosial dan 

Budaya Keislaman, XI, (No. 1. 2006), hlm. 784. 
11

Suhadi, dkk., Politik Pendidikan Agama, Kurikulum 2013, dan Ruang Publik, 

(Yogyakarta:Center for Religious and Cross-cultural Studies, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah 

Mada,2014), hlm. 39 
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Sedangkan Islam sendiri merupakan agama universal yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persamaan hak adan mengakui adanya keragaman 

latar belakang budaya dan kemajemukan multikultural. Multikultural menurut 

Islam adalah sebuah aturan Tuhan (sunnatullah) yang tidak akan berubah, juga 

tidak mungkin dilawan atau diingkari. Setiap orang akan menghadapi 

kemajemukan di manapun dan dan dalam hal apapun.
12

 Ungkapan ini 

menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai multikultural karena Islam 

adalah agama yang dengan tegas mengakui perbedaan setiap individu untuk hidup 

bersama dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. 

Asghar Ali Engineer menjelaskan tujuan dasar dalam Islam dalam 

pengertian teknis dan sosial revolutif adalah persaudaraan yang universal 

(universal brotherhood), kesetaraan (equality) dan  keadilan sosial (social justice), 

Asghar menambahkan bahwa Islam sangat menekankan kemanusiaan (unity of 

mankind) yang ditegaskan dalam ayat al-Qur‟an surat 49;13: 

َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى 
 َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّو أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّو َعِليٌم َخِبيٌ 

 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 di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang 

paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Mengenal.  

                                                           
12

 Mundzier Suparta, Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas Pendidikan 

Agama Islam di Indonesia , cet. ke-1 (Jakarta: Al-Ghazali Center, 2008), hlm. 5. 
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Ayat ini secara jelas membantah semua konsep superioritas rasial, 

kesukuan, kebangsaan atau kekeluargaan, dengan satu penegasan dan keseruan 

akan pentingnya kesalehan ritual, namun juga keshalehan sosial.
13

  

Pendidikan Islam multikultural sendiri disini dipahami sebagai proses 

pendidikan yang berprinsip pada demokrasi , kesetaraan dan keadilan; berorentasi 

kepada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian; serta mengembangkan sikap 

mengakui, menerima, dan menghargai keragaman, berdasarkan al-Qur‟an dan 

Hadits Nabi.
14

 

Potensi Pesantren menjadi model pendidikan multikultural dan pemasukan 

nilai-nilai pendidikan karakter sebenarnya sangat bagus. Hal ini dikarenakan 

lembaga Pondok Pesantren sering kali menampung Santri dari berbagai latar 

belakang. Namun jika potensi yang demikian tersebut tidak dikelola dengan baik 

lembaga pendidikan sekali pun sangat berpeluang menjadi sarang penyebar benih-

benih radikal dan gerakan politik. Idealnya Pondok Pesantren juga tidak memiliki 

kecondongan terhadap kekuatan politik mana pun. Karena itulah guru dan santri 

bebas beraktivitas sesuai latar belakang budayanya. 

Dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, pendidikan yang 

berwawasan multikultural merupakan keharusan yang mendesak. Pendidikan 

mutikultural dapat mendidik para peserta didik untuk bersedia menerima 

                                                           
13

Asghar Ali Engineer, Islam and liberation theology, Penerjemah Agung 

Prihantoro (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 33 
14

Abdullah Aly, Pendidikan Islam Multikultural  Di  Pesantren  Telaah  terhadap 

Kurikulum   Pondok  Pesantrn   Modern Islam  Assalam, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 

2011), hlm. 19 
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kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan 

budaya, etnis, gender, bahasa, ataupun agama. Tuntutan pentingnya pendidikan 

multikultural di Indonesia ini juga mendapat respon yang positif dari pihak 

eksekutuf dan legislatif. Hal ini terbukti dengan undang-undang Republik 

Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, yang 

mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia dan semangat multikultural. Bahkan 

nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan 

pendidikan Nasional, sebagaimana yang termaktub pada Bab III pasal 4: 

 “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta 

tidak deskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”
15

 

Kemajemukan sejatinya merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi 

perkembangan bangsa. Sebaliknya, jika tidak dapat dikelola dengan baik, maka 

kemajemukan berpotensi menimbulkan konflik dan gesekan-gesekan sosial. Tidak 

terhitung banyaknya konflik berlatar belakang suku, agama, dan kepentingan yang 

mengedor kesadaran kita sebagai bangsa yang multikulturaldan agamis. Krisis 

ekonomi dan moneter kisaran tahun 1997-1998 pernah mengakibatkan krisis 

sosio-kultural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
16

 

Ali bin abin Thalib Ra. Pernah berpesan. “Kebenaran yang tidak 

terorganisir dengan baik akan dengan mudah dihancurkan oleh kemungkaran 

                                                           
15

Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 

penjelasannya, Yogyakarta, hlm. 12 
16

Ridawan, “Cerita Sukses Pendidikan Multikultural di Indonesia”, cet.ke-1 (Jakarta; 

Yayasan Tifa, 2010), hlm.2 

 



10 
 

 
 

yang di organisir dengan baik”. Meskipun agak terlambat, tetapi inilah yang 

perlu untuk dilaksanakan. Pendidikan multikultural adalah sebuah keniscayaan 

yang harus dilaksanakan dalam dunia pendidikan di bangsa ini. 

Membangun pola pikir santri yang multikultural tentunya meminta sistem 

pendidikan yang dapat membangun santri yang demikian. Artinya sistem 

pendidikan harus mengacu dan menerapkan proses untuk mewujudkan hal 

tersebut. Di Indonesia dewasa ini telah banyak muncul pesantren-pesantren yang 

telah mengacu dan merumuskan guna menciptakan cita-cita tersebut. 

Pendidikan dalam hal ini merupakan sarana yang efektif dalam 

menanamkan semangat multikulturalisme melalui pendidikan multikultural yang 

mengacu pada nilai-nilai al-Qur‟an dan al-Sunnah. Dengan adanya pendidikan 

multikultural, suatu lembaga pendidikan diyakini mampu memberi alternatif 

strategi pendidikan yang berbasis pada cita-cita kerukunan keberagaman dan 

kemajemukan masyarakat. Dengan ini santri perlu memiliki jiwa karakter baik 

agar menghargai dan menghormati keberagaman etnis, budaya, bahasa, agama, 

status sosial, gender, umur, kemampuan, dan ras yang sedemikian rupa. 

Pondok Pesantren dalam hal ini diharapkan dapat merespon terhadap 

kemajemukan dan dampaknya terhadap karakteristik santrinya. Sisitem 

pendidikan Islam yang multikultural saat ini yang dibutuhkan oleh bangsa ini 

dalam mencetak generasi penerusnya. Implementasi pendidikan Islam 

multikultural dirasa sangat penting dilaksanakan dalam rangka membina generasi 

muda penerus bangsa. 



11 
 

 
 

Dalam lingkungan Pesantren juga tidak terlepas dari ragam budaya, etnis, 

suku, bahasa, daerah dan negara asal yang berbeda-beda. Jika tidak disikapi 

dengan bijak maka perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi sumber 

problematika ataupun persoalan. Maka dari itu pendidikan multikultural yang 

berlandaskan Islam sangat membantu pendidikan Pesantren yang berlatar 

belakang majemuk. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis menganggap bahwa 

penelitian tentang pesantren berbasis Pendidikan Islam Multikultural sangatlah 

penting untuk dilakukan karena keunikan dan permasalahan yang terjadi. 

Berdasarkan realitas maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah 

penelitian dalm bentuk Disertasi yang berjudul: Pengembangan Model 

Pendidikan Islam dalam Bingkai Multikultural (Studi Eksploratif pada 

Pondok Pesantren Dar El-Hikmah di Kota Pekanbaru). 

 

B. Depenisi Istilah 

1. Model  

Istilah model pembelajaran banyak dipergunakan. Milis berpendapat 

bahwa model adalah bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang 

memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak 

berdasarkan model itu. Model merupakan interpretasi terhadap hasil observasi 

dan pengukuran yang diperoleh dari beberapa sistem. 

Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran. 

Model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai pola yang digunakan untuk 
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penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru 

di kelas. Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran dikelas maupun tutorial. Model 

pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk memperoleh tujuan belajar. Model pembelajaran berfungsi pula sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam 

merencanakan aktifitas belajar mengajar.
17

 

 

2. Pendidikan Islam  

Secara etimologi pendidikan Islam mengacu pada istilah tarbiyah, ta‟lim 

dan ta‟dib. Dari ketiga istilah tersebut istilah yang paling populer dalam dunia 

pendidikan adalah tarbiyah. Namun secara esensial, ketiga istilah tersebut 

memiliki perbedaan, baik secara tekstual maupun kontekstual.  

Tarbiyah berasal dari kata rabb yang berarti tumbuh, berkembang, 

memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian, rabiya-yarbu berarti 

menjadi besar, rabba-yarubbu berarti memperbaiki, menguasai urusan, 

menuntun, dan memelihara. Maksudnya pendidikan (tarbiyah) adalah usaha 

untuk memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengatur 

kehidupan peserta didik agar dia dapat tumbuh lebih baik dalam 

kehidupanya.
18

  

                                                           
17

 Agus Suprijono, cooperative learning teori dan aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010), hlm. 45. 
18

 Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 11 
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Ta‟lim bentuk masdar dari‟allama artinya pengajaran. Menurut para ahli 

kata ini lebih umum dari pada tarbiyah dan ta‟dib. Menurut Rasyid Ridho, 

istilah ta‟lim berarti proses tranmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa 

individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.  

Ta‟dib bentuk masdar dari addaba. Menurut Naquib Al-Attas istilah yang 

paling tepat untuk menunjukkan pendidikan Islam adalah ta‟dib. Menurutnya, 

ta‟dib adalah pengenalan dan pengakuan secara berangsur angsur ditanamkan 

ke dalam diri manusia (peserta didik) tentang tempat yang tepat dari segala 

sesuatu di dalam tatanan penciptaan sehingga membimbing ke arah pengenalan 

dan pengakuan kekuatan dan keagungan Tuhan.
19 Pokok-pokok materi yang 

menjadi dasar dalam pendidikan antara lain akidah, ibadah, dan akhlak dengan 

penjelasan sebagai berikut:  

1. Pendidikan Akidah (keimanan), Materi pendidikan akidah ini disebut ilmu 

tauhid. Menurut Abdullah Nasih Ulwan sebagaimana yang dikutip oleh 

Yasin Mustafa, pendidikan dasar keimanan itu berupa hakikat keimanan dan 

masalah yang ghaib seperti iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, 

kitab-kitab Allah, Para Rasul, hari kiamat, takdir baik dan buruk, surga 

neraka dan seluruh perkara yang gaib.
20

 

2. Pendidikan Ibadah, Materi Pendidikan ibadah ini dikemas dalam ilmu Fiqh. 

Materi ini menyangkut segala tata pelaksanaan dalam menaati perintah 

Allah dan menjauhi laranganNya sebagai indikasi atas keimanan seseorang, 

seperti shalat, puasa, zakat, dan rukun Islam yang lain. 

                                                           
19

 Ibid, hlm.19-20 
20

 Yasin Musthafa, EQ Untuk Anak Usia Dini dalam Pendidikan Islam, (Yogyakarta: 

Sketsa, 2007), hlm. 85  



14 
 

 
 

3. Pendidikan akhlak, Pendidikan ini merupakan buah dari keimanan yang 

direalisasikan dengan ibadah kepada Allah, yakni terbentuknya akhlaqul 

karimah. Karena, semakin kuat iman seseorang maka dia akan semakin giat 

beribadah dan akan semakin baik pula akhlaknya.
21

 Dalam merumuskan 

tujuan Pendidikan Islam, paling tidak ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan yaitu; Tujuan dan tugas manusia di muka bumi, baik secara 

vertikal maupun horizontal, Sifat-sifat dasar manusia, Tuntutan masyarakat 

dan dinamika peradaban kemanusiaan dan dimensi-dimensi kehidupan ideal 

Islam.  

 
3. Eksploratif  

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian studi adalah 

penelitian ilmiah, kajian, telaahan, sedangkan eksplorasi adalah penjelajahan 

lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak. Studi 

eksplorasi merupakan penelitian yang berangkat dari beberapa rasional dan 

petunjuk untuk mengidentifikasi masalah yang mencakup sejumlah peristiwa 

yang berkisar pada keputusan-keputusan, program-program, proses implemen 

tasi, dan perubahan organinsasi
22

. Arikunto, menjelaskan bahwa studi 

eksploratif adalah  penelitian  yang berusaha menggali  sebab-sebab  atau hal-

hal awal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu serta menggali pengetahuan 

                                                           
21

 Ibid. Hlm. 89 
22

 H.S. Mudzakir, H.S, Strategi Pembelajaran TTW untuk Meningkatkan Kemampuan 

Representasi Matematik Beragam Siswa;‟Sekolah Menengah Pertama (Eksperimen pada siswa 

kelas II SMP di Kab. Garut). Tesis SPs UPI. Bandung. Tidak diterbitkan, 2006, hlm.31 
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baru untuk mengetahui suatu permasalahan.
23

 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa studi 

eksplorasi merupakan penelitian ilmiah yang dilakukan di lapangan dengan 

tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih banyak kemudian 

memperoleh gambaran dan penjelasan yang mendalam tentang suatu peristiwa 

atau fenomena yang terjadi 

 

3. Pondok Pesantren  

Istilah pondok pesantren dalam pemahaman sehari-hari kadang-kadang 

hanya disebut pondok atau pesantren saja dan bisa juga disebut secara 

bersama-sama, pondok pesantren. Di Indonesia lebih populer dengan sebutan 

pondok pesantren.
24

  

Kata pondok berasal dari bahasa Arab “fundug” yang berarti “hotel atau 

asrama”.
25

 Sedangkan kata pesantren berasal dari kata santri dengan awalan 

“pe” dan akhiran “an” yang berarti “tempat tinggal para santri”.
26

 Sedangkan 

pondok pesantren menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh para 

ahli adalah sebagai berikut : 

1) M.Arifin sebagaimana dikutip oleh Qomar: 

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang 

tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) 

dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian 

atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan leadership 

                                                           
23

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm.14 
24

 Ibid., hlm.18. 

 
25

 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, 

(Jakarta: LP3ES, 1982), hlm.18. 
26

  Ibid. 
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seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat 

karismatik serta independen dalam segala hal.
27

  

 

2) Abrurrahman Wahid 

Pondok pesantren adalah komplek dengan lokasi yang umumnya terpisah 

dari kehidupan sekitarnya. Dalam komplek itu terdiri beberapa buah 

bangunan: rumah pengasuh, sebuah surau atau masjid, dan asrama tempat 

tinggal santri.
28

 

 

3) Zamakhsyari Dhofier 

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam 

tradisional dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah 

bimbingan seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan 

“kyai”. Asrama untuk para siswa tersebut berada dalam lingkungan 

komplek pesantren dimana kyai bertempat tinggal yang juga menyediakan 

sebuah masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang lain. Komplek pesantren ini biasanya dikelilingi dengan 

tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.
29

 

 

Berangkat dari beberapa pengertian tentang pondok pesantren di atas, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa pondok pesantren adalah suatu lembaga 

pendidikan Islam yang terdiri dari komplek yang di dalamnya terdapat seorang 

kiai (pendidik), yang mengajar dan mendidik para santri (anak didik) dengan 

sarana-sarana seperti masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan 

pendidikan tersebut, serta didukung dengan adanya asrama atau pondok 

sebagai tempat tinggal para santri.  

 

 

                                                           
 
27

 Mujamil Qomar, Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi 

Institusi, (Jakarta : Erlangga, 2002), hlm.2. 

 
28

 Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren, (Yogyakarta: 

LKiS, 2001), hlm.3. 
29

 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, 

(Jakarta: LP3ES, 1982), hlm..44. 
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4. Multikultural   

Secara sederhana multikulturalisme adalah sebuah paham yang 

membenarkan dan menyakini adanya relativitas kultur disebabkan adanya 

keragaman budaya, keragaman suku dengan kebudayaan khasnya. Sehingga 

dasar kemunculan multikulturalisme bermuara pada studi atas kebudayaan. 

Dari doktrin tersebut diharapkan akan munculnya semangat penghargaan 

terhadap  perbedaan  budaya  dan  selanjutnya  melahirkan  perilaku  toleransi 

dalam kehidupan di tengah keanekaragaman budaya. 

Dalam kehidupan bangsa yang multikultural dituntut adanya kearifan 

untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas dalam kehidupan 

bermasyarakat. Kearifan yang demikian akan terwujud jika seseorang membuka 

diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai 

keniscayaan hidup yang kodrati, baik dalam kehidupan pribadinya maupun 

kehidupan masyarakat yang lebih kompleks.
30

 

Multikultural  secara  sederhana  dapat  dipahami  sebagai  pengakuan, 

bahwa sebuah Negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. 

Sebaliknya, tidak ada satu negarapun yang mengandung hanya kebudayaan 

nasional tunggal. Dengan demikian, Multikultural merupakan sunnatullah yang 

tidak dapat di tolak bagi setiap Negara-bangsa di dunia ini. Multikultural dapat 

pula dipahami sebagai “kepercayaan” kepada normalitas dan penerimaan 

keragaman. Pandangan dunia multikultural seperti ini dapat dipandang sebagai 

titik tolak dan fondasi bagi kewarganegaraan yang berkeadaban. Di sini, 

                                                           
30

 Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 

hlm.103 
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multikultural dapat dipandang sebagai landasan budaya (Cultural Basis) tidak 

hanya bagi kewargaan dan kewarganegaraan, tetapi juga bagi pendidikan.
31

 

Multikultural  ternyata  bukanlah  suatu  pengertian  yang  mudah.  Di 

dalamnya mengandung dua pengertian yang sangat kompleks yaitu “multi” 

yang berarti plural, “kultural” berisi pengertian kultur atau budaya. Istilah plural 

mengandung arti  yang berjenis-jenis, karena plural bukan berarti sekedar 

pengakuan  akan  adanya  hal-hal  yang  berjenis-jenis  tetapi  juga  pengakuan 

tersebut mempunyai imnplikasi-implikasi politis, social, ekonomi. Oleh sebab 

itu  pluralisme  berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi.
32   Multikultural 

secara sederhana dapat dikatakan pengakuan atas pluralisme budaya. Pluralisme 

budaya bukanlah suatu yang ”given” tetapi merupakan suatu proses internalisasi 

nilai-nilai di dalam suatu komunitas.
33

 

Dalam tiga dasawarsa ini, kebijakan yang sentralistis dan pengawalan 

yang ketat terhadap isu perbedaan telah menghilangkan kemampuan 

masyarakat  untuk  memikirkan,  membicarakan  dan  memecahkan  persoalan 

yang muncul dari perbedaan secara terbuka, rasional dan damai. Kekerasan 

antar kelompok yang meledak secara sporadis di akhir tahun 1990-an di 

berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa 

kebersamaan   yang   dibangun   dalam   Negara-Bangsa,   betapa   kentalnya 

prasangka antara kelompok dan betapa rendahnya saling pengertian antar 

                                                           
31

 Azyumardi Azra, Pendidikan Agama : Membangun Multikulturalisme Indonesia (Lihat 

dalam Prakata Buku Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural miliknya Zakiyuddin 

Baidhawy) 
32

 H.A.R Tilaar, Multikulturalisme:   Tantangan-tantangan   Global  Masa  Depan   

Dalam Transformasi Pendidikan. (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 44 
33

 Ibid. hlm. 179 
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kelompok. Konteks global setelah tragedi September 11 dan invasi Amerika 

Serikat ke Irak serta hiruk pikuk politis identitas di dalam era reformasi 

menambah kompleknya persoalan keragaman dan antar kelompok di Indonesia. 

Sejarah menunjukkan, pemaknaan secara negatif atas keragaman telah 

melahirkan penderitaan panjang umat manusia. Pada saat ini, paling tidak telah 

terjadi 35 pertikaian besar antar etnis di dunia. Lebih dari 38 juta jiwa terusir 

dari tempat yang mereka diami, paling sedikit 7 juta orang terbunuh dalam 

konflik etnis berdarah.  

Pertikaian seperti ini terjadi dari Barat sampai Timur, dari Utara hingga 

Selatan. Dunia menyaksikan darah mengalir dari Yugoslavia, Cekoslakia, Zaire 

hingga Rwanda, dari bekas Uni Soviet sampai Sudan, dari Srilangka, India 

hingga Indonesia. Konflik panjang tersebut melibatkan sentimen etnis, ras, 

golongan dan juga agama.
34 Pandangan dunia ”Multikultural” secara substantif 

sebenarnya tidaklah terlalu baru di Indonesia. Sebagai Negara-negara yang 

menyatakan kemerdekaannya sejak lebih setengah abad silam, Indonesia 

sebenarnya telah memiliki dan terdiri dari sejumlah kelompok etnis, budaya, 

agama, dan lain-lain, sehingga Negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat 

disebut sebagai masyarakat “Multikultural”. Realitas sosial masyarakat 

Indonesia semacam itu sangat sulit dipungkiri dan diingkari. Untuk itu, 

keragaman, atau kebhinekaan atau multikultural merupakan salah satu realitas 

utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam, lebih-lebih lagi 

pada masa kini dan mendatang. 

                                                           
34

 Ibid.  hlm. 179 
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti uraikan di atas, maka 

terdapat beberapa permasalahan yang perlu dicari jalan penyelesaiannya terkait 

dengan Pengembangan Model Pendidikan Islam dalam Bingkai Multikultural 

(Studi Eksploratif pada Pondok Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru). Adapun 

masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kurikulum dalam proses pembelajaran   maupun   interaksi   sosial   santri, 

yang masih dikotomi 

b. Prinsip-prinsip demokrasi,  adil,  tidak  diskriminatif menjunjung hak   

asasi   manusia,   nilai   keagamaan,   nilai   kultural,   dan kemajemukan 

bangsa yang mulai renggang 

c. Dikotomi yang dilakukan terhadap siswanya, seperti halnya memberikan 

fasilitas lebih terhadap siswa yang  berasal  dari  kalangan  elit  dan  

memisahkan  siswa  yang  berasal  dari kalangan ekonomi menengah 

kebawah. Disamping itu dikotomipun dilakukan terhadap siswa yang 

memiliki tingkat kecerdasan/ kepandaian yang berbeda dengan diadakannya 

kelas unggulan atau yang pintar disatukan dengan  yang pintar dan yang 

tidak pintar disendirikan.  

d. Tujuan kurikulum dalam pembelajaran Pendidikan Islam belum terarah 

kepada ke dalam bingkai Multikultural. 

e. Sasaran kurikulum dalam pembelajaran Pendidikan islam belum tampak 

kepada pendidikan Multikultural  
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f. Belum Terlaksananya Eksploratif pembelajaran Multikultural pendidikan 

Islam di Pondok Pesantren  

g. Belum Terlaksananya Peranan guru dalam pengembangan model 

pembelajaran dalam bingkai Multikultural di pondok pesantren? 

 

2. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan di 

atas, maka penulis akan membatasi masalah dalam penelitian ini pada: 

a. Potret Pendidikan Islam dalam Bingkai Multikultural di Pondok Pesantren 

Dar El-Hikmah di Kota Pekanbaru. 

b. Pembelajaran Eksploratif siswa dalam bingkai multikultural di Pondok 

Pesantren Dar El-Hikmah Kota Pekanbaru 

c. Desain Pengembangan Model Pembelajaran Eksploratif dalam bingkai 

Multikultural di Pondok Pesantren Dar El-Hikmah  Kota pekanbaru.  

d. Implementasi Model pendidikan Islam dalam bingkai multicultural di 

pondok pesantren Dar El-Hikmah kota pekanbaru 

3. Rumusan Masalah 

Setelah membatasi masalah dalam penelitian ini, penulis memutuskan 

masalah sebagai berikut:  

a. Bagaimana Potret Pendidikan Islam dalam Bingkai Multikultural di Pondok 

Pesantren Dar El-Hikmah di Kota pekanbaru? 

b. Bagaimana Pembelajaran Eksploratif siswa dalam bingkai multikultural di 

Pondok Pesantren Dar El-Hikmah di Kota Pekanbaru? 
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c. Bagaimana Desain Pengembangan Model Pembelajaran Eksploratif dalam 

bingkai Multikultural di Pondok Pesantren Dar El-Hikmah di Kota 

pekanbaru?  

d. Bagaimana Implementasi Model pendidikan Islam dalam bingkai 

multikultural di pondok pesantren Dar El-Hikmah kota pekanbaru  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Setelah membatasi masalah dalam penelitian ini, penulis memutuskan 

masalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui Potret Pendidikan Islam dalam Bingkai Multikultural di 

Pondok Pesantren Dar El-Hikmah di Kota Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui Pembelajaran Eksploratif siswa dalam bingkai 

multikultural di Pondok Pesantren Dar El-Hikmah di Kota Pekanbaru 

c. Untuk mengetahui Desain Pengembangan Model Pembelajaran Eksploratif 

dalam bingkai Multikultural di Pondok Pesantren Dar El-Hikmah di Kota 

pekanbaru 

d. Untuk mengetahui implementasi Model pendidikan Islam dalam bingkai 

multicultural di pondok pesantren Dar El-Hikmah kota pekanbaru 

2. Manfaat Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dan memberikan informasi kepada guru tentang 

Pengembangan Model Pendidikan Islam dalam Bingkai Multikultural 

(Studi Eksploratif pada Pondok Pesantren Dar El-Hikmah di Kota 

Pekanbaru).  
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b. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada dunia akademik dan praktisi 

pendidikan, dan orang-orang yang bergelut dalam dunia pendidikan 

tentang Pengembangan Model Pendidikan Islam dalam Bingkai 

Multikultural (Studi Eksploratif pada Pondok Pesantren Dar El-Hikmah di 

Kota Pekanbaru). 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

 

A. Pendidikan Islam  

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Hakekat pendidikan Islam adalah “usaha orang dewasa muslim yang 

bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta 

perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke 

arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya.”
35

 

Al-Qur'an dan Sunnah Rasul merupakan sumber ajaran Islam, maka 

pendidikan Islam pada hakekatnya tidak boleh lepas dari kedua sumber 

tersebut. Dalam kedua sumber tersebut pendidikan lebih dikenal dengan 

istilah-istilah yang pengertiannya terkait dengan pendidikan, yaitu at-

Tarbiyah.  

Pendidikan atau at-tarbiyah menurut pandangan Islam adalah bagian 

dari tugas manusia sebagai Khalifah Allah di bumi. Allah adalah Rabb al-

‟Alamin juga Rabb al-Nas. Tuhan adalah “yang mendidik makhluk alamiah 

dan juga yang mendidik manusia.”
36

 Sebagai khalifah Allah, manusia 

mendapat kuasa dan limpahan wewenang dari Allah untuk melaksanakan 

pendidikan terhadap alam seisinya dan manusia, oleh karenanya dalam 

konteks masalah ini manusialah yang bertanggung jawab untuk melaksana 

kan pendidikan tersebut. 
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Pendidikan secara teoritis mengandung pengertian memberi makan 

kepada jiwa seseorang sehingga mendapatkan kepuasan rohaniah.
37

 Pendi 

dikan bila ingin diarahkan kepada pertumbuhan yang sesuai dengan ajaran 

Islam, maka harus berproses melalui kelembagaan maupun melalui sistem 

kurikuler yang berpedoman pada syari‟at Islam. 

Syariat Islam “tidak akan dihayati dan diamalkan orang kalau diajar 

kan saja, tetapi harus dididik melalui proses pendidikan.”
38

 Dari satu segi, 

kita melihat bahwa pendidikan Islam itu banyak ditujukan kepada kebaikan 

sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi 

keperluan diri sendiri maupun orang lain. Di sisi lain, pendidikan Islam 

tidak hanya bersifat teoritis saja tapi juga praktis. Ajaran Islam juga tidak 

memisahkan antara iman dan amal sholeh. 

Esensi pendidikan Islam yang dilandasi oleh filsafat pendidikan Islam 

yang benar dan yang mengarahkan pada proses pendidikan Islam, M. Fadil 

Al-Djamali, Guru Besar Universitas Tunisia, mengungkapkan cita-citanya 

bahwa pendidikan yang harus dilaksanakan umat Islam adalah “pendidikan 

keberagamaan yang berlandaskan keimanan yang berdiri di atas filsafat 

pendidikan yang bersifat menyeluruh yang berlandaskan iman pula.”
39

 

Jadi, jelaslah bahwa proses pendidikan merupakan rangkaian usaha 

membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemam 

puan-kemampuan dasar dan kemampuan belajar, sehingga terjadilah peruba 
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han di dalam kehidupan pribadinya sebagai makhluk individual dan sosial 

serta dalam hubungannya dengan alam sekitar di mana ia hidup. Proses 

tersebut harus senantiasa berada di dalam nilai-nilai Islami, yaitu nilai-nilai 

yang melahirkan norma-norma syari‟ah yang sesuai dengan pendidikan 

Islam. Untuk lebih memahami pengertian pendidikan Islam dapat ditinjau 

dari segi bahasa dan istilah. Adapun dua segi tersebut adalah: 

a) Pendidikan Islam Ditinjau Dari Segi Bahasa 

Bila dilihat pengertian pendidikan dari segi bahasa maka kita harus 

melihat di dalam bahasa Arab, karena ajaran Islam itu diturunkan dalam 

bahasa Arab.  

Kata "pendidikan" yang umum kita gunakan dalam bahasa Arabnya 

adalah "Tarbiyah" dengan kata kerja "Robba". Kata "pengajaran" 

dalam bahasa Arabnya adalah "Ta'lim" dengan kata kerjanya 

"‟Allama". Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa arabnya 

adalah "Tarbiyah wa Ta'lim". Sedangkan pendidikan Islam dalam 

bahasa Arab adalah "Tarbiyah Islamiyah".
40

  

 

Dalam Al-Qur'an tidak akan kita temukan at-Tarbiyah, tetapi hanya 

ditemukan term yang senada yaitu ar-Rabb, Robbayaani. Dalam surat Al 

Isra' : 24 disebutkan:  

لِّ ِمَن الرَّْْحَِة َوُقْل َربِّ اْرَْحُْهَما َكَما َرب ََّياين صَ   ِغيًاَواْخِفْض ذَلَُما َجَناَح الذُّ

"Dan rendahkanlah terhadap mereka berdua penuh kesayangan 

dan ucapkanlah “wahai Tuhanku kasihanilah mereka berdua 

sebagai mana mereka telah mendidikku sewaktu kecil”.
41
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Dalam bahasa Arab kata "Robba" memiliki beberapa arti “antara 

lain mengasuh, mendidik dan memelihara. Dan kata “robba” ada yang 

berarti memimpin, memperbaiki dan menambah. Sedangkan kata 

“robaa” berarti tumbuh dan berkembang.”
 42

  

Dari uraian tentang pengertian pendidikan dari segi bahasa dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai tugas membimbing dan 

mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan manusia dari tahap ke 

tahap kehidupan anak didik sampai mencapai titik kemampuan optimal. 

b) Tinjauan Pendidikan Islam Dari Segi Istilah 

Pengertian pendidikan Islam yang lazim kita pahami sekarang ini 

merupakan implementasi dakwah Islamiyah yang terdapat di zaman 

Nabi. Melalui usaha dan kegiatan yang dilaksanakan Nabi dalam 

menyampaikan seruan dengan berdakwah menyampaikan ajaran Islam, 

memberi contoh, melatih ketrampilan, memberi motivasi dan mencipta 

kan lingkungan sosial yang mendukung pembentukan muslim, hal 

tersebut dapat diartikan bahwa pendidikan Islam yang ada pada saat ini, 

merupakan penjabaran dari arti pendidikan yang telah dikembangkan 

sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan berbagai kegiatannya Nabi telah 

mendidik dan membentuk kepribadian umatnya dengan kepribadian 

muslim. Karena itu, Nabi Muhammad SAW disebut sebagai seorang 

pendidik yang berhasil dalam menanamkan ajaran Islam pada masyarakat 

jahiliah. 
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Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa apa yang beliau lakukan 

itu merupakan rumusan pendidikan Islam pada masa sekarang. Untuk 

lebih jelasnya akan penulis kemukakan beberapa pendapat mengenai 

pengertian pendidikan Islam menurut beberapa ahli. 

Menurut Ahmad D. Marimba, pengertian pendidikan Islam adalah 

“Bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam 

menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran 

Islam”.
43

 Menurutnya kepribadian utama adalah kepribadian muslim 

yang memi liki nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta 

berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai 

dengan nilai-nilai Islam. 

Menurut Syekh Ahmad An-Naquib Al-Attas, definisi pendidikan 

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 

wujud dan keberadaan-Nya.
44

  

 

Menurut Omar Muhammad Al-Toumy As-Syaibany, definisi pendi 

dikan Islam adalah, “proses mengubah tingkah laku individu pada 

kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitar dengan pengajaran 
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sebagai aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi 

di dalam masyarakat.
45

  

Menurut definisi ini, pendidikan Islam dikonotasikan pada 

pembentukan etika dan mengeksplorasi masalah produktivitas beserta 

kreativitas manusia dalam menjalani perannya dalam kehidupan masyara 

kat di samping menjadikannya sebagai salah satu alternative profesi.  

Dari hasil seminar pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960 

didapatkan pengertian pendidikan Islam yaitu, "bimbingan terhadap 

partumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah 

mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlaku 

nya semua ajaran Islam".
46

 

Dari pernyataan di atas, penulis berasumsi bahwa pendidikan Islam 

adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-

nilai ajaran Islam pada anak didik melalui pengembangan potensi 

fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup. 

Dari uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan 

Islam adalah bimbingan dan pembentukan pribadi muslim, muslim 

ditinjau dari segi hakekatnya sebagai makhluk social dan sebagai 

makhluk individu. Ajaran Islam tidak membedakan antara iman dan amal 

soleh. Oleh karena itu pendidikan Islam adalah pendidikan iman dan 

pendidikan amal. Karena ajaran Islam berisi tentang sikap dan tingkah 
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laku pribadi di masyarakat, maka pendidikan Islam adalah pendidikan 

individu dan pendidikan masyarakat. 

2. Tugas dan Fungsi Pendidikan Islam 

Muhammad S.A. Ibrahimy, sarjana pendidikan Islam Bangladesh 

dalam salah satu penerbitan media massa "Islamic Gazette" menguraikan 

tentang wawasan dan pengertian serta jangkauan pendidikan Islam sebagai  

mana dikutip oleh M. Arifin, sebagai berikut: 

"Islamic education in true sense of the term, is a system of education 

which enables a man too lead his life according to the Islamic ideologi, 

so that he may easily could his life in accordence which tenets of Islam. 

The scope of Islamic education has been changing at different times. In 

view of demans of the age and development of science and theologi is 

scope has also widened".
47

  

 

Pendidikan Islam menurut pandangannya, dalam pengertian sebenar 

nya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat 

mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam (cita Islami) 

sehingga ia dengan mudah dapat membentuk kehidupan dirinya sesuai 

dengan ajaran Islam. 

Pendidikan Islam adalah pendidikan tanpa batas waktu dan akan 

berjalan dinamis sesuai dengan keuniversalan Islam itu sendiri. Sehingga 

dalam tugasnya pendidikan Islam adalah harus berjalan sesuai dengan 

kebutuhan manusia secara luas dari berbagai aspek kehidupan. Menurut 

Muhaimin dan Abdul Mujib dalam bukunya "Pemikiran Pendidikan Islam" 

menyatakan bahwa, “tugas dari pendidikan Islam meliputi tiga unsur, yaitu 

sebagai pengembang potensi, pewarisan budaya dan sebagai interaksi antara 
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potensi dan budaya”.
48

 Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan satu demi 

satu. 

a) Pendidikan Islam Sebagai Pengembang Potensi 

Allah SWT telah menciptakan manusia di dunia, kecuali bertugas 

pokok menyembah Khaliknya juga bertugas mengelola dan memanfaat 

kan kekayaan yang terdapat di bumi agar manusia dapat hidup sejahtera 

dan makmur lahir batin. Manusia diciptakan Allah selain menjadi hamba-

Nya juga menjadi penguasa (khalifah) di atas bumi. Selaku hamba dan 

khalifah, manusia telah diberi kelengkapan kemampuan jasmani 

(fisiologis) dan rohaniah (mental psikologis) yang dapat dikembang 

tumbuhkan seoptimal mungkin, sehingga menjadi alat yang berdaya guna 

dalam ikhtiar kemanusiaannya untuk melaksanakan tugas pokok 

kehidupan di dunia.  

Untuk mengembangtumbuhkan kemampuan dasar jasmaniah dan 

rohaniah tersebut, pendidikan merupakan sarana (alat) yang menentukan 

sampai di mana titik optimal kemampuan-kemampuan tersebut dapat 

dicapai. Pendidikan adalah proses untuk menemukan dan mengembang 

kan potensi yang dimiliki manusia, dalam arti untuk menampakkan atau 

mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimiliki manusia. 

Pendidikan Islam telah memberikan resep kehidupan yang menyelu 

ruh untuk digunakan sebagai landasan hidup manusia dalam segala jaman 

dan dalam segenap bidang kehidupan manusia. Resep demikian tidak 

akan berguna bila mana manusia itu sendiri sebagai konsumernya tidak 
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dibekali kemampuan untuk mengaktualisasikannya melalui proses 

pendidikan yang sesuai dengan ajaran agama yang telah diperintahkan 

Allah kepada hamba-Nya. 

Oleh karena itu akhir dari tujuan pendidikan Islam berada di garis 

yang sama dengan misi tersebut yaitu membentuk kemampuan  dan bakat 

manusia agar mampu  menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan yang 

penuh rahmat dan berkat Allah di seluruh penjuru alam. Hal ini  berarti 

bahwa potensi yang dimiliki manusia akan dapat diapresiasikan melalui 

ikhtiarnya yang bersifat kependidikan secara terarah dan tepat. 

Selain pendidikan, dalam rangka mengembangkan potensi atau 

kemampuan dasar, manusia juga membutuhkan adanya bantuan dari 

orang lain untuk membimbing, mendorong dan mengarahkan agar 

berbagai potensi tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan 

optimal, sehingga kelak hidupnya dapat berdaya guna dan berhasil guna. 

Dengan demikian manusia akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan 

fisik maupun lingkungan sosialnya. 

Lingkungan fisik ialah  lingkungan alam seperti keadaan geografis, 

iklim, kondisi ekologi dan sebagainya. Sedangkan lingkungan sosial 

adalah lingkungan yang berupa orang-orang yang berada di sekitar 

manusia yang berinteraksi dengan mereka seperti orang tuanya, 

saudara-saudaranya, tetangganya dan lain-lain. 
49

 

 

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa pendidikan itu berusaha untuk 

mengembangkan semua potensi yang dimiliki manusia, baik jasmaniah 

maupun rohaniah, sehingga dengan pendidikan akan tercapai kehidupan 
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yang harmonis, seimbang antara kebutuhan fisik material dengan 

kebutuhan mental spiritual dan antara kehidupan dunia dan akhirat.  

b) Pendidikan Islam sebagai Internalisasi Nila-nilai Islamiah 

Tugas pendidikan Islam selanjutnya adalah mewariskan nilai-nilai 

Islam. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Islam akan mati bila nilai-nilai dan 

norma-norma agama tidak berfungsi dan belum sempat diwariskan ke 

generasi berikutnya. 

Nilai-nilai Islam dan peradaban tidak dapat dipisahkan dengan 

kelahiran Islam itu sendiri. Maka dari itu lembaga-lembaga pendidikan  

memiliki tugas selain mengembangkan perolehan pengalaman, lembaga 

pendidikan harus mampu mengupayakan perolehan pengalaman generasi 

terdahulu melalui transfer tradisi. Islam mengemban tugas menghidupkan 

kembali tradisi, konsep keagamaan dan mewariskan ilmu-ilmu yang 

diperoleh dari kitab-kitab lama ke generasi selanjutnya. 

Pendidikan Islam sebagai alat internalisasi nilai-nilai agama Islam 

dalam masyarakat, memiliki watak lentur terhadap perkembangan aspirasi 

kehidupan manusia sepanjang jaman. Dengan tanpa menghilangkan prinsip-

prinsip nilai yang mendasarinya, pendidikan Islam akan mampu menga 

komodasikan tuntutan hidup manusia dari jaman ke jaman termasuk 

tuntutan di bidang ilmu dan teknologi. 

Islam yang hendak diwujudkan dalam perilaku manusia melalui proses 

pendidikan, bukanlah semata-mata sistem teologinya saja, melainkan lebih 

dari itu yaitu termasuk peradabannya yang lebih sempurna. Oleh karena itu 
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“Islam berhadapan dengan segala bentuk kemajuan dan modernisasi 

masyarakat, tidaklah akan mengalami kesulitan mengingat wataknya yang 

lentur dalam menghadapi perkembangan kebudayaan manusia.”
50

 

Pendidikan sesungguhnya produk dari kebudayaan manusia sendiri. 

Rancangan suatu pendidikan dalam suatu masyarakat sepenuhnya ditentu 

kan oleh tingkat perkembangan dan kemajuan dari kebudayaan masyarakat 

itu sendiri. 

Melalui kualitas pendidikan maka tingkat kebudayaan suatu masyara 

kat akan ditentukan kualitasnya. Oleh karena itu dalam strategi pengem 

bangan kebudayaan Islam. Pendidikan menjadi “bagian funda mental, 

sehingga merancang strategi kebudayaan Islam pada hakekat nya adalah 

merancang suatu pendidikan. Dalam hubungan ini pendidikan Islam adalah 

pendidikan yang bercorak tauhid.”
51

 

Pendidikan sebagai pusat pengembangan kebudayaan adalah pusat 

kajian kebudayaan dan ilmu-ilmu. Dalam hubungannya dengan pendidikan 

Islam maka yang perlu dirumuskan adalah konsep ilmu-ilmu dalam Islam. 

Dengan demikian kajian ilmu-ilmu dalam konsep Islam pada hakekatnya 

untuk menemukan dan mengembangkan hukum-hukum yang ada dalam 

setiap ciptaan Allah dan melalui penguasaan kebenaran hukum-hukum 

itulah sesungguhnya proses pembentukan suatu kebudayaan mulai 

digulirkan.  
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Oleh karena itu kebudayaan Islam haruslah mencerminkan nilai-nilai 

akhlakul karimah dan menjadi bagian dari ibadah sebagai wujud kerja sama 

kreatif antara Allah dan manusia sebagai hamba-Nya di muka bumi. “Nilai-

nilai kebudayaan adalah pencapaian nilai spiritual yang memperkaya 

kehidupan batin manusia”.
52

 Dengan demikian, pendidikan Islam sebagai 

pewaris budaya harus mampu mewariskan cita-cita bangsa. 

c) Pendidikan Islam Sebagai Interaksi Antara Potensi Dan Budaya 

Dalam rangka mewujudkan kebudayaan Islam, potensi dasar manusia 

harus dididik sebaik mungkin. Suatu didikan yang menekankan perhatian 

nya pada kemaslahatan umum, akan lebih mudah mengembangkan potensi 

atau kemampuan dasar manusia. Pendidikan memiliki peran yang sangat 

besar dalam meluruskan dan mengembangkan potensi dasar manusia. Tanpa 

pendidikan potensi tidak akan mengalami perkembangan lebih sempurna.  

Selanjutnya kebudayaan Islam sebagai produk dari potensi dasar 

tersebut haruslah berisi muatan-muatan paedagogis. Artinya, suatu kebuda 

yaan yang dapat mengakibatkan kondisi sosio-kultural, mengarah pada 

bentuk pola kehidupan yang positif berdasarkan nilai dan norma ajaran 

Islam. Sehingga nilai-nilai Islam didalamnya dapat dipahami dan diwujud 

kan kebenarannya sebagai pembeda dari jenis kebudayaan lainnya.  

Sesungguhnya kebudayaan itu, secara ontologis adalah nafs manusia 

itu sendiri. Manusia sebagai wujud dari eksistensi nafs yang kreatif yang 

bertindak sebagai subyek dalam proses penciptaan menjadi khalifah Allah 
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di muka bumi. Oleh karena itu, “Kebudayaan merupakan proses pergulatan 

kesatuan iman dan kreatifitas dalam menghadapai tantangan realitas dengan 

karya dan tindakan keshalihan. Maka manusia menentukan derajatnya 

dalam kehidupan ini”.
53

 

Dengan demikian, kebudayaan Islam jika dilihat sebagai proses dan 

produk adalah : 

Proses eksistensi kreatif diri manusia sebagai aktualisasi dari 

penyerahan diri, untuk mematuhi hukum-hukum Tuhan sehingga 

memperoleh keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian hidup. 

Sedangkan kebudayaan Islam sebagai produk adalah konsep atau 

gagasan, kegiatan serta benda-benda yang dibuat untuk pengabdian 

penyerahan diri terhadap Tuhan serta untuk tercapainya keselamatan 

dan kesejahteraan bersama.
54

 

 

Potensi dasar yang telah disalurkan secara optimal dan dilapisi pesan-

pesan Islam merupakan kekuatan yang potensial dalam membangun 

kebudayaan Islam. Jenis kebudayaan ini dapat ditumbuhkembangkan 

melalui bekal potensi dasar tersebut sehingga terdapat hubungan kausal 

yaitu, potensi dasar sebagai variabel penentu sedang kebudayaan Islam 

sebagai variabel yang ditentukan. Dengan potensi yang dimiliki, manusia 

diharapkan untuk menegakkan peradaban dan kebudayaan Islam sebagai 

wujud khalifah Allah di muka bumi.  

Muhaimin dan Abdul  Mujib dalam buku “Pemikiran Pendidikan 

Islam” mengutip pendapat Langeveld yang menyatakan bahwa, “Tugas 

pendidikan adalah mendewasakan anak melalui bimbingan dan pengara 
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han”.
55

 Bimbingan dan pengarahan tersebut menyangkut potensi 

predesposisi (kemampuan dasar) serta bakat manusia yang mengandung 

kemungkinan-kemungkinan berkembang ke arah kematangan yang lebih 

optimal. 

Potensi atau kemampuan dasar yang berkembang dalam diri manusia, 

“kemungkinan baru dapat berkembang dengan baik bilamana diberi 

kesempatan yang cukup baik melalui pendidikan yang terarah.”
56

 

Kemampuan potensi pada diri manusia itu, baru dapat diwujudkan dan dapat 

difungsikan bila disediakan kesempatan untuk berkembang dengan 

menghilangkan segala gangguan yang dapat menghambatnya. 

Dalam rangka mengembangkan potensi yang ada pada manusia, 

pendidikan merupakan faktor utama. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa tugas pokok pendidikan Islam adalah “pembinaan anak didik, pada 

ketaqwaan dan penanaman akhlakul karimah yang dijabarkan dari enam 

aspek keimanan, lima aspek keislaman dan multi aspek keinsanan.”
57

 

Muhaimin dan Abdul Mujib menyatakan bahwa tugas pendidikan 

Islam adalah : 

Mempertinggi kecerdasan dan kemauan dalam memajukan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang membawa manfaat dan aplikasinya 

dapat meningkatkan kualitas hidup dengan memelihara dan 

mengembangkan budaya, lingkungan serta memperluas pandangan 

hidup manusia yang komunikatif terhadap keluarga, masyarakat, 

bangsa dan sesama manusia serta sesama makhluk yang lain.
 58
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Adapun fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan fasilitas yang 

dapat memungkinkan tugas pendidikan Islam tersebut tercapai dan berjalan 

lancar. Penyediaan fasilitas yang dimaksud adalah, “fasilitas yang bersifat 

struktural dan institusional”. 
59

   

Arti dari fasilitas yang bersifat struktural adalah menuntut adanya 

organisasi yang mengatur jalannya proses kependidikan. Sedang arti dari 

tujuan institusional mengandung implikasi bahwa proses kependidikan yang 

terjadi dalam struktur organisasi yang dilembagakan, sehingga menjamin 

proses kependidikan dapat berjalan dengan lancar secara konsisten dan 

berkesinambungan pada tingkat yang optimal. 

Dari beberapa uraian mengenai tugas dan fungsi pendidikan Islam 

akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa antara tugas dan 

fungsi pendidikan Islam, keduanya saling berkaitan. Oleh karena itu, 

pendidikan Islam harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi 

pendidikan Islam itu sendiri. Jika pendidikan Islam dapat melaksanakan 

tugasnya dengan berdasarkan nilai-nilai dan norma ajaran Islam maka 

pendidikan Islam akan mampu mewujudkan tercapainya kehidupan yang 

harmonis, seimbang antara duniawiyah dan ukhrowiyah. Dengan demikian 

jelaslah bahwa manusia dalam hidup dan kehidupannya membutuhkan 

adanya pendidikan.  

 

B. Konsep Multikultural 

1. Pengertian  

Indonesia merupakan salah satu negara yang berpenduduk lebih dari 230 

juta jiwa. Dengan rerata penduduk sebanyak itu, Indonesia masuk ketegori 

negara majemuk. Hal ini jug bisa dilhat daari kondisi sosial-kultural maupun 
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geografis yang begitu beragam. Selain itu, indonesia memiliki lebih dari 300 

suku bangsa serta menggunakan 200 bahasa yang berbeda. Indonesia juga 

mempunyai  adat  atau kebudayaan  yang berbeda. Dalam  konteks penganut 

keberagamaan, warga negara memeluk agama dan kepercayaan yang beragam 

seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran 

kepercayaan.
60 

Kemajemukan yang ada pada bangsa Indonesia di satu sisi merupakan 

suatu khazanah yang patut dipelihara dan memberikan dinamika bagi bangsa, 

namun di sisi lain dapat pula merupakan titik pangkal perselisihan konflik 

diantara sesama masyarakat. seperti korupsi, kolusi, nepotisme, perseteruan 

politik, perusakan lingkungan, kekerasan, separatisme, dan hilangnya rasa 

kemanusiaan untuk selalu menghargai hak-hak orang lain adalah bentu nyata 

dari multikultural itu sendiri.  

Contoh konkritnya adalah tragedy pembunuhan masal terhadap pengikut 

PKI tahun 1965, kekerasan terhadap etnis Cina pada bulan Mei 1998, atau 

masalah kekerasan yang berbuntut terhadap sengketa yang berkepanjangan. 

Azra mendifinisikan multikulutal sebagai pengakuan dengan sadar bahwa 

sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Sebaliknya, 

tidak ada satupun negara yang hanya memiliki kebudayaan nasional tunggal. 

Hal ini mengandung pengertian bahwa perlunya upaya penerimaan dengan 

kesadaran terhadap realitas keberagaman, pluralitas, dan multikultural yang 
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terdapat dalam kehidupan masyarakat.
61  Dengan demikian, multikulturalisme 

juga dapat dipahami sebagai “kepercayaa” kepada normalitas dan  penerimaan  

keragaman. Pada titik inilah, multikulturalisme  dipandang sebagai landasan 

budaya (cultural basic) yang tidak hanya ditunjukkan bagi kebangsaan dan 

kewarganegaraan, melainkan juga bagi pendidikan.  

a. Landasan Agama 

Dalam perspektif agama, multikulturalisme
62

 sebagai basic dari 

pengembangan pendidikan multikultural, merupakan manifestasi imani dalam 

merespon kehendak Allah Swt yang telah dengan sengaja menciptakan 

keberagaman dalam ciptaan-Nya dengan tanpa maksud menciptakan konflik, 

melainkan sebagai wahana untuk membangun sikap dan tindakan saling tolong 

menolong, atau saling melengkapi sehingga tercipta suatu kehidupan yang 

dinamis dan berkeseimbangan. 

Firman Allah pada Surat al-Hujurat ayat 13 menunjukkan adanya 

pluralitas sebagai suatu keniscayaan dalam kehidupan.  

َرَمُكْم يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأكْ  

 ِعْنَد اللَِّو أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّو َعِليٌم َخِبيٌ 
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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 di antara kamu di sisi Allah 

ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal”.
63

 

 

Pada ayat tersebut digambarkan penciptaan manusia dalam diversitas 

(keragaman), pluralitas terdiri dari  bangsa-bangsa dan suku-suku,harus 

dibingkai dengan sikap saling mengenali melalui komunikasi lintas budaya, 

untuk bias saling mengisi dalam mencapai puncak prestasi amal.  Derajat 

manusia tidak ditetapkan melalui spesifikasi fisikal yang ada dalam keragaman 

manusia, melainkan melalui ukuran-ukuran kinerja (baca: ketakwaan) yang 

penilaiannya hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Dengan demikian, tidak 

ada manusia  yang bisa merasa superior dalam kehidupan plural, merasa paling 

benar, bahkan arogansi terhadap individu atau kelompok lain yang 

kedudukannya atau derajatnya dalam kehidupan sosial lebih rendah dari 

dirinya atau kelompoknya. Islam mengajarkan prinsip integrasi sosial dalam 

membangun masyarakat madani yang berprinsip pada kesetaraan sosial dalam 

hubungan patnership. Pada ayat yang lain Allah berfirman :  

يًعا ِإنَّ اللَّ  رَاِت أَيْ َنَما َتُكونُوا يَْأِت ِبُكُم اللَُّو مجَِ َو َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُىَو ُمَولِّيَها فَاْسَتِبُقوا اخْلَي ْ

 َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

Artinya: "Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap 

kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. 

Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu 

sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 

segala sesuatu."
64
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 ُ  ُ ُ  ُُُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ

  ُ ُُُُ 

Artinya: “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang 

yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) 

memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman 

semuanya?”
65

 
 

Ayat-ayat di atas memberi petunjuk secara jelas bahwa keragaman 

keyakinan (agama) merupakan realitas yang di kehendaki pula oleh Allah Swt. 

Dengan demikian, Islam secara konsepsional telah memberikan solusi kepada 

umat Islam dalam memecahkan masalah kemanusiaan universal; yaitu realitas 

pluralitas budaya dan keyakinan manusia, dengan mengembangkan sikap 

toleransi terhadap realitas pluralitas tersebut untuk mencapai perdamaian dan 

kedamaian di muka bumi yang menjadi bagian dari misi utama Islam 

diturunkan. Keharmonisan dalam kehidupan, akan tercapai apabila terdapat 

pengakuan terhadap elemen-elemen masyarakat yang berbeda.
66

 

Tuhan menghendaki keanekaragaman tetapi pada saat yang sama 

menghendaki perdamaian, bukan konflik dan perpecahan. Karena Tuhanlah 

yang menciptakan keanekaragaman, dimana manusia diciptakan berbeda-beda, 

maka logis apabila Tuhan memberikan perlindungan-Nya kepada seluruh 

manusia dengan agama yang dianutnya berbeda-beda dan tempat  ibadah yang 

berbeda-beda pula.   
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Berpijak pada tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai multikulturalisme 

dalam kehidupan masyarakat pluralistik seperti di Indonesia, maka dipandang 

perlu pengembangan pendidikan Islam berbasis multikulturalisme. Parekh 

dalam Rethinking Multikulturalisme menyatakan bahwa upaya 

mengembangkan dan mempertahankan sikap multikultural “harus 

dipertahankan oleh sistem pendidikan yang berorientasi multikultur pula.”
67

 

b. Landasan Filosofis 

Pluralisme dan multikultural secara ontologis merupakan  peneguhan 

sikap terhadap realitas pluralitas yang inklusif.
68

 Pluralitas merupakan 

keniscayaan yang harus diterima, karena masing-masing elemen yang plural 

tumbuh dan berkembang dengan karakteristik yang berbeda, dan karena itu 

penyeragaman merupakan sesuatu yang bertentangan dengan keberagaman itu 

sendiri, namun masing-masing elemen dalam pluralitasnya tidak dapat secara 

eksklusif mengisolasi diri dari yang lain, karena keberadaannya terikat dengan 

keberadaan yang lain, sehingga diperlukan sikap saling menghargai dan 

toleransi atas perbedaan.  

Multikultural dalam pandangan Parekh, merupakan jawaban atas 

kegagalan tiga tradisi besar monisme moral yang berkembang dalam 

kehidupan; yaitu Monisme Yunani, Monisme Kristen, dan Monisme Liberal 

Klasik. Salah satu kegagalan monisme moral menurut Parekh, adalah cara 

pandang terhadap perbedaan yang dinyatakan sebagai penyimpangan atau 
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patologi moral.
69

 Bagi kalangan postmodernisme, perbedaan merupakan 

kerangka kerja yang memungkinkan untuk menghargai banyak kelompok dan 

pengalamannya masing-masing. Multikultural postmodern menolak 

kemungkinan menyatunya kelompok-kelompok yang berbeda, dan menolak 

pula terhadap pemikiran perlunya kompetensi antar peradaban dalam 

menentukan kelebihan suatu peradaban. Bagi posmodernisme dalam mengatasi 

sekat-sekat antar peradaban, adalah sikap toleransi dalam bentuk norma non-

cruelty antar manusia dan antar peradaban.
70

 

    Pendidikan Islam multikultural, menemukan tempatnya dalam realiatas 

kehidupan yang plural untuk memberikan fondasi keberagamaan umat Islam 

yang inklusif, yang bersedia mengakui keberadaan kelompok lain (non-

muslim) sebagai realitas alamiah. Dengan berpijak pada logika wahdah al-

adyân.
71

  Ibn „Arabi, al-Jilly dan al-Rumi, sesuatu yang perlu ditanamkan ke 

dalam lubuk hati umat Islam untuk mempengaruhi pola fikir dan tindakannya 

adalah cinta dan toleransi, karena kesatuan transenden agama-agama terletak 

pada agama cinta. 

Dalam konteks pluralitas keberagamaan sebagai suatu keniscayaan, dapat 

di pahami dari realitas kehidupan global, bahwa kalau Allah swt. akan 

menyerahkan kehidupan di muka bumi ini pada orang-orang kristen atau 

Yahudi, tentu Allah swt. tidak akan membiarkan Islam terus berkembang. 
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Begitu pula kalaulah Allah swt.  akan menyerahkan kehidupan ini hanya pada 

umat Islam, tentu Allah swt. tidak membiarkan hati-hati non muslim tertutup 

terhadap kebenaran Islam. Realitas yang ada ini menunjuk kan, bahwa Allah 

swt. menghendaki manusia dengan keberagaman keyakinannya, untuk hidup 

saling berdampingan dengan nilai cinta dan toleransi. 

Dari berbagai aliran filsafat yang bersentuhan dengan pendidikan, 

eksistensialisme dapat menjadi landasan dalam pengembangan Pendidikan 

Islam Multikultural. Dalam eksistensialisme dinyatakan bahwa realitas yang 

sesungguhnya adalah wujud (reality as existence), kebenaran merupakan 

pilihan, dan nilai bersumber dari individu.
72

 Oleh karena itu, peran guru hanya 

sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam menemukan jati dirinya, 

guru memperlakukan peserta didik secara individual, menghargai keragaman 

yang melekat pada masing-masing peserta didik, baik aspek rasional maupun 

emosionalnya.                                    

Secara sederhana multikulturalisme adalah sebuah paham yang 

membenarkan dan menyakini adanya relativitas kultur disebabkan adanya 

keragaman budaya, keragaman suku ddengan kebudayaan khasnya. Sehingga 

dasar kemunculan multikulturalisme bermuara pada studi atas kebudayaan. 

Dari doktrin tersebut diharapkan akan munculnya semangat penghargaan 

terhadap  perbedaan  budaya  dan  selanjutnya  melahirkan  perilaku  toleransi 

dalam kehidupan di tengah keanekaragaman budaya. 
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Dalam kehidupan bangsa yang multikultural dituntut adanya kearifan 

untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas dalam kehidupan 

bermasyarakat. Kearifan yang demikian akan terwujud jika seseorang membuka 

diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai 

keniscayaan hidup yang kodrati, baik dalam kehidupan pribadinya maupun 

kehidupan masyarakat yang lebih kompleks.
73

 

Multikultural  secara  sederhana  dapat  dipahami  sebagai  pengakuan, 

bahwa sebuah Negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. 

Sebaliknya, tidak ada satu negarapun yang mengandung hanya kebudayaan 

nasional tunggal. Dengan demikian, Multikultural merupakan sunnatullah yang 

tidak dapat ditolak bagi setiap Negara-bangsa di dunia ini. Multikultural dapat 

pula dipahami sebagai “kepercayaan” kepada normalitas dan penerimaan 

keragaman. Pandangan dunia multikultural seperti ini dapat dipandang sebagai 

titik tolak dan fondasi bagi kewarganegaraan yang berkeadaban. Disini, 

multikultural dapat dipandang sebagai landasan budaya (Cultural Basis) tidak 

hanya bagi kewargaan dan kewarganegaraan, tetapi juga bagi pendidikan.
74

 

Multikultural  ternyata  bukanlah  suatu  pengertian  yang  mudah.  Di 

dalamnya mengandung dua pengertian yang sangat kompleks yaitu “multi” 

yang berarti plural, “kultural” berisi pengertian kultur atau budaya. Istilah plural 

mengandung arti  yang berjenis-jenis,   karena plural bukan berarti sekedar 

pengakuan  akan  adanya  hal-hal  yang  berjenis-jenis  tetapi  juga  pengakuan 
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tersebut mempunyai imnplikasi-implikasi politis, social, ekonomi. Oleh sebab 

itu  pluralisme  berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi.
75   Multikultural 

secara sederhana dapat dikatakan pengakuan atas pluralisme budaya. Pluralisme 

budaya bukanlah suatu yang ”given” tetapi merupakan suatu proses internalisasi 

nilai-nilai di dalam suatu komunitas.
76

 

Dalam tiga dasawarsa ini, kebijakan yang sentralistis dan pengawalan 

yang ketat terhadap isu perbedaan telah menghilangkan kemampuan 

masyarakat  untuk  memikirkan,  membicarakan  dan  memecahkan  persoalan 

yang muncul dari perbedaan secara terbuka, rasional dan damai. Kekerasan 

antar kelompok yang meledak secara sporadis di akhir tahun 1990-an di 

berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa 

kebersamaan   yang   dibangun   dalam   Negara-Bangsa,   betapa   kentalnya 

prasangka antara kelompok dan betapa rendahnya saling pengertian antar 

kelompok. Konteks global setelah tragedi September 11 dan invasi Amerika 

Serikat ke Irak serta hiruk pikuk politis identitas di dalam era reformasi 

menambah kompleknya persoalan keragaman dan antar kelompok di Indonesia. 

Sejarah menunjukkan, pemaknaan secara negatif atas keragaman telah 

melahirkan penderitaan panjang umat manusia. Pada saat ini, paling tidak telah 

terjadi 35 pertikaian besar antar etnis di dunia. Lebih dari 38 juta jiwa terusir 

dari tempat yang mereka diami, paling sedikit 7 juta orang terbunuh dalam 

konflik etnis berdarah.  
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Pertikaian seperti ini terjadi dari Barat sampai Timur, dari Utara hingga 

Selatan. Dunia menyaksikan darah mengalir dari Yugoslavia, Cekoslakia, Zaire 

hingga Rwanda, dari bekas Uni Soviet sampai Sudan, dari Srilangka, India 

hingga Indonesia. Konflik panjang tersebut melibatkan sentimen etnis, ras, 

golongan dan juga agama.
77 Pandangan dunia ”Multikultural” secara substantif 

sebenarnya tidaklah terlalu baru di Indonesia. Sebagai Negara-negara yang 

menyatakan kemerdekaannya sejak lebih setengah abad silam, Indonesia 

sebenarnya telah memiliki dan terdiri dari sejumlah kelompok etnis, budaya, 

agama, dan lain-lain, sehingga Negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat 

disebut sebagai masyarakat “Multikultural”. Realitas sosial masyarakat 

Indonesia semacam itu sangat sulit dipungkiri dan diingkari. Untuk itu, 

keragaman, atau kebhinekaan atau multikultural merupakan salah satu realitas 

utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam, lebih-lebih lagi 

pada masa kini dan mendatang. 

a. Sumber dan Unsur Kebudayaan 

 
Sebelum memahami lebih jauh tentang multikulturalisme dan 

pengadopsian pada ranah pendidikan, ada baiknya memahami terlebih dahulu 

tentang  definisi  serta  budaya  yang  berkaitan  dengan  multikulturalisme. 

Menurut Djoko Widagho budaya atau kebudayaan merupakan hasil dari cipta, 

rasa, dan karsa tersebut.
78  Sementara Koentjaraningrat memaparkan bahwa 

kebudayaan  adalah  keseluruhan  sistem  gagasan,  tindakan,  dan  hasil  karya 

manusia dalam rangka membentuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. 
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Setidaknya, masih menurut Koentjaraningrat, ada 7 unsur penyusun 

kultur atau budaya yang ada di dunia, yakni, sistem religi atau upacara 

keagamaan, sistem masyarakat dan organisasi sosial, sistem pengetahuan, 

bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup atau ekonomi, sistem teknologi 

dan peralatan.
79 

a) Sistem Religi atau Upacara Keagamaan 

Sistem religi sebagai salah satu unsur budaya itu sendiri terdiri dari 

beberapa subsistem yang menyusunnya, antara lain terdiri dari sistem 

kepercayaan, sistem upacara keagamaan, komunitas keberagamaan, ilmu 

gaib, sistem nilai serta pandangan hidup.
80  Subsistem itu saling ada 

hubungan timbal balik antara satu dengan lainnya. Dimana sistem 

kepercayaan akan mempengaruhi terhadap ritual keagamaan, membentuk 

suatu kelompok keagamaan kemudian juga akan melahirkan suatu 

pandangan hidup yang berbeda satu dengan lainnya. 

Kompleksitas di dalam sistem religi kemudian melahirkan kajian- 

kajian sosiologi agama. Misalnya, di Indonesia terdapat penelitian yang 

dilakukan oleh Clifford Geertz dengan menelurkan buku berjudul The 

Religion of Java. Geertz mengemukakan tentang adanya trikotomi 

masyarakat beragama di Jawa yakni, abangan, santri, priyayi, yang menjadi 

cerminan organisasi moral kebudayaan Jawa, dimana ketiganya merupakan 
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hasil penggolongan masyarakat berdasarkan pandangan mereka tentang 

kepercayaan agama, etnis dan ideologi politik.
81 

Terbentuknya komunitas keagamaan Islam di Indonesia merupakan 

perkembangan dari pemikiran tentang ajaran Islam. NU, Muhammadiyah, 

FPI, MMI dan lain-lain merupakan sebuah produk kebudayaan yang di 

dalamnya mempunyai sistem nilai, cara pandang, dan upacara keagamaan 

yang berbeda antara satu dengan lainnya. 

Dengan adanya contoh di atas menjadi gambaran bahwasanya 

kehidupan masyarakat Indonesia secara otomatis dan dengan sendirinya 

melahirkan beberapa kultur yang tidak bisa diseragamkan. Terbentuknya ini 

semua bukanlah suatu hal yang di sengaja melainkan berjalan secara kultural 

dalam masyarakat. 

b) Sistem Kemasyarakatan dan Organisasi Sosial 

 
Sistem kemasyarakatan merupakan sistem yang di dalamnya terjadi 

proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia. Berbagai 

aktifitas pelaku seperti tingkah laku berpola, upacara-upacara yang 

wujudnya konkret dan dapat diamati inilah yang disebut sistem 

kemasyarakatan. Sistem ini berfungsi untuk memelihara hubungan- 

hubungan tersebut berserta polanya sesuai dengan kepentingan manusia dan 

kelompoknya.  Sistem  kemasyarakatan  memiliki  perbedaan  sifat  yang 

disebabkan  oleh  pranata  sosial  yang  berlaku  didalamnya,  baik  dalam 
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kelompok unit terkecil dalam masyarakat (keluarga) atau dalam kehidupan 

masyarakat luas.
82

 

Sistem kemasyarakatan yang berbeda-beda memiliki nilai dan norma 

sosial tertentu serta memiliki daya ikat yang berbeda-beda pula. Sistem 

kemasyarakatan tersebut berfungsi mengatur perilaku atau memberikan 

pedoman tertentu kepada individu untuk menjalankan peranan di tengah-

tengah masyarakat. 

c) Sistem Pengetahuan 

Sistem pengetahuan merupakan salah satu unsur kebudayaan yang 

muncul dari pengalaman-pengalaman individu karena disebabkan oleh 

adanya interaksi antar individu dalam menanggapi lingkungannya. 

Pengalaman itu di abtraksikan menjadi sebuah konsep, pendirian, dan 

pedoman tingkah laku bermasyarakat. Sistem pengetahuan yang berakar 

pada nilai-nilai budaya masih terus berfungsi sebagai pedoman hidup 

masyarakat.
83

 

Masyarakat   pesisir   yang   hidup   dari   kerja   menjadi   nelayan 

menggantungkan hidupnya dari laut sehungga mereka harus mengetahui 

kondisi laut untuk menetukan saat yang baik untuk menangkap ikan. 

Pengetahuan tentang kondisi laut diperoleh melalui tanda-tanda atau letak 

gugusan bintang di langit. Sistem pengetahuan masyarakat juga diperoleh 

dari pengalaman alamiah yang terus berjalan dan kemudian melahirkan 
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mitos-mitos
84 sebagai acuan hidup. Nilai-nilai pengetahuan yang dianggap 

benar melalui mitos tersebut sanagatlah kental untuk dijadikan sebagai 

pedoman hidup dalam sistem pengetahuan masyarakat primitf dan pedesaan. 

Sebagai sebuah pedoman hidup, mitos yang berada ditengah-tengah 

masyarakat terkesan menjadi objek-objek kekuatan alam. Hal ini karena 

memang sederhananya sistem pengetahuan yang ada dalam masyarakat. 

namun, kesederhanaan sistem pengetahuan dalam masyaarakat primitif dan 

kuno ini tercipta dari dialektika antara manusia dan alam. Alam yang sangat 

mendominasi kehidupan manusia, fenomena alam yang berbeda antara satu 

dengan lainnya melahirkan sistem dan nilai pengetahuan dan kebenaran 

yang berbeda pula antara komunitas masyarakat satu dengan lainnya. 

Sementara masyarakat modern, dengan perangkat pengetahuan yang 

berkembang, sudah tidak lagi menjadi objek kekuatan alam, melainkan 

menjadi penguasa alam. Sejak dicetuskannya “cogito ergo sum” yang 

dilantangkan oleh filsuf sekaligus tokoh rasionalisme Rene Descartes, 

sebagian besar masyarakat berkiblat pada aliran filsafat ini. lalu disusul oleh 

tokoh  aliran  empirisisme  Thomas  Hobbes  yang  mengatakan  bahwa 

pengetahuan sejati dapat diperoleh hanya melalui pengamatan empiris.
85

 

Manusia bisa melakukan apapun terhadap alam. Seakan tidak ada 

sabda yang terbantahkan, semua bisa menjadi obyek untuk dimanipulasi. 
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Masyarakat modern dengan pemujaan atas rasionalitas, telah berhasil 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi sedemikian jauh, hingga 

teknologi informasi saat ini yang telah mendominasi semua elemen 

kehidupan masyarakat. Di antaranya, televisi, handphone, internet, dan 

teknologi informasi lainnya. Kemajuan teknologi ini berdampak pada pola 

sistem pengetahuan sosial, imajinasi sosial, dan seccara imajiner 

merekontruksi kehidupan dan peradaban masyarakat.
86

 

Dengan   kemajuan   ilmu   pengetahuan   dan   teknologi,   sistem 

pengetahuan di era modern lebih mengedepankan sistem informasi media 

massa dan sosial media menjadi rujukan utama untuk mendapatkan 

pengetahuan masyarakat modern. Cepatnya perkembangan dari arus 

globalisasi menjadi sistem tersendiri dari pembentukan sistem pengetahuan 

di masayarakat. Dalam waktu yang bersamaan, globalisasi juga menjadi 

ancaman bagi nilai-nilai kultur lokal yang sudah ada dan menjadi pegangan 

masyarakat saat ini. 

d) Bahasa 

Bahasa merupakan alat atau perwujudan budaya yang digunakan 

manusia untuk berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, 

atau gerakan (isyarat),  dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau 

kemauan kepada lawan bicaranya. Melalui bahasa, manusia dapat 

menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat 

dan sekaligus mudah membaurkan dirinya dengan segala bentuk 
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masyarakat. dengan lain perkataan, bahasa merupakan sistem yang 

memadukan dunia makna dan dunia bunyi.
87 

Indonesia kaya akan bahasa sehingga hampir semua suku memiliki 

bahasa daerah masing-masing. Satu bahasa memiliki hirarki kesopanan 

dalam tata bahasa di masing-masing daerah. kekayaaan bahasa tersebut 

menjadi sebuah kekayaan yang harus terus dipelihara dan dikembangkan 

serta bersatu dalam ikatan satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. 

e) Kesenian 

Kesenian adalah suatu kompleksita dari ide-ide, gagasan, nilai, norma 

dan peraturan dimana kompleks aktivitas dan tindakan berpola dari manusia 

dalam masyarakat dan biasanya berwujud benda-benda hasil manusia. 

kesenian adalah manifestasi dari budaya (rasa, karya intiusi dan karsa) 

manusia yang memenuhi syarat-syarat estetik.
88 

Kesenian mengacu pada nilai keindahan yang berasal dari ekspresi 

hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata atau telinga. 

Sebagai mahluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan 

berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan 

kesenian yang kompleks. 

Segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud untuk 

memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri manusia yang 

berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Oleh karena itu, dengan 
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mempelajari seni, manusia dapat mempelajari dan memperoleh gambaran 

tentang sejarah, keadaan dan identitas sebuah masyarakat atau bangsa. Seni 

juga memiliki fungsi kreatif dan ekspresi serta mempererat ikatan 

solidaritas. 

f) Sistem Mata Pencaharian Hidup 

Mata pencaharian sangat di perlukan untuk setiap masyarakat karena 

bermanfaat untuk memenuhi kehidupan manusia. misalnya kaum 

pegawai/karyawan, petani, nelayan, pedagang, buruh dan lain-lain. Hal 

tersebut merupakan mata pencarian yang harus ditekuni. Contohnya, 

masyarakat yang hidup di pesisir pantai lebih banyak bekerja sebagai 

nelayan atau masyarakat yang hidup di perkotaan lebih banyak bermata 

pencarihan sebagai pegawai kantoran. 

g) Sistem Peralatan dam perlengkapan hidup 

 
Yang dimaksud peralatan dan perlengkapan hidup adalah barang yang 

tercipta oleh manusia dan dihasilkan untuk membantu jangkauan aktivitas 

manusia. wujudnya berupa peralatan upacara adat, upacara keagamaan, 

peralatan-peralatan pertanian, produksi dan lain-lain. 

Jika unsur-unsur budaya di pahami seperti apa yang dijelaskan oleh 

Koentjaraningrat di atas, maka wujud kebudayaan bisa diklasifikasikan 

menjadi tiga. Pertama, wujud adat tata kelakuan yang bersifat abstrak, tak 

dapat diraba. Terletak di alam pikiran dari warga masyarakat di mana 

kebudayaan yang bersangkutan itu hidup, yang nampak pada karangan, 

lagu-lagu. Fungsinya adalah pengatur, penata, pengendali, dan pemberi arah 
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kelakuan manusia dalam masyarakat. adat terdiri dari beberapa lapisan, yaitu 

sistem nilai budaya, sistem norma, dan peraturan khusus mengenai berbagai 

aktivitas sehari-hari yang paling konkrit dan terbatas ruang lingkupnya. 

Kedua, wujud sistem sosial mengenai kelakuan berpola dari manusia 

itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang berinteraksi 

dan selalu mengikuti pola tertentu. Sifatnya konkrit dan bisa diobservasi. 

Ketiga, wujud kebudayaan fisikyang bersifat paling konkrit dan berupa 

benda yang dapat diraba dan di lihat.
89

 

2. Islam dan Multikulturalisme 

Melalui kacamata sejarah, akan di dapat gambaran mengenai kemunculan 

Islam dan perkembangannya di tengah-tengah komunitas yang sangat plural 

dan multikultural. Seperti apa yang dikatakan oleh Amir Husain bahwa Islam 

pertama kali tumbuh pada masyarakaat yang majemuk dan politiestik. Baik di 

Mekkah dan Madinah, awalnya Islam merupakan agama minoritas diantara 

agama mayoritas seperti Kristen, Yahudi, dan Zoroaster. Perbedaannya adalah 

jika di Mekkah, Islam sebagai minoritas tertindas dan terpinggirkan, sementara 

di Madinah bisa hidup damai dengan masyarakat non-muslim. Sebagai agama 

misionaris terbuka, Islam dapat tumbuh dan memiliki sejumlah besar 

pengikut yang terus mengembangkan keterbukaan dan Nabi Muhammad 

menerapkan dialog antaragama.
90

 Pasca hijrah ke Madinah barulah Umat  
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Islam hidup bernegara dan berpolitik. Dengan kata lain, baru di Madinah 

umat Islam membentuk komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah 

pimpinan nabi Muhammad. Masyarakat Madinah pada saat itu, tidak hanya 

terdiri dari satu etnis, suku, bangsa maupun agama, namun sangat beragam. 

Contohnya, kelompok muhajirin, kaum anshor, nasrani, serta beragam etnis 

dan budaya yang bbermacam-macam.
91 Sebagai manusia yang di utus sebagai 

penyampai ajaran Islam, nabi Muhammad saw. telah sukses membangun 

kebersamaan di tengah keragaman berlandaskan teologi “la ilaha illallah” di 

Mekkah dan Madinah.
92

 

Masyarakat    Madinah    adalah    masyarakat    yang    majemuk    dan 

multikultural.
93 Melihat situasi dan kondisi yang demikian beragam, maka Nabi 

merasa perlu membentuk konsensus atau aturan yang mendasari kehidupan 

bernegara yang dikenal dengan sebutan “Piagam Madinah”. Piagam ini 

merupakan basis sebuah konsep politik dan kenegaraan pertama di dunia Islam. 

Piagam ini juga mengatur persatuan umat dan hak asasi manusia, tatanan sosial, 

ekonomi, politik dan negara, bahkan militer pun juga di atur didalamnya. 

Piagam tersebut merupakan konstitusi yang telah berhasil merekatkan 

hubungan sosial politik warganya yang plural dan multikultur. Sehingga 

Madinah tak mudah diganggu dan di ancam oleh musuh, baik dari kalangan 
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internal yang kerap kali mengancam provokasi maupun kalangan eksternal yang 

acapkali mengancam  misi Islam. Dengan adanya piagam madinah ini, nabi 

Muhammad saw. tercatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang berhasil 

menjadikan Madinah sebagai kota yang aman dan untuk seluruh penduduknya 

yang sangat heterogen dan multikultur tersebut. Namun demikian, evolusi 

kebudayaan seringkali menjelaskan secara nyata bahwa gerakan evolusioner 

yang diniatkan sebaik mungkin tidak selalu sesuai dengan cita-cita sosial umat 

Islam. Pada faktanya relasi antaragama, antaretnik dan antarbudaya bahkan 

antar sesama Muslim itu sendiri terus mengalami kehancuran dan kemunduran 

ketika perbedaan perspektif, pandangan dunia dan ideologi saling konfrontasi 

dan berebut kepentingan. Kehidupan kini menjadikannya semakin jelas bahwa 

kunci utama agar kita tetap survival pada saat ini dan esok tergantung pada cara 

kita belajar menanggulangi kekuatan-kekuatan dan ledakan-ledakan besar 

ketika berbagai pandangan dunia saling bertubrukan. Sekarang menjadi nyata 

bahwa prioritas paling utama untuk menghadapi pluralitas dan multikulturalitas 

bangsa yang semakin canggih dan menemukan percepatannya melalui 

globalisasi, hanya dapat memperoleh solusi praktis secara kreatif bagi problem 

fundamental dari relasi manusia yang lahir ketika berbagai pandangan dunia 

Islam dan non-Islam dapat saling berjumpa. 

Islam sebagai agama, kebudayaan dan peradaban besar di dunia sudah 

sejak awal masuk ke Nusantara pada abad 7 dan terus berkembang hingga kini. 

Ia telah memberi sumbangsih bagi keanekaragaman kebudayaan lokal 

Nusantara. Islam tidak saja hadir dalam bentuk tradisi agung (great tradition) 
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bahkan memperkaya pluralitas dengan Islamisasi kebudayaan dan pribumisasi 

Islam yang pada gilirannya banyak melahirkan tradisi-tradisi kecil (little 

traditions) Islam. Berbagai warna Islam dari Aceh dan Melayu, Jawa, Sunda, 

Sasak, Bugis, dan sebagainya riuh rendah memberi corak tertentu keragaman, 

yang akibatnya dapat berwajah ambigu. Di satu sisi dengan keragamannya 

Islam berjasa bagi penciptaan landasan kehidupan bersama dalam konteks 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Islam menawarkan norma-norma, 

sikap, dan nilai-nilai yang dapat memperluas relasi damai diantara komunitas-

komunitas etnik, budaya dan agama. Sejumlah kajian sosiologis dan 

antropologis telah menunjukkan potensi pandangan dunia agama (baca Islam) 

untuk mereduksi ketegangan dan menyediakan solusi dari kekerasan terhadap 

konflik dalam berbagai setting kultural. Dan secara langsung maupun tidak 

langsung keragaman Islam juga dapat menyumbang potongan-potongan kayu 

dalam kobaran api konflik, ketegangan dan friksi antar kelompok yang terus 

membesar disisi lain. 

Dalam kegagalan politik penguasa mengelola masyarakat multikultural, 

paradigma moral dan etis Islam multikultural sudah saatnya menjadi sumber 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam multikultural adalah sebentuk 

perspektif teologis tentang penghargaan terhadap keragaman dan "sang lian" 

(the other); suatu  assessment  teologis mengenai agama lain, kultur lain, dan 

etnik lain, dan penempatannya secara layak dalam wilayah tatanan publik etis; 

sebuah teologi qur'ani yang membolehkan "sang lian" menjadi "yang lain" 

sebagai realitas yang secara etis diperkenankan atau bahkan keniscayaan. Inilah 
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perspektif teologis abad 21 yang berkomunikasi melampaui bahasa dan tradisi 

partikular. 

Sebagai risalah profetik,
94 Islam pada intinya adalah seruan pada semua 

umat manusia, termasuk mereka para pengikut agama-agama, menuju satu cita- 

cita bersama kesatuan kemanusiaan (unity of humankind) tanpa membedakan 

ras, warna kulit, etnik, kebudayaan  dan agama. Karena umat manusia tak 

ubahnya waktu, keduanya maju tak tertahankan. Dan sama seperti tak ada jam 

tertentu yang mendapat kedudukan khusus, begitu pula tak ada satu pun orang, 

kelompok, atau bangsa manapun yang dapat membanggakan diri sebagai di 

istimewakan Tuhan (the chosen people).
95 Ini dapat berarti bahwa  dominasi 

ras dan diskriminasi atas nama apapun merupakan kekuatan antitesis terhadap 

tauhid,  dan  karenanya  harus  dikecam  sebagai  kemusyrikan  dan  sekaligus 

kejahatan atas kemanusiaan. Pesan  kesatuan ini  secara tegas disinyalir al-

Qur'an: “Katakanlah: Wahai semua penganut agama (dan kebudayaan)! 

Bergegaslah menuju dialog dan perjumpaan multikultural (kalimatun sawa') 

antara kami dan kamu”.
96 

Dialog bukan semata percakapan bahkan juga pertemuan dua pikiran 

dan hati mengenai persoalan bersama, dengan komitmen bersama yang 
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tujuannya agar setiap partisipan dapat belajar dari yang lain sehingga dapat 

berubah dan berkembang. "Berubah" artinya dialog  yang terselenggara secara 

terbuka, jujur dan simpatik dapat membawa pada kesepahaman (mutual 

understanding) melalui mana prasangka, stereotip, dan celaan dapat dikurangi 

dan dieliminir. Dikatakan "tumbuh" karena dialog mengantarkan setiap 

partisipan memperoleh informasi, klarifikasi dan semacamnya dari sumber 

primer dan dapat mendiskusikannya secara terbuka dan tulus. Dialog 

merupakan pangkal pencerahan nurani dan akal pikiran (tanwir al-qulub wa al- 

`uqul) menuju kematangan cara beragama yang menghargai   "kelainan" (the 

otherness). Dengan demikian, paradigma dan sistem nilai sawa' adalah 

menyangkut cara manusia melakukan perjumpaan dengan dan memahami diri 

sendiri dan dunia lain (the other) pada tingkat terdalam (from within), membuka 

kemungkinan-kemungkinan untuk menggali dan menggapai  selaksa makna 

fundamental kehidupan secara individual dan kolektif dengan berbagai 

dimensinya. 

Pluralitas  dan  multikulturalitas  untuk  dialog,  bukan  pertentangan, 

adalah teknologi masa depan yang muncul dari pandangan rasional otentik 

berbasis wahyu progresif (progressive revelation)
97

, yang merupakan dasar 
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 Progressive Revelation atau wahyu prograsif adalah sebuah istilah yang diintrodusir oleh 
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masalah hukum konkret dihubungkan dengan pemahaman tentang konteks intervensi tersebut, yakni 

realitas tentang latar belakang dan kebutuhan komunitas yang diajak bicara. Lihat Farid Esack, 
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bagi semua pengalaman keberagaman keagamaan dan kultural. Dialog 

membawa pada pandangan dunia keagamaan dan kultural yang tidak parsial 

atau ideologi sipil yang tidak diskriminatif. Sekali lagi, dialog adalah jiwa 

universal yang melampaui pertempuran agama-agama, konfrontasi pandangan 

ilmiah dengan kehidupan agama dan spiritual,  aliensi  dunia etnik  yang 

destruktif, fragmentasi  dan  disintegrasi kehidupan batin individu, frustrasi 

kebudayaan-kebudayaan sekuler dalam upaya membuka ruang dan waktu 

publik di mana pluralitas pandangan dunia, perspektif, dan ideologi dapat maju 

bersama-sama dengan spirit perdamaian, rekonsiliasi (sulh), pengampunan 

(`afw), nirkekerasan (lyn) dan berkeadaban (madani). 

Sebuah hasil survey oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat 

(PPIM) IAIN Syarif Hidayatullah (2002), dengan sampel 16 propinsi di 

Indonesia, menunjukkan ternyata   interpersonal trust   diantara warga sangat 

rendah. Sebanyak 86% dari 2.017 responden merasa  harus hati-hati dengan 

orang lain atau tidak mudah percaya karena satu dan lain hal. Ini berarti sikap 

saling curiga antara warga cukup dominan dalam kehidupan sosial. Meskipun 

demikian, kesukarelaan (voluntary) masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial  

ternyata lebih menonjol dalam aktifitas keagamaan. Mereka mengaku sebagai 

bagian dari komunitas keagamaan tertentu, seperti NU dan Muhammadiyah. 

Dari sisi ini kita bisa melihat bahwa organisasi-organisasi keagamaan di 

Indonesia masih cukup berpengaruh dalam mendorong masyarakat untuk 

berasosiasi; masih besarnya keyakinan masyarakat terhadap agama sebagai 

                                                                                                                                                               
Qur'an, Liberation, and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Againts 

Oppression, (Oxford: Oneworld, 1997), hlm.54-55 
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perekat kehidupan sosial. Satu hal perlu dicatat, sayangnya kegiatan sosial oleh 

lembaga-lembaga keagamaan belum mampu memerankan diri sebagai 

mediator hubungan antarwarga untuk membentuk saling percaya dan sikap 

toleran. 

Komunitas-komunitas keagamaan yang merupakan bagian dari 

masyarakat madani itu belum mampu mentransformasikan nilai-nilai keadaban 

(civility) seperti amanah  dan  prasangka baik (husnuzhan)  kedalam perilaku 

pengikutnya. Akumulasi dari semua itu pada akhirnya kontra produktif bagi 

pengembangan masyarakat madani, dan bahkan pada titik nadirnya justru 

membawa "Islam" menjadi kekuatan yang berada dibalik gerakan kekerasan 

dan pemberangusan modal sosial dan nilai-nilai masyarakat madani itu sendiri. 

Wajah politik dan sosial menjelang kejatuhan Soeharto dan masa transisi 

dinodai konflik vertikal dan horizontal bermuatan kekerasan (violence) cukup 

merata. Negara dan bangsa ini serta merta menjadi primitif, barbar, negara tak 

beradab, demikian Hefner menyebutnya.
98 Orang lain yang tidak sama secara 

identitas, baik etnik, agama, pilihan partai politik, kelompok keagamaan, 

bahkan antar tetangga yang saling berdekatan, dipandang sebagai orang lain 

(the other). Sikap saling curiga semacam ini tentu saja merupakan hambatan 

vital bagi terciptanya kerjasama antar sesama warga dan dialog untuk 

memecahkan masalah bersama. 
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Memang tidak mudah membangun rasa saling percaya. Karena bicara 

tentang rasa saling percaya berkaitan erat dengan budaya dan mentalitas serta 

sistem pengetahuan masyarakatnya. Oleh karena itu, perubahan kultur dan 

mentalitas ini hanya dapat dilampaui melalui proses pembelajaran yang cukup 

panjang dan  tidak  dapat  secara paksa.  Peninggalan pendidikan  lama  yang 

menekankan pada perbedaan-perbedaan berbasis SARA, sehingga warga 

dididik dan dibesarkan dalam suasana primordial; warga mengembangkan 

chauvinisme dan etnosentrisme; memahami dan memperlakukan orang lain 

secara stereotip dan penuh prasangka. Inilah pangkal binasanya sikap trust dan 

toleran. Secara sadar atau tidak, bangsa ini sedang memasyarakatkan teologi 

su'uzhan 

 

C. Pendidikan Islam Multikultural 

Pendidikan dan multikulturalisme sebenarnya memiliki konotasi 

keilmiahan yang berbeda. Pendidikan, sebagaimana pandangan para pakar, 

diartikan sebagai transfer of knowlegde. Pendidikan juga dikaji melalui proses- 

proses yang ada di dalam pendidikan. Secara sistemik pendidikan terangkai 

dalam tiga skala-sistem, input-proses-output. Sedangkan multikulturalisme 

berasal dari kajian cultural studies yang mempunyai batasan-batasan 

keilmiahan sendiri. Kajian ini ditemukan pada 1990-an di Oklahoma 

University. Jadi, pendidikan multikultural merupakan elaborasi kajian 

pendidikan dan kajian kebudayaan.  
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Oleh karenanya, HAR Tilaar mengungkapkan, pendidikan multicultural – 

dalam pandangan banyak pakar pendidikan di identifikasi melalui tiga lapis 

diskursus : 

a) Masalah kebudayaan. Masalah-masalah yang perlu diidentifikasi adalah 

budaya-budaya atau identitas dari sebuah etnis atau kelompok masyarakat. 

b) Kebiasaan-kebiasaan, tradisi dan pola tindakan yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat. 

b) Kegiatan  atau  progresifitas  tertentu  dari  sebuah  kelompok,  yang 

kemudian menjadi identitas tersendiri di dalam kelompok tersebut.
99

 

Pada umumnya, para pakar membatasi pendidikan multikultural pada 

lapisan pertama saja. Yakni pembahasan pendidikan berdasarkan pada budaya 

yang luas. Budaya sendiri, hingga saat ini, dalam pandangan para pakar, belum 

ditemukan formulasi bakunya dalam kajian pendidikan. Imam Bawani 

menyatakan bahwa mengkaji pendidikan melalui studi kultural meliputi dua 

hal; pertama, masalah pergeseran budaya global. Kedua budaya sekolah sendiri 

dalam aspek mental dan moral100. Jika demikian, para pakar harus mengkaji 

lebih awal tentang arus globalisasi yang mempengaruhi pendidikan yang ada di 

Indonesia. Selain itu, para pakar pendidikan juga mesti menganalisa budaya- 

budaya kecil yang dikembangkan dan diajarkan di sekolah. Akibatnya, 

pendidikan dalam aspek kebudayaan akan menghabiskan banyak cakupan 

bahasan yang tidak mungkin dijawab secara holistik. 
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Oleh karenanya, Bennett, dalam HAR Tilaar, membatasi konsep dasar 

pendidikan multikultural menjadi dua hal : Pertama nilai-nilai inti (core-value) 

multikulturalisme, Kedua tujuan pendidikan multikultural
101

. Nilai-nilai inti ini 

berisikan tentang; (a) apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas bangsa. 

Maksudnya adalah suatu kesadaran penuh untuk menghormati dan mengakui 

adanya kemajmukan di Indonesia. (b) pengakuan terhadap HAM. (c) 

pengembangan responsibilitas terhadap masyarakat dunia. (d) pengembangan 

tanggung jawab terhadap masyarakat planet Bumi
102 

Melalui core value yang dikembangkan di atas, maka pendidikan 

multikultural bertujuan untuk mengembangkan; perspektif kesejarahan yang 

ada di  Indonesia, memperkuat kesadaran kebudayaan  yang ada di pilahan 

masyarakat indonesia, menghilangkan sikap-sikap rasisme, menghilangkan 

penindasan budaya minoritas oleh mayoritas, dan lain sebagainya. Tujuan- 

tujuan ini masih sangat general, perlu kiranya adalah konsep instruksional 

dalam melaksanakan pendidikan multikultural. Masih dalam pandangan HAR. 

Tilaar, dia menyebutkan : 

“....oleh sebab itu, dieprlukan penjabaran konsep...yang menunjukkan 

pendidikan multikultural dalam bentuk-bentuk kegiatan. Pertama reformasi 

kurikulum, yaitu diperlukan teori kurikulum yang baru antara lain yang 

berisi analisis historis yang termasuk di dalamnya buku-buku pelajaran yang 

tidak sesuai dengan  pluralisme kebudayaan. Kedua, mengajarkan prinsip- 

prinsip keadilan....ketiga mengembangkan kompetensi multikultural. Hal 

ini meliputi pengembangan identitas etnis dan sub-etnis melalui kegiatan- 

kegiatan kebudayaan...keempat melakukan pedagogi kesetaran  (equality 
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pedagogy)....misalnya dalam cara mengajar yang tidak menyinggung 

perasaan atau tradisi suatu kelompok tertentu...
103

 

Pandangan ini merupakan suatu pandangan yang cukup holistik, 

dalam menjelaskan konsep pendidikan multikultural. Permasalahannya adalah 

benarkah ada peranan pendidikan yang signifikan untuk membentuk identitas 

budaya dan identitas bangsa Indonesia?. Bagaimanakah hakikat pluralisme 

yang berarti mengakui terhadap kelompok-kelompok minoritas di Indonesia?. 

Bagaimanakah konsep keadilan-sosial yang mesti diajarkan di dalam proses 

pendidikan multikultural ?. 

Kesadaran akan  identitas mempunyai  makna kebanggaan  seseorang 

terhadap  bangsanya.  Kesadaran  ini  terkait  dengan  etno-historiografi  yang 

dikembangkan dan diajarkan dalam wujud sebuah bangsa tersebut. Misalnya 

saja masyarakat indonesia mempunyai kesadaran bahwa identitas mereka 

termaktub dana Pancasila dan UUD 45. Seyogyanya tindakan mereka 

melambangkan nilai-nilai yang terkandung pada dua hal tersebut di atas. Pamoe 

Rahardjo, menyebutkan bahwa identitas bangsa Indonesia ada pada tiga hal; 

Pancasila, UUD dan Gotong-Royong
104

. Pancasila mempunyai makna sebagai 

ideologi bangsa, Undang-Undang bermakna aturan untuk sebuah demokrasi 

yang ada di Indonesia, sedangkan gotong-royong sifat individu yang dimiliki 

oleh bangsa Indonesia. 

Sikap-sikap  masyarakat  dalam  menaggapi  cultural  identity  

terbagi menjadi enam hal : 
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1. Kapasitas etnis psikologi. Maksudnya adalah pada tingkat ini seseorang 

manusia terperangkap pada stereotipe dari kelompok masyarakat sendiri 

dan menujukkan rasa harga diri yang rendah. Wujud sikapnya adalah 

fanatisme terhadap nilai-nilai budaya sendiri. 

2. Ethnic encapsulation. Sikap ini hampir sama dengan yang diatas, mereka 

berada dalam tempurung kebudayaan mereka sendiri, dan terpisah dari 

kebudayaan lainnya. 

3.  Ethnic identifies clarification. Perilaku ini menganggap positive budaya 

yang mereka miliki dan mereka menerima kebudayaan yang lainnya. 

4. The  ethnicity,  yakni  sikap  yang  menyenangkan  dalam  menangkap 

kebudayaan orang lain, seakan-akan budayanya sendiri Multiethnicity, 

yakni sikap yang secara mendalam menghayati kejadian- kejadian budaya 

orang lain. 

5. Globalism, yakni sebuah sikap yang mengembangkan kebudayaan 

berdasarkan pada pandangan global, tidak hanya budaya-budaya yang 

eksis dalam negaranya sendiri
105

. 

Dari enam tipologi ini, maka perlu adanya analisa yang relevan untuk 

mengidentifikasi kecendrungan sikap yang ditimbulkan masyarakat terhadap 

budaya lainnya. Jadi, kemanakah sikap budaya yang mereka emban. Identitas 

etnic dan Identitas budaya Indonesia sangat terbuka, bahkan tak mengenal batas 

(boundaries). Oleh karenanya, mengimplementasikan pendidikan multikultural 
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di Indonesia tidak akan mendapatkan tanatangan yang signifikan asalkan juga 

menerapkan beberapa hal yang akan dijelaskan berikut ini. 

Banks,  seperti  yang diungkapkan  oleh  Sutarno,  menyatakan  bahwa 

pendidikan multikultural adalah ide, gerakan pembaharuan pendidikan dan 

proses pendidikan yang tujuan utamanya untuk mengubah struktur lembaga 

pendidikan supaya individu baik pria maupun wanita yang merupakan anggota 

kelompok ras, etnis, kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki 

kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi di dalam dunia pendidikan.
106 

Perbedaan-perbedaan pada diri setiap individu yang harus diakui dalam 

pendidikan multikultural, antara lain mencakup penduduk minoritas etnis dan 

ras, kelompok pemeluk agama, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin 

kondisi ekonomi, daerah/asal usul, ketidakmampuan fisikdan mental, kelompok 

umur dan lain-lain.
107  melalui pendidikan multikultural ini individu diberi 

kesempatan dan pilihan untuk mendukung dan memperhatikan satu atau 

beberapa budaya, misalnya sistem nilai, gaya hidup, atau bahasa. 

Pendidikan multikultural paling tidak menyangkut tiga hal, yaitu, ide dan 

kesadaran akan nilai penting keragaman budaya, gerakan pembaharuan dan 

proses. 

a. Kesadaran Nilai Penting Keragaman Budaya 

 
Kiranya perlu peningkatan kesadaran bahwa semua manusia memiliki 

karakteristik khusus seperti usia, agama, gender, kelas sosial, etnis,ras, atau 
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karakterisitik budaya tertentu yang melekat pada diri masing-masing. 

Pendidikan multikultural berkaitan dengan ide bahwa semua peserta didik 

tanpa memandang karakteristik budayannya itu harusnya memiliki 

kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Perbedaan yang ada itu 

merupakan kewajaran dan bukanya untuk membedakan. Artinya, perbedaan 

itu perlu diterima sebagai suatu kewajaran dan perlu sikap toleransi agar 

masing-masing dapat hidup berdampingan ssecara damai tanpa melihat 

unsur yang berbeda itu sebagai membeda-bedakan. 

b. Gerakan Pembaharuan Pendidikan 

 

Ide penting yang lain dalam pendidikan multikultural adalah sebagian 

kelompok  dengan  segala  karakteristiknya,  rupanya  ada  yang  memiliki 

kesempatan yang lebih baik untuk belajar di lembaga yang lebih unggul, 

sedang peserta didik dengan karakteristik budaya berbeda tidak memiliki 

kesempatan itu. 

Beberapa karakteristik institusional dari sekolah secara sistematis 

menolak kelompok untuk mendapatkan pendidikan yang sama, walaupun 

itu dilakukan secara halus, dalam arti dibungkus dalam bentuk aturan yang 

hanya bisa dipenuhi oleh segolongan tertentu dan tidak bisa dipenuhi oleh 

golongan  yang lain. ada kesenjangan ketika muncul fenomena sekolah 

favorit yang didominasi oleh golongan orang kaya karena ada kebijakan 

lembaga yang mengharuskan membayar uang pangkal yang mahal untuk 

bisa masuk dalam kelompok sekolah favorit itu. 
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Pendidikan multikultural seharusnya bisa muncul berbentuk bidang 

studi, program dan praktik yang direncanakan lembaga pendidikan untuk 

merespon tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi berbagai kelompok. 

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Grant dan Seleeten menguraikan 

bahwa pendidikan multikultural bukan sekedar merupakan praktik aktual 

atau bidang studi atau program pendidikan semata, namun mencakup 

seluruh aspek-aspek pendidikan.
108 

c. Proses Pendidikan 

Pendidikan multikultural yang juga merupakan proses pendidikan yang 

tujuannya tidak akan pernah terealisasikan secara penuh. Pendidikan 

multikultural adalah proses menjadi, proses yang berlangsung terus menerus 

dan bukan sebagai sesuatu yang langsung terjadi. Tujuan dari pendidiikan 

multikultural adalah untuk memperbaiki prestasi secara utuh bukan sekedar 

meningkatkan skor. 

Persamaan pendidikan, sseperti halnya kebebasan dan keadilan, 

merupakan ide yang harus dicapai melalui perjuangan keras. Perbedaan ras, 

gender, dan diskriminasi terhadap orang yang berkebutuhan akan tetap ada, 

sekalipun telah ada upaya keras untuk menghilangkan masalah ini. jika 

prasangka dan diskriminasi dikurangi pada satu kelompok, baisanya 

keduanya terarah pada kelompok lain atau mengambil bentuk yang lain. 

karena tujuan ppendidikan seharusnya bekerja secara kontinyu 

meningkatkan persamaan pendidikan untuk semua. 
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Pemikiran-pemikiran tentang pendidikan mutikultural saat ini telah 

mengalami perubahan jika dibandingkan konsep awal yang muncul pada 

tahun 1960-an. Beberapa diantaranya membahas pendidikan multikultural 

sebagai suatu perubahan kurikulum, mungkin dengan menambah materi dan 

perspektif baru. Yang lain berbicara masalah dan isu iklim kelas dan gaya 

mengajar yang dipergunakan oleh suatu kelompok. Sementara yang lain 

berfokus pada isu sistem dan kelembagaan seperti jurusan, tes baku, atau 

ketidakcocokan pendanaan antara golongan tertentu yang dapat jatah lebih 

banyak, sementara yang lain kurang mendapat perhatian. 

 

D. Bentuk-Bentuk Pendidikan Multikultural 

1. Intrakurikuler  

a. Pengertian Intrakurikuler 

Pelaksanaan kegiatan intrakurikuler di Sekolah berdasarkan  pada  

Peraturan  Perundang-Undangan Nomor  20  Tahun  2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mengamanatkan  bahwa  

Kurikulum  dari jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah  disusun  oleh  satuan  

pendidikan dengan mengacu kepada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi 

kelulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BNSP). 

Menurut Kunandar yang dimaksud dengan kegiatan intrakurikuler 

merupakan kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan sebagian besar di  

dalam  kelas  (intrakurikuler). Kegiatan intrakurikuler ini tidak terlepas dari 
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proses belajar mengajar yang merupakan proses inti yang terjadi di sekolah 

sebagai suatu lembaga pendidikan formal. Berdasarkan hal tersebut, belajar 

diartikan sebagai suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang 

yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman 

dan latihan.
109

 Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh  Oemar  Hamalik  

yang  menyatakan  bahwa  belajar  adalah perubahan tingkah laku melalui 

interaksi antara individu dan lingkungan
110

. 

Ada berbagai unsur yang terdapat dalam pembelajaran diantaranya adalah 

motif untuk belajar, tujuan yang hendak dicapai dan situasi yang mempengaruhi. 

Jadi faktor yang menunjang efisiensi hasil belajar adalah kesiapan (readiness) 

yang  berawal dari kesipan guru, maka dari itu kesiapan mutlak ada karena 

merupakan kemampuan potensial fisik maupun mental, untuk belajar disertai 

harapan ketrampilan yang dimiliki dan latar belakang untuk mengerjakan sesuatu. 

Minat dari peserta didik yang dapat ditingkatkan di luar kelas (extra), 

konsentrasi dalam belajar dalam hal ini disiplin yang ditanamkan oleh guru 

dikelas atau di luar kelas, yang sangat berpengaruh akan  keteraturan waktu 

dalam belajar. Minat dan konsentrasi dalam belajar merupakan dua faktor 

yang saling berkaitan. Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal 

dengan menyampaikan semua hal lain yang tidak berhubungan. Minat adalah 

menunjukkan kesungguhan dalam mengerjakan sesuatu dengan sungguh-
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sungguh. Keteraturan waktu; belajar secara teratur dan mengikuti pengaturan 

waktu  yang sudah ditetapkan secara disiplin sebenarnya dapat mendatangkan 

keuntungan bagi diri sendiri. Baik dalam hal akademis maupun fisik dan mental. 

Secara akademis keteraturan dapat memperbanyak perbendaharaan ilmu 

pengetahuan. 

Sebagai suatu kegiatan interaksi, posisi guru sebagai pendidik dan 

pengajar perlu menyadari bahwa  yang dihadapi  adalah anak bangsa  yang 

memiliki perbedaan karakter dan latar belakang, serta perlu memperhatikan 

perkembangan siswa baik secara individual maupun secara klasikal. Karena 

didalam   mengajar   adalah   merupakan   aktivitas   guru   dalam   memberikan 

pelajaran kepada siswa yang didasarkan pada kemampuan/kompetensi mengajar 

guru yang telah ditentukan. Sehingga dalam proses kegiatan pembelajaran di 

kelas, guru perlu menciptakan hubungan yang harmonis sehingga guru dapat 

mengelola proses belajar mengajar dan mengelola kelas secara efektif dan efisien. 

Pentingnya peranan guru dalam menciptakan kondisi belajar-mengajar 

yang efektif, dikarenakan guru yang  banyak  menentukan  kuantitas  dan kualitas   

pengajaran   yang   dilaksanakan.   Hal   ini   menuntut   perubahan- perubahan 

dalam pengorganisasian kelas, penggunaan metode mengajar, strategi belajar-

mengajar, maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengelola proses belajar-

mengajar. 

Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa kemampuan dasar yang harus  

dimiliki  oleh  guru  dalam  kegiatan  pembelajaran  di  kelas (intrakurikuler). Piet 

A. Sahertian sebagaimana dikutip Ary H. Gunawan, menyatakan bahwa ada 10 
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kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, antara lain: 

1)  Kemampuan menguasai bahan pelajaran yang disampaikan 

2)  Kemampuan mengelola program belajar mengajar 

3)  Kemampuan mengelola kelas 

4)  Kemampuan menggunakan media/sumber belajar 

5)  Kemampuan menguasai landasan pendidikan 

6)  Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar 

7)  Kemampuan menilai prestasi siswa untuk kependidikan pengajaran 

8) Kemampuan mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan 

penyuluhan 

9)  Kemampuan    mengenal    dan    menyelenggarakan   administrasi pendidikan 

10) Kemampuan  memahami  prinsip-prinsip  dan  menafsirkan  hasil- hasil 

penelitian guna keperluan mengajar.
111

 

Selain dari 10 kompetensi di atas, diperlukan adanya pembinaan dari 

kepala sekolah sebagai pemimpin sekaligus supervisor. 

Beberapa kemampuan di atas kemudian diberikan penguatan berupa 

penguasaan ketrampilan-ketrampilan mengajar, sebagaimana yang dikemukakan 

Moh. Uzer Usman, meliputi: 

a.   Keterampilan bertanya (questioning skills) 

b.  Keterampilan memberikan penguatan (reinforcement skills) 

c.   Keterampilan mengadakan variasi (variation skills) 

d.  Keterampilan menjelaskan (explaining skills) 
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e.   Keterampilan membuka dan menutup pelajaran (set induction and closure) 

f.   Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil  

g.   Keterampilan mengelola kelas, dan 

h.  Keterampilan mengajar perseorangan.
112

 

Disamping itu menurut pendapat E. Mulyasa, guru sebagai pembimbing 

dan pendidik harus mempunyai bermacam-macam kemampuan, melalui kegiatan-

kegiatan sebagai berikut: 

a. Mengobservasi peserta didik dalam berbagai situasi, baik di kelas maupun di 

luar kelas 

b. Menyediakan waktu untuk mengadakan pertemuan dengan peserta didiknya, 

sebelum , selama dan setelah sekolah 

c.  Mencatat  dan  mengecek  seluruh  pekerjaan  peserta  didik,  dan 

memberikan komentar yang konstruktif 

d.  Mempelajari catatan peseta didik yang dekat  

e.  Membuat tugas dan latihan untuk kelompok 

f. Memberikan kesempatan khusus bagi peserta didik yang memiliki 

kemampuan yang berbeda.
113

 

Dalam kaitannya dengan motivasi, guru harus mampu membangkitkan 

motivasi belajar peserta  didik, antara lain  dengan memperhatikan prinsip- 

prinsip: peserta didik dapat bekerja keras kalau ia punya minat dan perhatian 
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terhadap pekerjaannya, memberikan tugas yang jelas dan dapat dimengerti, 

memberikan penghargaan terhadap hasil kerja dan prestasi peserta didik, 

menggunakan hadiah, dan hukuman secara efektif dan tepat guna. 

Selain tugas dan peranan mengajar atau (instructional) dan mendidik 

(educational), seorang guru juga memimpin kelasnya (manajerial). Memimpin 

kelas tidak hanya terbatas di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Kegiatan 

guru di dalam kelas menyangkut personal peserta didik, material (alat-alat 

perlengkapan) dan operasional (tindakan-tindakannya). Dengan kata lain, peranan 

manajerial guru dalam kelas, yakni membina disiplin dan menyelenggarakan   tata   

usaha  kelas. Disiplin   kelas   ialah   tata   tertib kelas.Artinya guru dan peserta 

didik dalam satu kelas tunduk dalam tata tertib yang telah ditetapkan. 

Guru  harus  mengorganisasikan  kegiatan-kegiatan  intra  dan  ekstra 

kelas, personal peserta didik (pengorganisasian, penempatan, penugasan, 

pembimbingan peserta didik dan kenaikan kelas), serta fasilitas-fasilitas fisik 

kelas (pengaturan tempat duduk, pemeliharaan ruang kelas, pengaturan alat- alat 

pengajaran, pemeliharaan kebersihan, cahaya ventilasi, dan akustik ruangan). 

Ada beberapa prinsip dari pelaksanaan pembelajaran yang hendak 

ditampilkan dalam kegiatan belajar mengajar. Meliputi kecakapan hidup (life 

skill), pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning). Preston 

(1968)  sebagaimana  dikutip  Oemar  Hamalik,  mengemukakan  sejumlah 

prinsip-prinsip belajar sebagai berikut: 

a. The child requires a suitable background 

b. Motivation towards learning goals increases the effectiveness of learning 
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c. learning is promoted by reinforcement 

d. Insight is aided through discovery 

e. the child needs opportunity to practice and review what he has 

learned
114

  

Untuk itu arah dari konsep belajar di abad-21 berbeda dengan konsep 

belajar tradisional, yang menganggap belajar hanyalah sebagai penambahan dan  

pengumpulan  sejumlah  ilmu  pengetahuan.  Namun  menjadi  konsep 

pembelajaran    modern,    yang   mengharapkan   perubahan   tingkah    laku 

(behavioral change) pada individu yang belajar. 

2. Ekstrakulikuler 

a. Pengertian Ekstrakulikuler 

Penyelenggaraan  Pendidikan  di sekolah  harus menjadi  landasan moral,  

etik,  dan  spiritual  yang  kuat dalam  membentuk pribadi siswa agar menjadi  

muslim yang taat beribadah.  Penyelenggaraan pendidikan dapat ditempuh 

melalui berbagai jenis kegiatan baik yang bersifat intrakurikuler melalui tatap 

muka di kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler. 

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, kegiatan diartikan 

sebagai akivitas, keaktifan: usaha yang sangat giat. Ekstrakurikuler dalam 

kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti kegiatan yang bersangkutan di 

luar kurikulum atau di luar susunan rencana pelajaran. 

Ekstrakulikuler  adalah merupakan  kegiatan  belajar yang dilakukan di  

luar  jam  pelajaran  tatap  muka,  dilaksanakan    di  sekolah  atau  di  luar 
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sekolah untuk memperluas wawasan atau  kemampuan yang telah dipelajari dari 

berbagai mata pelajaran.
115

 

Suharsimi  Arikunto  berpendapat  bahwa  kegiatan  Esktrakulikuler 

adalah kegiatan  tambahan,  di luar struktur  program  yang pada umumnya 

merupakan    kegiatan   pilihan.
116

    Ekstrakulikuler    adalah   kegiatan   yang 

dilakukan di luar jam pelajaran baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar 

sekolah dengan maksud untuk lebih memperkaya dan memperluas wawasan 

pengetahuan  dan  kemampuan  yang  telah  di  miliki  siswa  dari  berbagai 

bidang studi.
117

 

Menurut Direktorat pendidikan menengah kejuruan adalah kegiatan 

yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka, dilaksananakan di sekolah atau 

di luar sekolah agar lebih memperkaya dan memperluaswawasan pengetahuan 

dan kemampuan yang telah di pelajari dari berbagai mata pelajaran dari 

kurikulum yang ada di sekolah.
118 Ekstrakulikuler merupakan bentuk kegiatan 

yang dilakukan siswa di luar jam tatap muka, di laksanakan di sekolah maupun 

di luar jam sekolah.
119

 

Secara sederhana istilah kegiatan ekstrakurikuler mengandung 

pengertian yang menunjukkan segala macam, aktivitas di sekolah atau 

lembaga pendidikan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. Menurut A. 
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Hamid Syarief (1995), kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang 

diselenggarakan   di  luar  jam  pelajaran  yang  tercantum  dalam  susunan 

program sesuai keadaan  dan kebutuhan  sekolah.  Kegiatan  ekstrakurikuler 

berupa kegiatan pengayaan dan perbaikan yang berkaitan dengan program 

intrakurikuler.   Kegiatan   ekstrakurikuler   diarahkan   untuk   memantapkan 

pembentukan kerpibadian    dan juga untuk lebih mengaitkan antara pengetahuan 

yang diperoleh dalam program intrakurikuler dengan keadaan dan kebutuhan 

lingkungan.
120

 

Dari  difinisi  di  atas  kegiatan  ekstrakulikuler  mempunyai  ciri-ciri: 

a. Kegiatan dilakukan diluar jam mata pelajaran biasa 

b. Kegiatan dilakukan baik di luar maupun di dalam sekolah 

c. Kegiatan   ini   mempunyai   tujuan   untuk   menambah   wawasa   dan 

pengetahuan siswa. 

Sehingga  kegiatan  ekstrakulikuler  adalah  kegiatan  yang dilaksanakan 

di luar jam pelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk  mendapatkan  

tambahan  pengetahuan,  keterampilan  dan  wawasan yang kemudian dapat di 

aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

ekstrakulikuler  adalah kegiatan tambahan di luar struktur program sekolah 

yang dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa agar memperkaya dan memperluas 

wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa. Kegiatan ekstrakulikuler   ini  

dimaksudakan  untuk  mengembangkan   potensi  siswa dalam salah satu bidang 
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pelajran yang diminati oleh sekelompok siswa.
121

 

b.   Dasar Hukum Ekstrakurikuler 

Pendidikan  Agama Islam adalah  mata pelajaran  yang wajib diberikan 

di Sekolah Dasar dan Menengah. Sebagaimana  disebutkan pada pasal  12, UU  

RI No. 20 Tahun   2003,  bahwa  peserta  didik  pada  setiap satuan pendidikan 

berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan 

diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dalam Peraturan  Pemerintah  RI No.55  

Tahun  2007 Pasal 3, tentang  Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, 

disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan wajib menyelenggarakan   pendidikan   agama.   Pengelolaan   

pendidikan   agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.
122 

Proses pembelajaran di sekolah harus diberikan melalui 2 (dua) program, 

yaitu program intrakurikuler dan ekstrakurikuler, agar tujuan dan kompetensi 

dapat dicapai sesuai standar yang diharapkan. Namun demikian,  prestasi  dan  

kompetensi  peserta  didik  di  lembaga  pendidikan pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam saat ini umumnya belum mencapai tingkat kompetensi 

yang menggembirakan. Indikasinya antara lain adalah rendahnya kejujuran, 

kerjasama, kasih sayang, toleransi, disiplin, termasuk  juga  dalam  aspek  

integritas  keimanan  dan  ketaqwaan  kepada Allah SWT. Peserta didik pada 

tingkat satuan pendidikan ini juga terindikasi banyak melakukan penyimpangan 

perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum, dan norma 
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susila, seperti terlibat narkoba, minum- minuman keras, tawuran, dan pergaulan 

bebas yang terkesan menjadi trend kehidupan anak remaja. Kemampuan mereka 

dalam hal praktek peribadatan, membaca, hafalan (tahfidz),  dan menulis huruf 

Al Qur'an juga umumnya masih rendah. 

Fenomena tersebut ada hubungannya dengan masalah sebagai berikut: 

a. Terbatasnya   jumlah   alokasi   waktu   yang  tersedia   dalam   stAndar   isi 

kurikulum untuk pembelajaran intrakurikuler Pendidikan Agama Islam. 

b. Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah kurang mampu 

mengembangkan potensi, watak, akhlak mulia, dan kepribadian siswa. Di 

samping itu, kegiatan intrakurikuler juga kurang berorientasi kepada 

pembentukan  moral  dan  akhlakul  karimah  yang  seharusnya  diberikan 

dalam bentuk pengalaman dan latihan-latihan. 

c.  Perkembangan  global  bidang  teknologi,  informasi,  dan  telekomunikasi 

pada   sisi   lain   memiliki   implikasi   negative   bagi   penyelenggaraan 

Pendidikan Agama Islam di sekolah. 

d.  Faktor lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga   juga  sering menjadi  

kendala bagi keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di 

sekolah.
123

 

 

c. Fungsi dan Manfaat Kegiatan Ekstrakulikuler  

Dengan  memperhatikan  kegiatan-kegiatan  Eskul,  kita  akan menyadari 

betapa besar fungsi dan makna kegiatan tersebut. Miller, Mayer dan patrick, 
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seperti yang di kutip parcy E. Burrup dalam bukunya Modern High School   

Administration, menunjukkan berbagai  macam fungsi kegiatan eskul. Mereka 

menunjukkan bahwa   kegiatan   Ekstrakulikuler mampu memberikan sumbangan 

yang berarti bagi siswa, bagi pengembanganm kurikulum dan bagi  masyarakat. 

Sumbangan kegiatan ekstrakulikuler terhadap efektifitas penyelenggaraan 

sekolah, antara lain yaitu: 

a.  Untuk meningkatkan efektifitas kerjasama  antara  siswa,  guru-guru (faculty), 

staf-staf dan suvervisi 

b.  Untuk lebih mempersatukan berbagai bagian dalam sekolah 

c.  Untuk memberikan   sedikit  pengetahuan   dalam  rangka  membantu remaja 

dalam waktu senggangnya 

d. Untuk memberikan kesempatan yang lebih baik kepada guru agar lebih 

memahami   kekuatan-kekuatan   yang  dapat  memotivasi   para  siswa dalam 

memberikan respon terhadap berbagai situasi problematika yang mereka 

hadapi. 

Sumbangan kegiatan ekstrakulikuler terhadap masyarakat disekitarnya 

diantaranya ialah: 

a.  Untuk  meningkatkan  hubungan  antara  sekolah  dengan  masyarakat secara 

lebih baik (to promote better school and community relation) 

b. Untuk mendorong perhatian yang lebih besar dari masyarakat dalam 

membantu sekolah ( to encourage greater community interest in and support 

of the school)
124
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Demikianlah  betapa  besar  fungsi  dan arti kegiatan  ekstrakulikuler 

dalam  menuju  tercapainya  tujuan-tujuan  pendidikan.  Tentu  hal  ini  akan 

dapat terwujud manakala pengelolaan kegiatan ekstrakulikuler dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya,  khususnya  tentang pengaturan  siswa. Peningkatan 

kedisiplinan para siswa dan semua petugas yang berperan .kegkiatan 

ekstrakulikuler   dilaksanakan   di  luar  jam-jam  sekolah.  Kita  menyadari 

bahwa mengatur siswa di luar kelas biasanya lebih sulit daripada mengatur siswa 

di dalam kelas. Apalagi kegiatan ekstrakulikuler biasanya melibatkan banyak 

pihak, tentu nya hal ini memerlukan peninggkatan administrasi yang lebih  tinggi  

kepekaan   para  pengelola,   khususnya     penanggung   jawab pengetahuan 

ssangat diperlukan.
125

 

Kegiatan ekstakulikuler yang  dilaksanakan  sekolah,  tentunya membawa   

manfaat,   baik   bagi   siswa,   pihak   sekolah,   maupun   bagi masyarakat   luas,   

secara terinci manfaat  kegiatan ekstrakulikuler di antaranya sebagai berikut: 

a.   Manfaat kegiatan ekstrakulikuler bagi siswa : 

1) Untuk memberikan  kesempatan  bagi  pemantapan  ketertarikan  yang 

telah tertanam serta pembangunan keterkaitan yang baru.
126

 

2) Untuk memberikan pendidikan social melalui pengalaman dan 

pengamatan, terutama dalam hal perilaku kepemimpinan, 

persahabatan, kerjasama dan kemandirian. 
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3) Untuk membangun semangat dan mentalitas bersekolah 

4) Untuk memberikan rasa kepuasan bagi perkembangan jiwa anak 

atau pemuda. 

5) Untuk mendorong pembangunan jiwa dan moralitas 

6) Untuk menguatkan kekutan mental dan jiwa 

7) Untuk memberikan kesempatan untuk bisa lebih bergaul bagi siswa 

8) Untuk lebih memperluas interaksi siswa 

9) Untuk memberikan  kesempatan  kepada  para  siswa  dalam  melatih 

kapasitas kreatifitas mereka yang lebih mendalam
127

 

b.   Manfaat kegiatan ekstrakulikuler bagi pengembangan kurikulum 

1) Untuk memberikan tambahan pengayaan pengalaman kelas 

2) Untuk  mengeksplorasi  pengalaman  belajar yang baru yang 

mungkin bisa menunjang kurikulum agar lebih berkembang 

3) Untuk memberikan tambahan kesempatan dalam bimbingan 

kelompok ataupun individu. 

c.  Manfaat kegiatan ekstrakulikuler bagi Masyarakat: 

1) Untuk mempromosikan sekolah yang lebih baik kepada masyarakat. 

2) Untuk meningkatkan ketertarikan yang lebih besar pada masyarakat 

3) Untuk meningkatkan dorongan masyarakat kepada sekolah 

4) Untuk    memberikan    motivasi    kepada    masyarakat    untuk    tetap 
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mendukung sekolah 

d.   Manfaat kegiatan ekstrakulikuler bagi sekolah 

1) Untuk  membantu  perkembangan   kerjasama  kelompok  yang  lebih 

efektif antara personel dan penanggung jawab akademis siswa. 

2) Untuk mengintegrasikan lebih dekat beberapa devisi sekolah. 

3) Untuk menyediakan sedikit peluang yang dirancang untuk membantu 

siswa dalam memanfaatkan situasi guna   memecahkan masalah yang 

dihadapi 

d. Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Ekstrakulikuler 

Kegiatan ekstrakulikuler yang merupakan seperangkat pengalaman belajar 

memiliki nilai-nilai manfaat bagi pembentukan kepribadian siswa. 

Tujuan kegiatan ekstrakulikuler antara lain sebagai berikut : 

1. Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan siswa 

2. Mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan keterampilan dalam upaya 

pembinaan kepribadian. 

3. Menenal hubungan antar mata pelajaran dalam kehidupan masyarakat
128

 

Adapun  tujuan  dari  pelaksanaan  kegiatan  ekstrakulikuler  di  sekolah 

menurut direktorat pendidikan menengah kejuruan adalah : 

1. Kegiatan  ekstrakulikuler  harus  dapat  meningkatkan  kemampuan  siswa 

beraspek kognitif, efektif dan psikomotor 

2. Mengembangkan  bakat dan minat siswa dalam upaya penbinaan pribadi 
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menuju pembinaan manusia yang seutuhnya yang positif. 

Sedangkan ruang lingkupdari kegiatan eskul mencakup dari semua 

kegiatan  yang  dapat  menunjang  dan  mendukung  kegiatan  eskul  dengan cirri-

ciri: 

1.  Lebih memperluas wawasan 

2. Menerapkan penerapan berbgai mata pelajaran yang pernah di pelajari 

3. Memerlukan pengorganisasian tersendiri mengingat tugas dan kegiatan 

yang kompleks 

4. Dilakukan di luar jam pelajaran.
129

 

e. Sasaran Kegiatan Ekstrakulikuler  

Sasaran pokok kegiatan Ekstrakulikuler di sekolah di arahkan untuk:  

1.  Memperkuat rasa keimanan dan ketakwaan para peserta didikterhadap 

sang pencipta sebagai tujuan akhir dalam kehidupannya. 

2. Menumbuhkan minat dan motivasi peerta didik dalam menghayati dan 

mengamalkan ajaran islamsecara konsisten 

3. Mendorong tumbuhnya  semangat untuk  memperluas pemahaman tentang 

ajaran Islam. 

4.  Meningkatkan dan mengembangkan  karakter dan kepribadian peserta 

didik sebagai subyek dan agen pembangunan nasional. 

5. Mewujudkan media dkwah Islamiyah di tingkat sekolah yang di kelola 

secara sistematis dan terarah serta kreatif. 
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f. Landasan Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakulikuler  

Ada beberapa landasan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan 

kegiatan ekstrakulikuler PAI di sekolah yaitu : 

1.  Landasan filosofis 

2.  Landasan psikologis 

3.  Landasan sosiologis 

4.  Landasan hukum 

5.  Landasan religious 

6.   Landasan ekonomi 

7.  Landasan manajemen .
130

 

g. Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakulikuler  

1.  Pendekatan  Among,  yakni  pendekatan  berdasarkan  filsafat  peandidikan 

bangsa, yang mengandung  tiga prinsip  pembimbng,  “ing ngarso sung 

tulodo”  yang berarti pembimbing harus mampu menjadi panutan atau suri 

tauladan, “ing madyo mangun karso” yang berarti  pembimbing  harus 

menumbuhkan semangat dan motivasi di antara para peserta didik, dan 

“tut  wuri  handayani”  yang  berarti  pembimbing  turut  mengarahkan  dan 

mengayomi  para  pesera  didik  dalam  suasana  yang  penuh  dengan  kasih 

sayang.
131 

2. Pendekatan kekeluargaan dan sosial kemasyarakatan, pendekatan ini 

dimaksudkan bahwa kegiatan ekstrakulikuler PAI di sekolah menerapkan 
                                                           

130
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(Bandung: Posdakarya, 1993), hlm. 4 
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sitem kekerabatan , kebersamaan sebagai suatu keluarga besar yang saling 

menunjang dengan mengembangkan kehidupan duniawi dan ukhrawi. 

3. Pendekatan emosional, yakni pendekatan yang digunakan untuk menggugah   

emosi peserta didik dalam  meyakini, memahami, dan menghayati ajaran 

agama. 

4.  Pendekatan rasional, yakni pendekatan yang digunakan untuk memberikan 

peranan kepada rasio (akal) peserta didik dalam mengetahui dan menerima 

kebenaran tentang ajaran agamanya. 

5. Pendekatan  fungsional.  Yakni  menyajikan  ajaran agama Islam dari segi 

kemanfaatannya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 

6.  Pendekatan  keterampilan  proses,  artinya  dalam  menyampaikan    materi 

menekankan  pada  pembentukan  daya  fikir  dan  krasi  secara  efisien  dan 

efektif untuk mencapai suatu tujuan. 

7. Pendekatan pengalaman, yakni pendekatan yang digunakan untuk 

memberikan  kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan praktek 

ajaran agama. 

8. Pendekatan pembiasaan, yakni pendekatan yang digunakan untuk 

memberikan kesempatan atau mengkndisikan kepada peserta didik agar 

terbiasa mengmalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

E. Eksploratif 

1. Pengertian Eksploratif 

Pada dasarnya pembelajaran akan menyenangkan dan berhasil jika guru 

merencanakan segala sesuatunya dengan baik, seperti pembuatan rencana 
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pelaksanaan pembelajaran, metode, sumber yang akan digunakan, media 

pembelajaran dan lain-lain. Salah satu yang harus dipikirkan oleh guru dalam 

menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah pendekatan 

pembelajaran apa yang ingin digunakan untuk mendukung kegiatan belajar-

mengajar. Pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran salahsatunya 

adalah pendekatan eksploratif. 

Menurut KBBI “Eksplorasi adalah kegiatan untuk memperoleh 

pengalaman baru dan situasi yang baru”. Adapun menurut Wikipedia 

“Eksplorasi adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan 

tujuan menemukan sesuatu. Dalam hal ini, eksplorasi adalah usaha untuk 

membentuk pengertian umum dan awal terhadap suatu fenomena.
132

 

Johari, mengemukakan bahwa pendekatan eksploratif merupakan suatu 

kegiatan pembelajaran dimana guru melibatkan peserta didik dalam mencari 

dan menghimpun informasi, menggunakan media untuk memper 

kaya  pengalaman, mengelola informasi, memfasilitasi peserta didik dalam 

berinteraksi sehingga peserta didik aktif, mendorong peserta didik mengamati 

berbagai gejala, menangkap tanda-tanda yang membedakan dengan gejala pada 

peristiwa lain, mengamati objek di lapangan dan di labolatorium.  

Sedangkan menurut Fatcul,
133

 mengemukakan bahwa, eksploratif 

merupakan proses kerja dalam memfasilitasi proses belajar siswa  dari tidak 

tahu menjadi tahu. Dan pendekatan eksploratif ini memiliki kesamaan dengan 
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pendekatan investigasi. Selain kesamaan terdapat pula perbedaannya, seiring 

dengan pendapatnya Cifarelli & Cai dalam Karlimah, dkk.,
134

yang menyatakan 

bahwa.  

“Investigasi matematika lebih banyak digunakan oleh peneliti berkaitan 

dengan penggunaan strategi formal dalam aktivitas mencari solusi 

masalah seperti penggunaan berbagai metode ilmiah dalam 8 aktivitas 

penalaran. Sedangkan eksplorasi matematika menunjukkan pada suatu 

aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan strategi formal dan tidak 

formal untuk mencari suatu solusi masalah. Baik investigasi maupun 

eksplorasi matematika merupakan bentuk khusus dari kegiatan 

pemecahan masalah.” 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan eksploratif adalah suatu pendekatan yang memberikan kebebasan 

kepada siswa untuk mengembangkan kreatifitas dalam memecahkan suatu 

permasalahan dengan mengaitkan pengetahuan yang sudah dimiliki 

sebelumnya. 

2. Landasan Teori Pendekatan Eksploratif 

Pendekatan eksploratif ini didukung oleh beberapa teori yang 

melandasinya, diantarannya sebagai berikut. 

a. Constructivism. 

Teori konstruktivisme merupakan salahsatu teori yang melandasi adanya 

pendekatan eksploratif. Suparno
135

 mengemukakan bahwa, “Konstruk 

tivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa 

pengetahuan adalah hasil dari konstruksi (bentukan) manusia itu sendiri. 

Manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka 
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dengan objek, fenomena, pengalaman dan lingkungan mereka. Suatu 

pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan itu dapat berguna untuk 

menghadapi dan memecahkan persoalan yang sesuai.”  

Dengan kata lain, kontruktivisme merupakan salahsatu pendukung 

munculnya pendekatan eksploratif, yang menekankan bahwa belajar itu 

tidak hanya sekedar dihafal, dipahami dan diingat, tetapi merupakan suatu 

proses belajar mengajar yang dimana siswa diajak untuk membangun 

pengetahuannya sendiri. 

b. Inquiri 

Inquiri yang berarti suatu proses menemukan. Yulianto,
136

 

mengatakan bahwa, “Metode inkuiri adalah metode pembelajaran dimana 

siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses penemuan, penempatan siswa 

lebih banyak belajar sendiri, serta mengembangkan keaktifan dalam 

memecahkan masalah”. Inquiri juga mementingkan aspek sistematis dalam 

proses berpikir dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada. 

c. Problem Solving. 

Pemecahan masalah atau problem solving merupakan suatu landasan 

teori yang banyak dibahas di beberapa model pembelajaran ataupun 

pendekatan pembelajaran. Soedjadi dalam Karlimah, dkk.,
 137

 menyatakan 

bahwa,“Melalui pelajaran matematika diharapkan dan dapat ditumbuhkan 

kemampuan-kemampuan yang lebih bermanfaat untuk mengatasi masalah-
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masalah yang diperkirakan akan dihadapi peserta didik di masa depan. 

Kemampuan tersebut diantaranya adalah kemampuan memecahkan 

masalah”. 

3. Karakteristik Pendekatan Pembelajaran Eksploratif 

Dari semua pendekatan yang digunakan oleh seorang guru pada saat 

proses pembelajaran tentunya memiliki karakteristik tersendiri yang 

membedakan antara pendekatan satu dengan pendekatan yang lainnya, 

termasuk pendekatan eksploratif. Menurut Ramlan dan Arie,
138

 karateristik 

yang dimiliki oleh pendekatan eksploratif yaitu sebagai berikut. 

1. Mengutamakan langkah-langkah eksploratif. 

Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

eksploratif terdapat kegiatan-kegiatan eksploratif berupa menginvestigasi 

sesuatu berdasarkan pengalaman atau pengetahuan awal, kemudian 

menghubungkannya dengan pengetahuan baru yang akan diperolehnya. 

Informasi baru yang ditemukan tersebut kemudian didiskusikan bersama 

teman sekelompok untuk didapatkan perluasan materi atau informasi, dan 

guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan dapat mengajukan 

pertanyaan yang bisa membuat peserta didik lebih kritis dalam berpikir dan 

kreatif.  

2. Menekankan proses komunikasi yang interaktif, adaptif, dan reflektif 

Ketika proses pembelajaran berlangsung harus terjadi komunikasi yang 

interaktif antara guru dan peserta didik, peserta didik dan peserta didik. 

Peserta didik tidak hanya menerima ilmu dari guru, tetapi juga mendapatkan 
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informasi dari interaksi aktif bersama kelompoknya. Komunikasi yang 

dilakukan juga berkaitan dengan hal yang bersesuaian dengan permasalahan 

yang sedang dipecahkan dan dipelajari, serta dilakukan juga komunikasi 

yang dapat merefleksi seluruh kegiatan dari awal sampai akhir 

pembelajaran. 

3. Menggambarkan tingkat-tingkat penguasaan pokok bahasan. 

Dalam memecahkan permasalahan, peserta didik berbagai cara untuk 

memperdalam dan memperluas pemahamannya. Dari hal keberagaman cara 

yang dilakukan oleh peserta didik, akan menggambarkan kemampuan 

peserta didik dalam memahami materi ajar tersebut. Selain itu, ketika 

peserta didik mampu mengembangkan materi ajar, maka ia sudah 

menggambarkan tingkat penguasaan materi yang baik. 

4. Menggambarkan level kegiatan yang berkaitan dengan meningkatkan 

keterampilan menyelesaikan tugas sehingga memperoleh pengalaman yang 

bermakna. 

Dari segala kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan 

permasalahan yang berasal dari dunia nyata dan dekat dengan peserta didik, 

dimulai dari menyelesaikan masalah secara mandiri, melakukan berbagai 

komunikasi sehingga dapat memahami permasalahan secara utuh, maka 

pembelajaran akan terasa bermakna bagi peserta didik.  

 

4. Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Eksploratif 

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan 

pada pendekatan eksploratif. 

1. Kelebihan Pendekatan Eksploratif 
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a. Pada pendekatan ini siswa terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih bermakna. 

b. Pendekatan ini mudah untuk dikombinasikan dengan pendekatan yang 

lain. 

c. Terdapat interaksi antar siswa, sehingga menumbuhkan sifat kerjasama, 

menghargai pendapat dan bertanggung jawab. 

d. Dengan adanya media dan kombinasi dengan pendekatan yang lain, 

maka pembelajaran akan lebih efektif dan menarik minat siswa untuk 

belajar. 

e. Melalui percobaan, siswa dapat menambah pengalaman dan penguatan 

terhadap materi yang dipelajarinya, hal ini sejalan dengan filsafat cina 

yang sebelumnya sudah dibahas di atas. 

2. Kekurangan Pendekatan Eksploratif 

a. Jika guru belum memahami berbagai jenis pendekatan, maka akan 

kesulitan dalam mengkombinasikannya. 

b. Menuntut fasilitas yang lengkap dalam pembelajaran, seperti 

laboratorium, studio, dan lapangan. 

 

5. Langkah-langkah Pendekatan Pembelajaran Eksploratif 

Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan eksploratif 

dapat dilakukan melalui langkah-langkah pembelajaran yang sistematis. 

Menurut Noorfaizin
139

, kegiatan yang perlu dilakukan guru diantaranya, 
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dengan melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 

mengenai topik atau tema dari materi yang akan dipelajari dari berbagai 

sumber artinya ketika pembelajaran berlangsung peserta didik tidak hanya 

sebagai penerima informasi tetapi peserta didik juga dilibatkan secara langsung 

dalam proses mencari informasinya. Menggunakan beragam pendekatan 

pembelajaran media pembelajaran, dan sumber lain, memfasilitasi terjadinya 

interaksi antarsiswa serta siswa dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar 

lainnya dalam hal ini guru dapat menggabungkannya dengan pendekatan-

pendekatan lain, karena pada umumnya hampir dalam semua pendekatan 

terdapat fase eksploratif dan guru dapat menggunakan berbagai media yang 

mendukung jalannya pembelajaran.  

Melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, 

memfasilitasi siswa untuk melakukan suatu percobaan di laboratorium, studio, 

ataupun lapangan. Dalam pendekatan eksploratif menekankan pada kegiatan 

investigasi atau mencari dan mengamati suatu informasi dari berbagai sumber. 

Selain itu, dalam kegiatan pembelajarannya guru berperan sebagai fasilitator 

atau pembimbing.  

Noorfaizin, 
140

mengemukakan beberapa kegiatan lain yang dapat 

dilakukan guru dan siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan eksploratif diantaranya membaca materi, mendengar materi, 

berdiskusi materi atau masalah, mengamati demonstrasi, mengamati simulasi 

kasus, mengamati dua perbandingan (salah atau benar), mencoba melakukan 
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kegiatan tertentu, membaca kasus (bedah kasus), talk show, melakukan 

wawancara dengan sumber tertentu (menggali informasi, observasi terhadap 

lingkungan, mencoba melakukan kompetensi dengan kemampuan awalnya, 

mencoba bereksperimen, bernyanyi (berkaitan dengan konsep yang akan 

dibahas), dan bermain (berkaitan dengan konsep yang akan dibahas). 

 

E. Pondok Pesantren   

1. Pengertian Pondok Pesantren 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang 

mempunyai peranan penting dalam sejarah Islam di Indonesia, khususnya di 

pulau Jawa dan Madura. Pondok pesantren, jika di aceh disebut rangkang atau 

meunasah, sedangkan di Sumatra Barat disebut surau.
141

 Istilah pondok 

pesantren dalam pemahaman sehari-hari kadang-kadang hanya disebut pondok 

atau pesantren saja dan bisa juga disebut secara bersama-sama, pondok 

pesantren. Di Indonesia lebih populer dengan sebutan pondok pesantren.
142

  

Kata pondok berasal dari bahasa Arab “fundug” yang berarti “hotel atau 

asrama”.
143

 Sedangkan kata pesantren berasal dari kata santri dengan awalan 

“pe” dan akhiran “an” yang berarti “tempat tinggal para santri”.
144

 Sedangkan 

pondok pesantren menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh para 

ahli adalah sebagai berikut : 
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1) M.Arifin sebagaimana dikutip oleh Qomar: 

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang 

tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) 

dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian 

atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan leadership 

seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat 

karismatik serta independen dalam segala hal.
145

  

 

2) Abrurrahman Wahid 

Pondok pesantren adalah komplek dengan lokasi yang umumnya terpisah 

dari kehidupan sekitarnya. Dalam komplek itu terdiri beberapa buah 

bangunan: rumah pengasuh, sebuah surau atau masjid, dan asrama tempat 

tinggal santri.
146

 

 

3) Zamakhsyari Dhofier 

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam 

tradisional dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah 

bimbingan seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan 

“kyai”. Asrama untuk para siswa tersebut berada dalam lingkungan 

komplek pesantren dimana kyai bertempat tinggal yang juga menyediakan 

sebuah masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang lain. Komplek pesantren ini biasanya dikelilingi dengan 

tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.
147

 

 

Berangkat dari beberapa pengertian tentang pondok pesantren di atas, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa pondok pesantren adalah suatu lembaga 

pendidikan Islam yang terdiri dari komplek yang di dalamnya terdapat seorang 

kiai (pendidik), yang mengajar dan mendidik para santri (anak didik) dengan 

sarana-sarana seperti masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan 
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pendidikan tersebut, serta didukung dengan adanya asrama atau pondok 

sebagai tempat tinggal para santri.  

2. Tujuan Pondok Pesantren 

Tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai sesuatu yang 

dikehendaki, tanpa adanya suatu tujuan yang jelas maka roda perjalanan 

sebuah lembaga tidak akan berjalan dengan baik, termasuk dalam lembaga 

pondok pesantren. Ironisnya, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan 

tidak memiliki formulasi tujuan yang jelas, baik dalam tataran institusional, 

kurikuler maupun instruksional umum dan khusus. Tujuan yang dimilikinya 

hanya ada dalam angan-angan.
148

 Selama ini memang belum pernah ada 

rumusan tertulis mengenai tujuan pendidikan pesantren.
149

 Akibatnya, 

beberapa penulis merumuskan tujuan itu hanya berdasarkan perkiraan (asumsi) 

dan atau wawancara.
150

 

Adapun tujuan pondok pesantren menurut Ziemiek sebagaimana dikutip 

oleh Qomar adalah “membentuk kepribadian, memantapkan akhlak dan 

melengkapinya dengan pengetahuan”.
151

 Sementara itu Arifin mengemukakan 

bahwa tujuan pondok pesantren ada 2 yaitu : 

c. Tujuan umum 

Membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam 

dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi muballigh Islam dalam 

masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya.  
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d. Tujuan khusus 

Mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama 

yang diajarkan oleh kiai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam 

masyarakat.
152

 

 

Sedangkan tujuan institusional pondok pesantren yang lebih luas dengan 

tetap mempertahankan hakikatnya dan diharapkan menjadi tujuan pondok 

pesantren secara nasional pernah diputuskan dalam Musyawarah/Lokakarya 

Intensifikasi Perkembangan Pondok Pesantren di Jakarta yang berlangsung 

pada 2 s/d 6 Mei 1978, yang dikutip oleh Qomar: 

Tujuan umum pesantren adalah membina warga negara agar berkepribadian 

Muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa 

keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikannya 

sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara. 

Adapun tujuan khusus pesantren adalah sebagai berikut: 

 Mendidik siswa/santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang 

Muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki 

kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga Negara 

yang berpancasila; 

 Mendidik siswa/santri untuk menjadikan manusia Muslim selaku kader-

kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh,  

wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis; 

 Memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar 

dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat 

membangun dirinya dan bertanggungjawab kepada pembangunan bangsa 

dan Negara; 

 Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan 

regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya); 

 Agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor 

pembangunan, khususnya pembangunan mental spiritual; 

 Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat 

lingkungan dalam rangka usaha usaha pembangunan bangsa.
153

 

 

Rumusan tujuan ini adalah yang paling rinci diantara rumusan yang 

pernah diungkapkan beberapa peneliti di atas, tetapi harapan untuk 
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memberlakukan tujuan tersebut bagi seluruh pesantren rupanya kandas. Kiai-

kiai pesantren tidak mentransfer rumusan tersebut secara tertulis sebagai tujuan 

bagi pesantrennya kendati orientasi pesantren tidak jauh berbeda dengan 

kehendak tujuan tersebut.
154

 

Sekalipun sampai saat ini tujuan pendidikan di pondok pesantren belum 

dirumuskan secara rinci dan dijabarkan dalam suatu sistem pendidikan yang 

lengkap dan konsisten, tetapi secara umum tujuan itu telah tertuang dalam kitab 

Ta‟limul Muta‟alim, dimana tujuan seseorang menuntut ilmu dan 

mengembangkan ilmu adalah semata-mata karena kewajiban Islam yang harus 

dilakukan secara ikhlas.
155

 Selain itu secara sistematis tujuan pendidikan di 

pondok pesantren jelas menghendaki produk lulusan yang mandiri dan 

berakhlak baik serta bertaqwa, dengan memilahnya secara tegas antara aspek 

pendidikan dan pengajaran yang saling mengisi satu sama lain. Singkatnya, 

dimensi pendidikan dalam arti membina budi pekerti santri memperoleh porsi 

yang seimbang di samping dimensi pengajaran yang membina dan 

mengembangkan intelektual santri.  

Dari beberapa tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan pondok pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan 

kepribadian Muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta dapat menguasai ajaran-ajaran 

Islam dan mengamalkannya sehingga bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan 

negara. 
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3. Elemen-Elemen Pondok Pesantren 

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia 

yang tumbuh dan berkembangnya diakui oleh masyarakat. Sebuah pondok 

pesantren memiliki lima elemen dasar yang terdiri dari: pondok, masjid, santri, 

pengajaran kitab-kitab Islam klasik dan kiai.
156

 

1. Pondok 

Istilah pondok berasal dari pengertian asrama-asrama para santri 

(pondok) atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu, atau barangkali 

berasal dari kata Arab fundug, yang berarti hotel atau asrama.
157

 Keadaan 

pondok pada masa kolonial digambarkan Hurgronje sebagaimana dikutip 

Arifin: 

Pondok terdiri dari dari sebuah gedung berbentuk persegi, biasanya 

dibangun dari bambu, tetapi di desa-desa yang agak makmur tiang-

tiangnya terdiri dari kayu dan batangnya juga terbuat dari kayu. Tangga 

pondok dihubungkan ke sumur oleh sederet batu-batu titian., sehingga 

santri yang kebanyakan tidak bersepatu itu  dapat mencuci kakinya 

sebelum naik ke pondoknya.  Pondok yang sederhana hanya terdiri dari 

ruangan besar yang didiami bersama. Terdapat juga pondok yang agak 

sempurna dimana didapati sebuah gang (lorong) yang dihubungkan oleh 

pintu-pintu. Di sebelah kiri kanan gang terdapat kamar kecil-kecil dengan 

pintunya yang sempit, sehingga sewaktu memasuki kamar itu orang 

terpaksa harus membungkuk, cendelanya keci-kecil dan memakai terali. 

Perabot di dalamnya sangat sederhana. Di depan jendela yang kecil itu 

terdapat tikar pandan atau rotan dan sebuah meja pendek dari bambu atau 

dari kayu, di atasnya terletak beberapa kitab. 
158

 

 

Berbeda dengan apa yang dideskripsikan oleh Hurgronje di atas, 

dewasa ini keberadaan pondok sebagai tempat tinggal santri sudah 
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mengalami perkembangan sedemikian rupa hingga komponen-komponen 

yang dimaksudkan semakin lama semakin bertambah dan dilengkapi dengan 

fasilitas-fasilitas yang lebih memadahi. 

2. Masjid 

Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan 

pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik 

para santri, terutama dalam praktek sembahyang lima waktu, khutbah dan 

sembahyang Jum‟ah, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik.
159

 Kedudukan 

masjid sebagai pusat pendidikan dalam pondok pesantren merupakan 

manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional, sebab 

sejak zaman lahirnya Islam (Nabi Muhammad), masjid telah menjadi pusat 

pendidikan Islam.  

Para kiai selalu mengajar murid-muridnya (santri) di masjid dan 

menganggap masjid sebagai tempat yang paling tepat untuk menanamkan 

disiplin kepada santri dalam mengerjakan sholat lima waktu, memperoleh 

pengetahuan agama dan  kewajiban agama yang lain. Oleh karena itu, 

masjid merupakan elemen penting dari sebuah pondok pesantren. 

3. Santri 

Santri merupakan peserta didik atau objek pendidikan.
160

 Santri 

merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di 

pesantren, para santri tinggal dalam pondok yang menyerupai asrama biara, 
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dan disana mereka memasak dan mencuci pakaiannya sendiri, mereka 

belajar tanpa terikat waktu sebab mereka mengutamakan beribadah, 

termasuk belajarpun dianggap sebagai ibadah.
161

 

Dhofier membagi santri menjadi dua kelompok sesuai dengan tradisi 

pesantren yang diamatinya, yaitu: 

1. Santri mukim, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan 

menetap dalam kelompok pesantren. 

2. Santri kalong, yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa di 

sekeliling pesantren, yang biasanya tidak menetap dalam pesantren. 

Untuk mengikuti pelajarannya di pesantren, mereka bolak-balik (nglajo) 

dari rumahnya sendiri.
162

 

 

Perbedaan antara pondok pesantren besar dan pondok pesantren kecil 

dapat dilihat dari komposisi santrinya. Sebuah pondok pesantren besar, 

memiliki santri mukim yang lebih banyak, sedangkan pondok pesantren 

kecil akan memiliki lebih banyak santri  kalong daripada santri mukim.  

4. Pengajaran kitab-kitab Islam klasik 

Penyebutan kitab-kitab Islam klasik di dunia pondok pesantren lebih 

populer dengan sebutan “kitab-kitab kuning”, tetapi asal usul istilah ini 

belum diketahui secara pasti. Menurut Nasuha sebagaimana dikutip oleh 

Arifin, penyebutan batasan term kitab kuning, mungkin membatasi dengan 

tahun karangan, ada yang membatasi dengan madzab teologi, ada yang 

membatasi dengan istilah mu‟tabarah dan sebagainya. Sebagian yang lain 

beranggapan disebabkan oleh warna kertas dari kitab-kitab tersebut 

berwarna kuning, tetapi argumen ini kurang tepat sebab pada saat ini kitab-
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kitab Islam klasik sudah banyak dicetak dengan memakai kertas putih yang 

umum dipakai di dunia percetakan.
163

   

Kitab-kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren dapat 

digolongkan kedalam 8 kelompok, yaitu: 1. nahwu dan shorof; 2. fiqh; 3. 

ushul fiqh; 4. hadits; 5. tafsir; 6. tauhid; 7. tasawuf dan etika; 8. cabang-

cabang ilmu lain seperti tarikh dan balaghah.
164

  

Kitab kuning dan pesantren merupakan dua sisi (aspek)yang tidak bisa 

dipisahkan, dan tidak bisa saling meniadakan. Ibarat mata uang, antar satu 

sisi dengan sisi lainnya yang saling terkait erat.
165

 Kitab kuning sebagai 

salah satu unsur mutlak dari pengajaran di pondok pesantren sedemikian 

penting dalam proses terbentuknya kecerdasan intelektual dan moralitas 

kesalehan pada diri santri. Oleh karena itu eksistensi kitab kuning dalam 

sebuah pondok pesantren menempati posisi yang urgen, sehingga dipandang 

sebagai salah satu unsur yang membentuk wujud pondok pesantren itu 

sendiri, di samping kiai, santri, masjid dan pondok. 

5. Kiai 

Kata kiai bukan berasal dari bahasa Arab melainkan dari bahasa Jawa. 

Dalam terminologi Jawa, kata kiai memiliki makna sesuatu yang diyakini 

memiliki tuah atau keramat.
166

 Artinya segala sesuatu yang memiliki 
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keistimewaan dan keluarbiasaan dibandingkan yang lain, dalam terminologi 

Jawa dapat dikategorikan kiai.
167

 Namun pengertian yang lebih luas di 

Indonesia, sebutan kiai dimaksudkan untuk para pendiri dan pemimpin 

pondok pesantren, yang sebagai muslim terpelajar telah membaktikan 

hidupnya untuk Allah serta menyebarluaskan dan memperdalam ajaran-

ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan keagamaan.
168

 Di Jawa Barat 

mereka disebut Ajengan, di Jawa Tengah dan Jawa Timur disebut Kiai, dan 

di Madura disebut Mak Kyiae, Bendara atau Nun.
169

 Sedangkan Ali 

Maschan Moesa sebagaimana dikutip Qomar mencatat, di Aceh disebut 

Tengku, di Sumatera Utara/Tapanuli disebut Syaikh, di Minangkabau 

disebut Buya, di Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur 

dan Kalimantan Tengah disebut Tuan Guru.
170

 

Di lingkungan pondok pesantren, keberadaan kiai sangat signifikan. 

Segala bentuk pemikiran, tindak tanduk, dan perilaku kiai dipandang selalu 

benar serta menjadi figur teladan bagi santri. Kiai kemudian memiliki 

otoritas dan kharisma yang memuncak, dimana ketaatan santri menjadi 

sesuatu yang sangat niscaya. 

Kiai di mata santri lebih dari sekedar guru dalam pengertian modern 

yang dikenal saat ini. Kiai adalah sosok yang dicontoh segala perilakunya 

dan digali ilmunya. Bahkan dalam konteks pondok pesantren, kiai berwujud 
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sebagai raja-raja kecil yang memiliki otoritas penuh terhadap pondok 

pesantren dan santri. Suara kiai adalah titah yang wajib ditaati, karena dalam 

tradisi pondok pesantren kiai bukan  hanya figur spiritual yang memiliki 

titisan “pewaris para nabi”, tetapi juga sebagai simbol penguasa kecil yang 

sangat otokratif terhadap masyarakat pesantren. Kepatuhan dan ketundukan 

terhadap kiai dalam segala hal, baik qaulan, fi‟lan, dan taqrirannya 

merupakan fakta ketundukan dalam kehidupan masyarakat pesantren.
171

 

4. Tipologi Pondok Pesantren 

Pondok pesantren merupakan hasil usaha mandiri kiai yang dibantu santri 

dan masyarakat, sehingga memiliki berbagai bentuk. Selama ini belum pernah 

terjadi, dan barangkali cukup sulit terjadi penyeragaman pesantren dalam skala 

nasional. Setiap pesantren memiliki ciri khusus akibat perbedaan selera kiai 

dan keadaan sosial budaya maupun sosial geografis yang mengelilinginya.
172

  

Sejak awal pertumbuhannya, pondok pesantren memiliki bentuk yang 

beragam sehingga tidak ada suatu standarisasi khusus yang berlaku bagi 

pondok pesantren. Menurut M.Sulthon dan Moh.Khusnuridlo, dilihat dari segi 

kurikulum dan materi yang diajarkan, pondok pesantren dapat digolongkan ke 

dalam empat tipe, yaitu: 

1. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan 

menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah 

keagamaan (MI, MTs, MA, dan PT Agama Islam) maupun yang juga 

memiliki sekolah umum (SD, SMP, SMU, dan PT Umum), seperti 

Pesantren Tebuireng Jombang dan Pesantren Syafi‟iyyah Jakarta; 
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2. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam 

bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak 

menerapkan kurikulum nasional, seperti Pesantren Gontor Ponorogo 

dan Darul Rahman Jakarta; 

3. Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk 

Madrasah Diniyah (MD), seperti Pesantren Lirboyo Kediri dan 

Pesantren Tegalrejo Magelang; 

4. Pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian.
173

   

 

Sementara  Sulaiman memandang dari perspektif tingkat kemajuan dan 

kemodernan, kemudian membagi pondok pesantren ke dalam dua tipe, yaitu: 

 Pertama, pesantren modern yang ciri utamanya adalah: (1) gaya 

kepemimpinan pesantren cenderung korporatif; (2) program pendidikannya 

berorientasi pada pendidikan keagamaan dan pendidikan umum; (3)  materi 

pendidikan agama bersumber dari kitab-kitab klasik dan nonklasik; (4) 

pelaksanaan pendidikan lebih banyak menggunakan metode-metode 

pembelajaran modern dan inovatif; (5) hubungan antara kiai dan santri 

cenderung bersifat personal dan koligial; (6) kehidupan santri bersifat 

individualistik dan kompetitif.  

Kedua, pesantren tradisional yaitu pesantren yang masih terikat kuat oleh 

tradisi-tradisi lama. Beberapa karakteristik tipe pesantren ini adalah: (1) sistem 

pengelolaan pendidikan cenderung berada di tangan kiai sebagai pemimpin 

sentral, sekaligus pemilik pesantren; (2) hanya mengajarkan pengetahuan 

agama (Islam); (3) materi pendidikan bersumber dari kitab-kitab berbahasa 

Arab klasik atau biasa disebut kitab kuning; (4) menggunakan sistem 

pendidikan tradisional, seperti sistem weton, atau bandongan dan sorogan; (5) 

hubungan antara kiai, ustadz, dan santri bersifat hirarkis; (6) kehidupan santri 

cenderung bersifat komunal dan egaliter.
174

 

 

Sedangkan Dhofier yang melihat pondok pesantren berdasarkan 

keterbukaanya terhadap perubahan-perubahan sosial, mengelompokkannya 

dalam dua kategori, yaitu: 

1. Pesantren Salafi yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam 

klasik sebagai inti pendidikan di pesantren. Sistem madrasah diterapkan 

untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga-lembaga 

pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum. 
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2. Pesantren Khalafi yang telah memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam 

madrasah-madrasah yang dikembangkannya, atau membuka tipe sekolah-

sekolah umum dalam lingkungan pesantren.
175

 

  

Demikian berbagai macam tipologi pondok pesantren di Indonesia yang 

bentuknya sangat heterogen. 

5. Sistem Pendidikan Pondok Pesantren 

Sistem pendidikan di pondok pesantren sangat erat hubungannya dengan 

tipologi maupun ciri-ciri (karakteristik) pondok pesantren itu sendiri. Dalam 

melaksanakan proses pendidikan sebagian besar pondok pesantren di Indonesia 

pada umumnya menggunakan sistem pendidikan yang bersifat tradisional, 

namun ada juga pondok pesantren yang melakukan inovasi dalam 

mengembangkan sistem pendidikannya menjadi sebuah sistem pendidikan 

yang lebih modern. 

1) Sistem pendidikan tradisional 

Sistem tradisional adalah sistem yang berangkat dari pola pengajaran 

yang sangat sederhana dalam mengkaji kitab-kitab agama yang ditulis para 

ulama zaman abad pertengahan, dan kitab-kitab itu disebut dengan istilah 

“Kitab kuning”.
176

 Sementara metode-metode yang digunakan dalam sistem 

pendidikan tradisional terdiri atas: metode sorogan, metode wetonan atau 

bandongan, metode muhawaroh, metode mudzakaroh, dan metode majlis 

ta‟lim.
177
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a) Metode sorogan 

Mengenai metode sorogan, Arifin berpendapat: 

Metode sorogan secara umum adalah metode pengajaran yang bersifat 

individual, dimana santri satu persatu datang menghadap kiai dengan 

membawa kitab tertentu. Kiai membacakan kitab itu beberapa baris 

dengan makna yang lazim dipakai di pesantren. Seusai kiai membaca, 

santri mengulangi ajaran kiai itu. Setelah ia dianggap cukup, maju santri 

yang lain, demikian seterusnya.
178

 

 

Melalui metode sorogan, perkembangan intelektual santri dapat 

dirangkap kiai secara utuh. Kiai dapat memberikan bimbingan penuh 

kejiwaan sehingga dapat memberikan tekanan pengajaran kepada santri-

santri atas dasar observasi langsung terhadap tingkat kemampuan dasar 

dan kapasitas mereka.
179

 Akan tetapi metode sorogan merupakan metode 

yang paling sulit dari sistem pendidikan Islam tradisional, sebab metode 

ini menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan dan disiplin pribadi dari 

murid.
180

 Penerapan metode sorogan juga menuntut kesabaran dan 

keuletan pengajar. Di samping itu aplikasi metode ini membutuhkan 

waktu yang lama, yang brarti pemborosan, kurang efektif dan efisien.
181

 

b) Metode wetonan atau bandongan 

Metode wetonan atau sering juga disebut bandongan merupakan metode 

yang paling utama dalam sistem pengajaran di lingkungan pondok 

pesantren. Metode wetonan (bandongan) adalah metode pengajaran 
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dengan cara seorang guru membaca, menerjemahkan, menerangkan dan 

seringkali mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab, sedangkan 

murid (santri) memperhatikan bukunya sendiri dan membuat catatan-

catatan (baik arti maupun keterangan) tentang kata-kata atau buah pikiran 

yang sulit.
182

 

c) Metode muhawaroh 

Metode muhawaroh atau metode yang dalam bahasa Inggris disebut 

dengan conversation ini merupakan latihan bercakap-cakap dalam bahasa 

Arab yang diwajibkan bagi semua santri selama mereka tinggal di 

pondok pesantren.
183

 

d) Metode mudzakaroh 

Berbeda dengan metode muhawaroh, metode mudzakaroh merupakan 

suatu pertemuan ilmiah yang secara spesifik membahas masalah diniyah 

seperti ibadah (ritual) dan aqidah (theologi) serta masalah agama pada 

umumnya.
184

 

e) Metode majelis ta‟lim 

Metode majelis ta‟lim adalah suatu metode penyampaian ajaran Islam 

yang bersifat umum dan terbuka, yang dihadiri jama‟ah yang memiliki 

berbagai latar belakang pengetahuan, jenis usia dan jenis kelamin.
185

 

Pengajian melalui majelis ta‟lim hanya dilakukan pada waktu tertentu, 
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tidak setiap hari sebagaimana pengajian melalui wetonan maupun 

bandongan, selain itu pengajian ini tidak hanya diikuti oleh santri mukim 

dan santri kalong tetapi juga masyarakat sekitar pondok pesantren yang 

tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pengajian setiap hari, 

sehingga dengan adanya pengajian ini dapat menjalin hubungan yang 

akrab antara pondok pesantren dan masyarakat sekitar.
186

  

2) Sistem pendidikan modern 

Dalam perkembangan pondok pesantren tidaklah semata-mata tumbuh 

pola lama yang bersifat tradisional, melainkan dilakukan suatu inovasi 

dalam pengembangan suatu sistem, yaitu sistem yang modern. Namun 

bukan berarti dengan adanya sistem pendidikan pesantren yang modern 

lantas meniadakan sistem pendidikan yang tradisional yang selama ini sudah 

mengakar kuat dalam diri pondok pesantren. Sistem pendidikan modern 

merupakan penyempurna dari sistem pendidikan tradisional yang sudah ada. 

Atau dengan kata lain, memadukan antara tradisi dan modernitas untuk 

mewujudkan sistem pendidikan sinergik. Dalam gerakan pembaruan 

tersebut, pondok pesantren kemudian mulai mengembangkan metode 

pengajaran dengan sistem madrasi (sistem klasikal), sistem kursus 

(takhasus), dan sistem pelatihan.
187

 

a) Sistem klasikal 

Menurut Ghazali sebagaimana dikutip Maunah, sistem klasikal adalah 

sistem yang penerapannya dengan mendirikan sekolah-sekolah baik 
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kelompok yang mengelola pengajaran agama maupun ilmu yang 

dimasukkan dalam kategori umum dalam arti termasuk disiplin ilmu-

ilmu kauni (“ijtihad”-hasil perolehan/pemikiran manusia) yang berbeda 

dengan ajaran yang sifatnya tauqifi (dalam arti kata langsung ditetapkan 

bentuk dan wujud ajarannya).
188

 

b) Sistem kursus (takhasus) 

Sistem kursus (takhasus) adalah sistem yang ditekankan pada 

pengembangan keterampilan tangan yang menjurus kepada terbinanya 

kemampuan psikomotorik seperti kursus menjahit, mengetik, komputer, 

dan sablon. Pengajaran sistem kursus ini mengarah kepada terbentuknya 

santri-santri yang mandiri dalam menopang ilmu-ilmu agama yang 

mereka terima dari kiai melalui pengajaran sorogan dan wetonan.
189

 

c) Sistem pelatihan 

Sitem pelatihan adalah sistem yang menekankan pada kemampuan 

psikomotorik dengan menumbuhkan kemampuan praktis seperti 

pelatihan pertukangan, perkebunan, perikanan, manajemen koperasi dan 

kerajinan-kerajinan yang mendukung terciptanya kemandirian 

integratif.
190
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F. Penelitian Relevan 

1. Muhtadin, Peranan Moral Santri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiien 

Ngunut Tulungagung tahun 2005 – 2006. Hasil dari penelitian tersebut adalah, 

a) bahwa ada pembinaan yang baik antara pendidikan aqidah Islam dengan 

pembentukan moral santri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiien Ngunut 

Tulungagung. Pembinaan ini ditunjukkan pada aplikasi keyakinan mereka 

dalam melakukan perintah-perintah Alloh SWT yang menyangkut keyakinan 

kepada Alloh SWT, Rasul, Kitab-kitab Alloh dan sebagainya. Mereka terlihat 

sangat antusias dalam melaksanakan ritual keagamaan yang mereka yakini 

tersebut; b) bahwa ada pembinaan yang baik antara pendidikan syariah Islam 

dengan pembentukan moral santri pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien 

Ngunut Tulungagung. Mereka sangat antusias sekali melaksanakan kewajiban 

mereka seperti sholat, puasa. Mereka tidak pernah meninggalkan kewajiban 

sholat mereka. Selain itu santri juga mempunyai kegiatan syawir (musyawarah) 

dimana dalam kegiatan ini santri dituntut untuk menggali hukum Islam sampai 

pada akar-akarnya terhadap persoalan kontemporer; c) bahwa ada pembinaan 

yang baik antara pendidikan akhlak terhadap pembentukan moral santri 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟en. Hal ini diperkuat dengan hasil 

observasi peneliti, dimana ketika peneliti silaturrohmi ke pondok ini, peneliti 

melihat mereka sangat sopan kepada siapapun yang datang. Mereka juga 

menghormati kyai dan ustadz mereka. Hal ini terlihat ketika santri lewat di 

depan guru, mereka selalu menundukkan diri; d) bahwa ada pembinaan yang 

baik antara pendidikan Islam dengan pembentukan moral santri Pondok 
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Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien Ngunut Tulungagung. Mengacu pada hasil 

penelitian tentang aqidah, pendidikan syari‟ah dan pendidikan akhlak dimana 

ketiga unsur dari pendidikan Islam tersebut telah mampu menbentuk moral 

santri dengan baik, maka secara pasti dapat kita ambil kesimpulan bahwa 

pendidikan Islam sangat berperan dalam pembentukan moral santri. 

2. Siti Nur Asiyah, 2002, Peranan Madrasah Diniyah Al-Mubarokah dalam 

Pembinaan Akhlak Remaja di Desa Ngentrong Campurdarat Tulungagung. 

Dari hasil analisa dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pembinaan 

akhlak terhadap Alloh SWT di kalangan peserta didik Madrasah Diniyah Al-

Mubarokah Ngentrong Campurdarat Tulungagung berada pada tingkatan baik. 

Hal ini karena para pendidik, baik asatidz maupun orangtua remaja. Hasil 

analisa data tentang pembinaan akhlak terhadap diri sendiri di kalangan peserta 

didik Madrasah Diniyah Al-Mubarokah Ngentrong Campurdarat Tulungagung 

berada pada tingkatan baik. Hal tersebut karena pendidik, baik ustadz yang 

memberikan pelajaran akhlak / agama ataupun orangtua selalu memberi suri 

tauladan yang baik sehingga peserta didik mampu menciptakan disiplin 

pribadi, kemandirian individu pada diri sendiri. Disamping itu, peserta didik 

banyak mendapatkan agama sehingga dapat mengetahui bagaimana akhlak 

terhadap diri sendiri dan cara menerapkannya. Kemudian, tentang  pembinaan 

akhlak terhadap sesama manusia di kalangan peserta didik Madrasah Diniyah 

Al-Mubarokah Ngentrong Campurdarat Tulungagung berada pada tingkatan 

baik. Hal tersebut karena para peserta didik adalah berasal dari desa dan 

lingkungannya mendukung. Karena warga Ngentrong mayoritas berakhlak 
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baik, sehingga semangat kebersamaan, gotong royong dan toleransi sangat 

tampak dalam kehidupan pendidikan disana. 

3. Choirul Mahfudz, yang berjudul, Elaborasi Konsep Pendidikan Multikultural”. 

Choirul Mahfudzmemfokuskan menjelaskan, pendidikan multikulturalisme 

memberikan pemahaman untuk mengakui keberagaman, perbedaan dan 

kemajemukan budaya, ras, suku, etnis, dan agama. Dengan adanya 

penyelenggaraan pendidikan multikulturalisme dalam dunia pendidikan dapat 

menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di 

masyarakat.  

4. Ruspandi, berjudul, “Pendidikan Multikultural Perspektif KH. Abdurrahman 

Wahid”.Ruspandimendiskriptifkan bagaimana tokoh multikulturalisme (KH. 

Abdurrahman Wahid) menjelaskan konsep pendidikan multikulturalismedi 

Indonesia sebagai pembaharuan pendidikan yang berbasis masyarakat 

multikultur.  

5. Nafis Nailil Hidayah, Implementasi Pendidikan, Multikultural dalam Kegiatan 

Pembelajaran di Pesantren al-Muayyad Surakarta”. Nafis Nailil Hidayah 

menitikberatkan penelitiannya pada pelaksanaan pendidikan multikulturalisme 

dalam kegiatan pembelajaran santri di kelas di Pesantren Muayyad Surakarta. 

6. Shaufihun Nuha, dalam yang berjudul “Pesantren Berwawasan Multikultural: 

Studi Kasus Pondok Pesantren Edi Mancoro Semarang”. Penelitian yang 

dilakukan Shaufihun Nuha ini menitikberatkan penelitiannya terhadap model 

pendidikan pesantren berwawasan multikulturalisme di pondok pesantren Edi  

Mancoro Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif
191

 yang diaplikasikan dalam 

bentuk penelitian dan pengembangan.
192

 Penelitian pengembangan pada dasarnya 

tidak berbeda jauh dengan penelitian pada umumnya kecuali pada metodologinya 

yang ditujukan untuk menghasilkan sebuah produk baru atau hasil pengembangan 

terhadap produk yang telah ada. Hasil desain model yang ditemukan akan 

diketahui efektif jika dilakukan serangkaian uji lapangan.
193

 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian dan pengembangan 

menggunakan 6 (enam) langkah utama yang merupakan siklus yang 

dikembangkan oleh Borg dan Gall (1981), yakni: 1) penelitian dan pengumpulan 
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Pembedaan penelitian menjadi kualitatif dan kuantitatif untuk sebagian ahli 

menyebutnya sebagai jenis penelitian. Selengkapnya dalam Basrowi dan Suwandi, Memahami 

Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 21. Sementara yang lainnya 

menamakannya sebagai pendekatan penelitian. Emzir menyebutkan bahwa ditinjau dari segi 

pendekatan, penelitian dapat dibedakan menjadi tiga, yakni: penelitian kualitatif, kuantitaif dan 

mix (gabungan penelitian kualitatif dan kuantitaif). Lihat John W. Creswell, Research Design, 

Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach, diterjemahkan oleh Achmad fawaid 

dengan judul Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Cet. 1; Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), h. 3-5. Nana Syaodih Sukmadinata juga menyebutkan bahwa dari segi 

pendekatan, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nana Syaodih 

Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. 2; Bandung: PPs UPI bekerjasama dengan PT. 

Remaja Rosdakarya, 2006), h. 12.  

192
Adapun penelitian dan pengembangan, ada yang mengatakan ia sebagai salah satu 

pendekatan dalam penelitian. Lihat Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, h. 

190. Menurut Sugiono, ia merupakan klasifikasi jenis penelitian berdasarkan tujuannya. 

Berdasarkan tujuannya penelitian dapat diklasifikasi menjadi: penelitian dasar, penelitian terapan 

dan penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan merupakan jenis penelitian yang 

dapat menghubungkan antara penelitian dasar (basic research) dengan penelitian terapan (applied 

research). Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Cet. 25; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 9. 
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Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), h.218. 
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informasi (research and information collecting), 2) perencanaan (planning), 3) 

pengembangan bentuk awal produk (develop preliminary form of product), 4) uji 

lapangan dan revisi produk (field testing and product revision), 5) revisi produk 

akhir (final product revision), dan 6) desiminasi dan implementasi (desimination 

and implementation).
194

 

Dalam versi yang agak berbeda, langkah-langkah tersebut dijelaskan oleh 

Sugiono sebagai berikut
195

: 

a. Potensi dan Masalah 

Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi dan masalah. Potensi adalah 

segala sesuatu yang memiliki nilai tambah atau keunggulan jika 

didayagunakan. Sedangkan masalah adalah suatu keadaan atau suatu yang 

terjadi tidak sesuai dengan yang apa diharapkan. Potensi dan masalah tersebut 

diidentifikasi secara cermat oleh peneliti untuk selanjutnya ditunjukkan 

secara empirik. 

b. Pengumpulan informasi  

Pengumpulan informasi dilakukan dengan penelitian di lapangan (research 

and information collecting). Pengumpulan data lapangan bertujuan untuk 

mengetahui berbagai fakta lapangan untuk dijadikan sebagai bahan informasi 

dalam menyusun rancangan produk yang akan didesain. Untuk 

mengumpulkan informasi di lapangan diperlukan metode penelitian lapangan. 
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Metode penelitian lapangan yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif 

adalah pengamatan dan wawancara mendalam terhadap sejumlah pihak yang 

mengetahui objek penelitian. 

c. Desain Produk 

Pada langkah ini dilakukan pengembangan bentuk awal produk (develop 

preliminary form of product). Berdasarkan analisis masalah dan kebutuhan, 

dibuat sebuah rancangan produk yang akan dikembangkan.  

d. Validasi Desain 

Setelah ditemukan sebuah desain produk, maka dilakukan uji atau validitas 

desain dengan melibatkan pakar di bidangnya untuk memberikan 

pertimbangan rasional untuk perbaikan, tanpa melakukan uji lapangan. 

Selanjutnya, semua masukan dari pakar melalui diskusi kelompok secara 

terfokus atau focused group discussion (FGD), dijadikan dasar dalam 

melakukan revisi atau perbaikan desain produk. 

e. Revisi Desain 

Revisi atau perbaikan desain produk dilakukan setelah mendapat tanggapan, 

saran dan masukan dari pada pakar di bidangnya sesuai kebutuhan. Dari 

diskusi dengan para pakar akan menghasilkan sejumlah informasi tentang 

kelebihan dan kelemahan rancangan produk, yang menjadi pertimbangan 

berharga bagi peneliti dalam melakukan revisi. 

f. Uji Coba Produk (Simulasi) 

Uji coba produk yang telah divalidasi dan direvisi dilakukan dengan simulasi 

penggunaan desain produk. Pengujian atau simulasi bertujuan untuk 
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mendapatkan informasi mengenai produk yang dihasilkan apakah memang 

lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bila dibandingkan dengan 

produk lama atau produk yang lain. 

g. Revisi Produk  

Dari hasil uji coba awal atau simulasi akan diperoleh informasi tentang 

beberapa kelemahan yang terdapat dalam rancangan produk. Informasi itulah 

yang menjadi dasar dalam melakukan perbaikan ulang yang kedua kalinya. 

Dari hasil perbaikan itu, akan lahir produk sesungguhnya yang siap 

digunakan atau diuji coba pemakaiannya di lapangan. 

h. Uji Coba Penggunaan Produk 

Pengujian di lapangan dapat dilakukan dalam skop yang lebih luas. Untuk 

mendapatkan hasil uji coba yang lebih baik, maka uji coba dilakukan berkali-

kali dengan skop semakin luas. 

i. Revisi Akhir Produk 

Revisi akhir (final product revision) sebagai langkah akhir pemantapan 

produk. Revisi dilakukan apabila masih terdapat kekurangan yang ditemukan 

dalam uji pemakaian di lapangan.  

j. Desiminasi  

Desiminasi terkait dengan implementasi dan penyebaran (implementation and 

desemination). Sebagai produk temuan baru yang lebih baik, maka perlu 

untuk dipublikasikan agar dapat digunakan oleh lembaga pendidikan lainnya 

dalam jumlah luas.  
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Ditinjau dari aplikasi dan hasil dari penelitian dan pengembangan, maka 

penelitian dan pengembangan dapat dikategorikan menjadi empat level atau 

tingkatan, sebagai berikut: 

1. Level 1: penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk menghasilkan 

rancangan produk, tetapi tidak dilanjutkan dengan menghasilkan sebuah 

produk dan tidak melakukan pengujian. Rancangan produk yang dihasilkan 

hanya diuji atau divalidasi secara internal melalui pendapat para ahli. 

2. Level 2: penelitian dan pengembangan yang dilakukan tanpa melakukan 

kegiatan penelitian lagi, tetapi peneliti langsung melakukan pengujian sebuah 

produk yang sudah ada untuk dikembangkan. 

3. Level 3: penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan dengan melakukan 

penelitian untuk mengembangkan produk yang sudah ada, dengan cara 

membuat produk hasil pengembangan serta menguji keefektifan produk yang 

dihasilkan itu. 

4. Level 4: penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan dengan melakukan 

penelitian untuk menciptakan produk baru dan menguji keefektifan produk 

baru tersebut.
196

 

Pemilihan level mana yang akan ditempuh dalam penelitian sangat terkait 

dengan tujuan penelitian, ketersediaan waktu, biaya, dan kemampuan peneliti. 
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Sugiono, Metode Penelitian dan Pengembangan, Untuk Bidang Pendidikan, 

Manajemen, Sosial, dan Teknik, h. 32-33. 
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B. Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan 

Secara umum, penelitian dan pengembangan terdiri dari dua aktivitas 

utama, yakni pertama, penelitian dalam rangka pengumpulan data atau informasi 

di lapangan mengenai potensi dan masalah yang ada. Kedua, melakukan 

pengembangan dengan merancang desain produk pengembangan sesuai level 

penelitian pengembangan yang dipilih sebagaimana dijelaskan di atas. 

Jika digambarkan, maka pelaksanaan penelitian pengembangan model ini 

terlihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar. 1 Langkah-langkah Umum Penelitian Pengembangan Level 1
197

 

 

Karena mengacu pada model 4D (define, design, develope, dessiminate), 

maka langkah dalam develop (pengembangan) yang dijelaskan di atas, dapat 

ditempuh Pengembangan Model Pendidikan Islam dalam Bingkai Multikultural ( 
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Sugiono, Metode Penelitian dan Pengembangan, Untuk Bidang Pendidikan, 

Manajemen, Sosial, dan Teknik, h. 41. 
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Analisis Eksploratif di Pondok Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru) yang 

temuannya sampai pada taraf uji coba produk.  

Tahapan dan langkah-langkah operasional penerapan model four-D (4D) 

dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

1. Define (pendefinisian) 

Tahap define dilakukan pada studi pendahuluan dengan metode kualitatif 

deskriptif. Langkah ini didahului dengan menentukan subjek dan objek penelitian. 

Setelah itu, dilakukan kegiatan sebagai berikut: 

a) Persiapan berbagai hal yang diperlukan untuk melakukan penelitian berupa: 

persiapan prosedur formal terkait izin penelitian pada lembaga terkait, 

penyusunan instrumen penelitian, pembuatan pedoman wawancara, daftar 

atau panduan observasi dan panduan check list dokumen. Termasuk dalam 

persiapan ini adalah menyediakan peralatan yang diperlukan dalam 

pengumpulan data, berupa: alat tulis menulis, alat perekam suara dan gambar. 

b) Survey pendalaman yang dilakukan dengan turun ke lapangan secara intensif 

dan partisipatif untuk mengenal lebih dalam subjek dan objek penelitian. 

Hasil survey pendalaman ini berupa data mengenai kondisi real Model 

Pendidikan Islam dalam Bingkai Multikultural ( Analisis Eksploratif di 

Pondok Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru). Dari data yang terkumpul 

kemudian dilakukan analisis dan penafsiran mengenai Model Pendidikan 

Islam dalam Bingkai Multikultural ( Analisis Eksploratif di Pondok Pesantren 

Dar El-Hikmah Pekanbaru). 
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c) Analisis kebutuhan dilakukan untuk menemukan suatu Pengembangan Model 

Pendidikan Islam dalam Bingkai Multikultural ( Analisis Eksploratif di 

Pondok Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru). 

2. Design (merancang model) 

Tahapan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian lapangan pada tahap 

sebelumnya. Berdasarkan temuan di lapangan mengenai potensi yang ada di 

Pondok Pesantren dan kebutuhan akan Pengembangan Model Pendidikan Islam 

dalam Bingkai Multikultural ( Analisis Eksploratif di Pondok Pesantren Dar El-

Hikmah Pekanbaru), maka dirancanglah sebuah desain model sebagai draft model 

hipotetik. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah merencanakan draft 

awal Pengembangan Model Pendidikan Islam dalam Bingkai Multikultural ( 

Analisis Eksploratif di Pondok Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru). 

3. Develop (pengembangan model) 

Tahap pengembangan pada dasarnya dilakukan dengan dua aktivitas, 

yakni validasi dan uji coba produk. Validasi dilakukan dengan meminta penilaian 

dan masukan dari ahli (expert appraisal) terkait Pengembangan Model 

Pendidikan Islam dalam Bingkai Multikultural ( Analisis Eksploratif di Pondok 

Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru). Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk 

diskusi terfokus atau focused group discussion (FGD). Dari hasil FGD dilakukan 

revisi terhadap model awal yang telah dibuat.. 

Adapun uji coba bisa dilakukan dengan melakukan eksperimen di 

lapangan adalah untuk mendapatkan respon empirik berupa tanggapan atau 
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komentar, saran masukan, dan kritik dari pengguna produk. Kegiatan uji coba ini 

juga disebut uji pengembangan (developmental testing) karena desain yang telah 

divalidasi oleh para pakar terus diuji dan dikembangkan sampai mendapatkan 

model yang benar-benar teruji kebaikannya secara lapangan.  

4. Desiminasi (penyebaran). 

Proses diseminasi merupakan suatu tahap akhir pengembangan. Tahap 

diseminasi dilakukan untuk mempromosikan produk pengembangan agar bisa 

diterima oleh pengguna, baik individu kelompok, atau sistem. Produsen dan 

distributor harus selektif dan bekerja sama untuk mengemas materi dalam bentuk 

yang tepat. 

Pada penelitian ini pengembangan model sampai pada uji coba produk 

model dilapangan, kegiatan penelitian dan pengembangan sampai pada uji 

validasi internal dengan meminta pendapat kepada para ahli. Selanjutnya produk 

model yang telah mendapat penilaian para pakar untuk kemudian dilakukan 

perbaikan dan uji coba produk.   

Secara terperinci uraian mengenai langkah di atas dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan informasi berupa konsep dan teori 

yang relevan dengan model yang dikembangkan. Kegiatan ini dilakukan 

secara bertahap dan berkesinambungan, mulai dari tahap perancangan 

proposal, pengumpulan data lapangan, analisis, perancangan model 

pengembangan, validasi dan finalisasi model. 
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2. Mengumpukan data dan analisis kebutuhan konsep, yaitu melakukan studi 

lapangan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan Model Pendidikan 

Islam dalam Bingkai Multikultural ( Analisis Eksploratif di Pondok Pesantren 

Dar El-Hikmah Pekanbaru) 

3. Merancang prototipeawal, yaitu mengembangkan model Pendidikan Islam 

dalam bingkai multikultural, pengembangan awal yang dirancang berdasarkan 

data informasi yang terkumpul melalui penelitian lapangan dan analisis 

kebutuhan serta mengacu kepada konsep dan teori yang diperoleh. Disamping 

itu, dilakukan pengkajian terhadap literature tentang model-model yang 

diyakini cocok dengan penelitian ini. prototipe model awal dihasilkan melalui 

tahap diskusi dan konsultasi dengan promotor. 

4. FGD langkah  yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

FGD  dilaksanakan di Pondok Pesantren Dar El-Hikmah dengan 

melibatkan pakar pendidikan Islam dan dari  dosen  Pascasarjana  UIN  SUSKA 

Riau dan guru-guru Pondok Pesantren Dar El-Hikmah. 

No Nama Ahli di bidang 

1. Prof. Dr. Munzir Hitami, MA Pendidikan Islam/ Dosen UIN 

Suska Riau 

2. Prof. Dr. Akbarizan, M.Pd, M.Ag Kurikulum Pendidikan Islam/ 

Dosen UIN Suska Riau 

3. Dr. Jarir Penulisan Karya Ilmiah/ Dosen 

STAIN Bengkalis 

4. Dr. Hikmatullah Kabid, Keagamaan Pondok 

Pesantren 

5. Yasmar, M.Pd.I Kabid Pendidikan Ponpes 

Pesantren 

6. Zulhendri Kepala TU, Ponpes  

7. Kharil Anwar, S.Pdi Sekretaris ponpes 

8. M. Zaki Arif, S.Ag Guru Ponpes 

9 Ana Mariatul Staff Asrama 

10. Siti Rafika Guru Ponpes 

Tabel: 1 Daftar Peserta FGD 
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a) Focused group discussion (FGD)  yaitu kegiatan kelompok diskusi yang diikuti 

oleh unsur terkait dan kompeten, yaitu pada ahli, kepala sekolah, guru serta pihak 

yang terkait yang memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang penting 

sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan produk awal. 

      b). Revisi , yaitu perbaikan draf model berdasarkan masukan, pandangan dan 

pertimbangan dari peserta FGD  untuk menyempurnakan draf model. 

c). Validasi (meminta pendapat pakar tentang model yang dihasilkan), yaitu 

meyerahkan draf model pengembangan yang sudah direvisi berdasarkan masukan 

pada FGD kepada pakar. Validasi bertujuan untuk mendapatkan masukan dari 

pakar dan untuk mengetahui apakah pengembangan yang ditawarkan sudah cocok 

dan layak untuk diimplementasikan pada Pondok Pesantren Dar El-Hikmah 

Pekanbaru. 

Memperhatikan masukan dan saran dari peserta FGD  serta arahan dari 

promotor, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum saran dan masukan 

tersebut mengarah pada dua hal, yakni: pertama, pada aspek perbaikan konten 

disertasi secara umum terutama pada aspek latar belakang, landasan teori, 

metodologi Penulisan, penyajian hasil dan pembahasan hasil Penulisan lapangan. 

Saran dan masukan pada aspek pertama tidak dicantumkan di sini, tetapi langsung 

dilakukan   perbaikan   pada   bagian   dimaksud.   Kedua,   saran   dan   masukan 

narasumber terkait pengembangan model, yang dibahas dan dilakukan perbaikan 

pada bagian ini. 

5. Menetapkan formulasi pengembangan akhir, yaitu menetapkan draf akhir 

Pengembangan Model Pendidikan Islam dalam Bingkai Multikultural ( Analisis 

Eksploratif di Pondok Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru). 
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Sehingga seluruh tahapan dan langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian 

ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   Gambar 2:  Langkah-langkah Penelitian 

 

ANALISIS 

Potret Model Pendidikan Islam 

dalam Bingkai Multikultural ( 

Analisis Eksploratif di Pondok 

Pesantren Dar El-Hikmah 

Pekanbaru) 

Eksploratif Siswa dalam 

Pembelajaran Pendidikan 

Islam di Pondok Pesantren 

Dar El-Hikmah Pekanbaru 

 

Konsep Pendidikan Islam 

dalam Bingkai Multikultural 

di Pondok Pesantren Dar El-

Hikmah Pekanbaru 

 

Tahap  

DEFINE 

Merancang Model Pendidikan Islam dalam 

Bingkai Multikultural ( Analisis Eksploratif di 

Pondok Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru) 

Tahap  

DESIGN 

FGD  

Revisi I 

Tahap 

DEVELOP 

Produk Pengembangan Model Pendidikan Islam dalam 

Bingkai Multikultural ( Analisis Eksploratif di Pondok 

Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru) 

Validasi 

Uji Produk 

Implementasi Model Pendidikan Islam dalam Bingkai 

Multikultural ( Analisis Eksploratif di Pondok Pesantren 

Dar El-Hikmah Pekanbaru) 
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C. Latar Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini dilaksanakan pada 

Pondok Pesantren di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Adapun lokasi penelitian ini 

dilakukan di Pondok Pesantren Dar El-Hikmah Jl. Manyar Sakti, Kelurahan 

Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, propinsi Riau. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 16 (enam belas) bulan, dengan 

tahapan kegiatan sebagai berikut: 

a. Tahap awal yang dimulai dengan penentuan masalah dan judul penelitian, dilanjutkan 

dengan melakukan studi pendahuluan ke lokasi penelitian. Langkah selanjutnya adalah 

penulisan proposal penelitian, seminar dan penyempurnaan proposal penelitian, 

melakukan kajian teori serta penyusunan instrumen penelitian.Tahap awal ini 

dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Desember 2017 (5 bulan). 

b. Tahap pelaksanaan penelitan lapangan, yakni: pengumpulan data, pengolahan dan 

analisis data temuan.Tahap ini berlangsung selama bulan Januari sampai bulan Juni 

2018 (6 bulan). 

c. Tahap penyelesaian hasil, yakni pembuatan desain model sebagai produk 

pengembangan, penyempurnaan dan pengembangan desain model, dilanjutkan dengan 

penulisan laporan penelitian. Tahap ini berlangsung selama bulan Juli sampai 

Desember 2018 (6 bulan). 
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Tiga tahapan kegiatan penelitian tersebut di atas di-break down ke dalam 

kegiatan-kegiatan yang diperinci berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan 

sebagaimana terlihat dalam tabel jadwal penelitian sebagai berikut: 

No Kegiatan 

Bulan (2017-2018) 

8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1 Penentuan masalah, judul 

dan studi pendahuluan 

                 

2 Penyusunan proposal 

penelitian 

                 

3 Seminar dan 

penyempurnaan proposal 

                 

4 Penyempurnaan kajian 

teori dan instrumen 

                 

5 Penelitian lapangan: 

pengumpulan data 

                 

6 Pengolahan dan analisis 

data lapangan 

                 

7 Merancang desain 

pengembangan model 

                 

8 Validasi desain model oleh 

pakar 

                 

9 Penulisan laporan 

penelitian: disertasi 

                 

Tabel 3.1 : 

Jadwal Penelitian 
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D. Data dan Sumber Data 

Data utama dalam penelitian ini adalah kata dan tindakan atau kegiatan, 

selebihnya  adalah data tambahan berupa dokumen. Kata dan tindakan atau 

kegiatan adalah ungkapan informasi atau pemahaman dalam bentuk kata-kata, 

tindakan dan keadaan yang terindera dalam kaitannya dengan masalah yang 

diteliti. Sedangkan dokumen dapat berupa tulisan-tulisan, baik berbentuk buku 

maupun hasil penelitian terkait fokus penelitian, rekaman foto atau suara.
198

 

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasi menjadi sumber data primer 

dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber informasi langsung yang 

diperoleh melalui pengamatan dan wawancara kepada informan. Informan akan 

berkembang sesuai kebutuhan penelitian sehingga perlu ditetapkan informan 

kunci, yakni: Pimpinan Pesantren, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-

guru kelas/wali kelas, siswa. 

Sedangkan sumber data sekunder adalah tulisan-tulisan dari pihak lain 

baik yang dipublikasikan maupun tidak mengenai masalah yang diteliti pada 

Pondok Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru. Termasuk dalam data sekunder  

adalah pendapat sebagian masyarakat terkait masalah atau fokus penelitian. 

 

 

                                                           
198

Menurut Lofland and Lofland (1984) dalam Moleong, bahwa data dalam penelian 

kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto dan data statistik yang telah tersedia. 

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 13; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2000), h.112-116. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Menurut  Lexy J. Moleong, 

dalam penelitian kualitatif, peneliti dengan bantuan orang lain menjadi alat 

pengumpul data utama.
199

 Sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualiatif,  

peneliti selain sebagai pengumpul data, juga sebagai perencana penelitian, 

penafsir, dan pelapor hasil penelitian. 

Data lapangan yang diperoleh dari narasumber, peristiwa atau kegiatan, 

dan dokumen, dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan 

wawancara mendalam dalam bentuk terstruktur dan tidak terstruktur.  

1. Observasi 

  Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.  Observasi 

dilakukan beberapa kali selama proses penelitian berlangsung untuk 

memperoleh informasi tentang upaya kepala sekolah dan guru dalam 

melaksanakan manajemen pembelajaran. Observasi dilakukan dengan 

menempatkan posisi peneliti sebagai pengamat tanpa berperan sebagai 

partisipan, karena observasi partisipan mengharuskan peneliti turut serta 

dalam berbagai peristiwa dan kegiatan. Artinya peneliti hanya mengamati 

hal-hal, baik berupa peristiwa, perilaku Pimpinan Pondok Pesantren, kepala 

sekolah, guru, karyawan, siswa dan orang tua yang ada kaitannya dengan 

pembahasan ini. 

 

                                                           
199

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 4. 
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2. Interview / Wawancara 

 Wawancara yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh 

informasi langsung dari sumbernya.
200

 Wawancara dilakukan secara terbuka 

sebagai salah satu pendekatannya namun tetap terstruktur. Hal ini 

sebagaimana dikemukakan oleh S. Nasution, ada tiga pendekatan yang 

dapat digunakan dalam menerapkan teknik wawancara, yaitu ; (a) 

percakapan informal, yang mengandung unsur-unsur spontanitas, 

kesantaian, tanpa pola/arah yang ditentukan sebelumnya; (b) menggunakan 

lembaran berisi garis besar pokok-pokok; dan (c) menggunakan daftar 

pertanyaan yang lebih terinci, namun bersifat terbuka yang dipersiapkan 

terlebih dahulu dan akan diajukan menurut rumusan yang tercantum.
201

 

Wawancara juga dilakukan beberapa kali tanpa dibatasi jumlahnya 

hingga berakhirnya penelitian, sehingga data dan informasi yang diperoleh 

dapat lebih akurat. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada 

Pimpinan pondok, Kepala sekolah, Wakil Kepala sekolah, Kepala Asrama, 

Guru dan santri/santri wati. 

Peneliti juga mengadakan wawancara mendalam adalah percakapan 

antara dua orang dengan maksud tertentu dalam hal ini antara peneliti 

dengan informan, di mana percakapan yang di maksud tidak sekedar 

menjawab pertanyaan dan mengetes hipotesis yang menilai sebagai istilah 

percakapan dalam pengertian sehari-hari, melainkan suatu percakapan yang 

                                                           
200

 Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, (Bandung : Alfabeta, 2004), h. 102  
201

 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung : Tarsito, 1992), h. 74 
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mendalam untuk mendalami pengalaman dan makna dari pengalaman 

tersebut. 

Teknik yang digunakan dalam wawancara adalah wawancara tidak 

terstruktur (unstandarized interview) yang dilakukan tanpa menyusun suatu 

daftar pertanyaan yang ketat. Selanjutnya wawancara unstandarized ini 

dikembangkan menjadi tiga teknik, yaitu: 1) Wawancara tidak terstruktur 

(unstructured interview atau passive interview), dengan wawancara ini bisa 

diperoleh data “emic”
202

; 2) Wawancara agak terstruktur (some what 

structured interview or active interview),  

dengan wawancara ini dapat diperoleh data “etic”
203

; 3) wawancara sambil 

lalu (casual interview). 

Kelebihan wawancara tidak terstruktur ini dapat dilakukan secara 

lebih personal yang memungkinkan diperoleh informasi sebanyak-

banyaknya. Selain itu wawancara tidak terstruktur memungkinkan dicatat 

respon afektif yang tampak selama wawancara berlangsung, dipilah-pilah 

pengaruh pribadi yang mungkin mempengaruhi hasil wawancara. Secara 

psikologis wawancara ini lebih bebas dan dapat bersifat obrolan sehingga 

tidak melelahkan dan menjemukan informan. 

                                                           
 
202

 Data emic adalah data yang berupa informasi dari informan yang menggambarkan 

pandangan dunia dari perspektifnya, menurut pikiran dan perasaannya. Lihat Nasution, Metode 

Penelitian…, hlm. 71 
203

 Data etic adalah data yang berupa informansi dari informan yang diinginkan oleh 

peneliti, walau sebenarnya data etic tidak bisa dipisahkan dari data emic. Data emic yang 

disampaikan oleh informan diterima oleh peneliti. Peneliti kemudian mengolahnya, 

menafsirkannya, menganalisisnya menurut metode, teori, teknik, dan pandangan sendiri. Lihat 

ibid., hlm. 71-72 
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Pada waktu melakukan wawancara tidak terstruktur, pertanyaan-

pertanyaan dilakukan secara bebas (free interview) pada pertanyaan-

pertanyaan umum tentang kegiatan kecerdasan ganda dan sebagainya. Pada 

pertanyaan-pertanyaan umum tentang eksistensi dan sejarah kedua lembaga 

sekolah tempat penelitian, administrasinya, persepsi siswa tentang kegiatan-

kegiatan yang menyangkut  Pengembangan Model Pendidikan Islam dalam 

Bingkai Multikultural (Studi Eksploratif pada Pondok Pesantren Dar El-

Hikmah Kota Pekanbaru). 

Selanjutnya dilakukan wawancara terfokus (focused interview) yang 

pertanyaannya tidak memiliki struktur tertentu, akan tetapi selalu berpusat 

pada satu pokok yang lainnya. Dalam hal ini fokus diarahkan pada 

Pengembangan Model Pendidikan Islam dalam Bingkai Multikultural (Studi 

Eksploratif pada Pondok Pesantren Dar El-Hikmah Kota Pekanbaru), 

dengan kata lain, wawancara pada tahap kedua ini tidak menggunakan 

instrument terstruktur namun peneliti telah membuat garis-garis yang 

disusun berdasarkan fokus penelitian. Kedua metode ini dilakukan secara 

terbuka (open interview) sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang open 

ended, dan ditujukan kepada informan-informan yang dianggap sebagai 

informan kunci (key informant) yaitu kepala cabang, stap dan informan 

lainnya. 

Wawancara yang ketiga yang bersifat sambil lalu (casual interview) 

dilakukan apabila secara kebetulan peneliti bertemu informan yang tidak 

direncanakan atau diseleksi terlebih dahulu, seperti guru dan siswa alumni 
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dan lain-lain yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Wawancara ini 

dilakukan sangat tidak terstruktur (very instructured) dan digunakan sebagi 

pendukung dari metode wawancara pertama dan kedua. 

Setelah wawancara dengan informan pertama dianggap cukup, 

peneliti meminta untuk ditujukkan informan berikutnya yang dianggap 

memiliki informasi yang dibutuhkan, relevan dan memadai. Dari informan 

yang ditunjuk tersebut, peneliti melakukan wawancara secukupnya serta 

pada akhir wawancara di minta pula untuk menunjuk informan lain. 

Demikian seterusnya sehingga informasi yang di peroleh semakin besar 

seperti bola salju (snowball sampling technique) dan sesuai tujuan 

(purposive) yang terdapat dalam fokus penelitian. 

Untuk melakukan wawancara yang lebih terstruktur terlebih dahulu 

dipersiapkan bahan-bahan yang di angkat dari isu-isu yang dieksplorasi 

sebelumnya. Dalam kondisi tertentu jika pendalaman yang dilakukan kurang 

menunjukkan hasil, maka dapat dilakukan pendalaman dengan saling 

mempertentangkan. Namun demikian hal ini harus dilakukan secara 

persuasive, sopan dan santai. 

Topic wawancara selalu diarahkan pada pertanyaan selalu diarahkan 

pada pertanyaan yang terkait dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan 

untuk menghindari wawancara yang melantur dan menghasilkan informasi 

yang kosong selama wawancara. Wawancara bisa dilakukan dengan 

perjanjian terlebih dahulu, atau dapat pula dilakukan secara spontan sesuai 

dengan kesempatan yang diberikan oleh informan. 
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Definisi wawancara berencana (standardized interview) adalah suatu 

wawancara yang disertai dengan suatu pertanyaan yang disusun 

sebelumnya.
204

 Pertama, peneliti menemukan siapa yang akan 

diwawancarai. Kedua, mencari tahu bagaimana cara yang sebaiknya untuk 

mengadakan kontak dengan responden. Ketiga, mengadakan persiapan yang 

matang untuk pelaksanaan wawancara. Untuk merekam hasil wawancara 

dengan seizin informan, peneliti menggunakan alat bantu berupa buku 

catatan dan kamera. Maka dalam hal ini, penulis mewawancarai kepala 

sekolah, guru dan pengawas. 

Langkah-langkah wawancara dalam penelitian ini adalah: 1) 

menetapkan kepada siapa wawancara dilakukan; 2) menyiapkan bahan 

pokok msalah yang akan menjadi bahan pembicaraan; 3) mengawali atau 

membuka alur wawancara; 4) melangsungkan alur wawancara; 5) 

mengkonfirmasikan hasil wawancara; 6) menulis hasil wawancara ke dalam 

catatan lapangan; 7) mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara. 

Dalam wawancara ini peneliti terlebih dahulu menyiapkan siapa 

yang akan diwawancarai dan menyiapkan materi yang terkait dengan 

Pengembangan Model Pendidikan Islam dalam Bingkai Multikultural (Studi 

Eksploratif pada Pondok Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru. Oleh karena 

itu, sebelum dilakukan wawancara, garis besar pertanyaan harus sesuai 

dengan penggalian data dan keadaan siapa wawancara itu dilaksanakan. Di 

                                                           
204

 Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persadam 

2004), hlm. 84 
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sela percakapan itu diselipkan pertanyaan pancingan dengan tujuan untuk 

menggali lebih dalam lagi tentang hal-hal yang diperlukan. 

Melakukan wawancara, disediakan perekam suara bila diizinkan 

oleh informan, tetapi tidak diizinkan peneliti akan mencatat kemudian 

menyimpulkan. Sering dialami bahwa ketika dipadukan dengan informasi 

yang diperoleh dari informan lain, sering bertentangan satu dengan yang 

lain. Sehingga data yang menunjukkan ketidaksesuain itu hendaknya dilacak 

kembali kepada subyek terdahulu untuk mendapatkan kebenaran atau 

keabsahan data. Dengan demikian wawancara tidak cukup dilakukan hanya 

sekali. 

3.  Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu berupa arsip-arsip maupun dokumen-dokumen 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti data atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda, 

dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang 

berhubungan Pengembangan Model Pendidikan Islam dalam Bingkai 

Multikultural Pondok Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru. Peneliti dalam 

hal ini menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang 

berupa arsip-arsip, catatan-catatan, buku-buku yang berkaitan dengan 

Pengembangan Model Pendidikan Islam dalam Bingkai Multikultural (Studi 

Eksploratif pada Pondok Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru. Dokumen 

yang di maksud bisa berupa foto-foto, dokumen sekolah, transkrip 

wawancara, dan dukumen tentang sejarah sekolah serta perkembangnya, ke 
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semua dokumentasi ini akan dikumpulkan untuk di analisis demi 

kelengkapan data penelitian.  Dalam hal ini peneliti mengambil foto-foto 

yang berkaitan dengan Pengembangan Model Pendidikan Islam dalam 

Bingkai Multikultural (Studi Eksploratif pada Pondok Pesantren Pondok 

Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru). 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.
205

 Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai 

berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab 

pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun 

metode yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan 

menggunakan metode induktif. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan 

menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor- faktor khusus, 

peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang 

khusus dan konkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum. Adapun 

teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu : 

                                                           
205

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian…., hlm. 248 
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1. Reduksi data 

Data yang diperoleh di lapangan sebelum dilakukan laporan lengkap dan 

terperinci disortir dulu, yaitu yang memenuhi fokus penelitian. Dalam 

mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, direduksi, 

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema da polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah 

dikendalikan. 

2. Penyajian data 

Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk 

laporan berupa uraian yang lengkap dan terperinci. Ini dilakukan peneliti agar 

data yang diperoleh dapat dikuasai dengan dipilah secara fisik dan dipilah 

kemudian dibuat dalam kertas dan bagan.  

3. Menarik kesimpulan 

Dalam penelitian ini, setelah dilakukan verifikasi maka akan ditarik 

kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini. Yaitu dengan cara 

mencari makna fokus penelitian. 

Peneliti melakukan verifikasi dan menarik kesimpulan guna mencari 

makna yang terkandung di dalamnya. Pada awalnya kesimpulan yang dibuat 

bersifat tentatif, kabur, dan penuh keraguan, tetapi dengan bertambahnya data 

dan pembuatan kesimpulan demi kesimpulan akan ditemukan data yang 
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dibutuhkan. Berikut adalah “model interaktif” yang digambarkan oleh Miles 

dan Huberman, seperti yang dikutip oleh Ibrahim
206
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Gambar: 3.1 Teknik Analisis Data 
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Ibrahim Bafadal, Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif, (dalam Metodologi 

Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis), (Malang : Lembaga Penelitian UNISMA, 

tt), hlm. 72. 

Pengumpulan data 
Penyajian data 

Reduksi data Kesimpulan-kesimpulan 
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BAB V  

PENUTUP 

 
A.  Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi dan analisis data di atas, dapat disimpulkan   

sejumlah   poin  subtantif   hasil  penelitian tentang model pengembangan 

materi  pendidikan  Islam multikultural di Pondok Pesantren Dar El-Hikmah 

Pekanbaru-Riau ini sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Pendidikan Islam Multikultural Dalam Kelas ( Intrakurikuler) 

meliputi: 

a. Pembelajaran Fiqih multikultural.  

Pembelajaran materi ini secara informal, dilakukan di level pendidikan 

madrasah diniyah, baik pada jenjang madrasah diniyah Ula (MI), 

Wustho  (MTs) hingga  Ulya (MA) dimana  salah  satu  produk  

pembelajaran ini adalah Buku Berseri Fiqih Galak Gampil karya santri 

madrasah diniyah Ulya. 

b. Pembelajaran Al-Qur‟an hadits multikultural. 

Pembelajaran    materi    ini   secara   informal juga dilakukan  di level 

pendidikan  madrasah diniyah, baik pada jenjang madrasah diniyah 

Ula (MI), Wustho  (MTs) hingga  Ulya (MA) dimana salah satu produk 

pembelajarannya adalah buku Khutbah Jum‟at /Ceramah 

multikultural versi santri Pondok Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru. 

c. Pembelajaran Aqidah Akhlak Multikultural 

Siswa MA Pondok Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru berasal dari 
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berbagai latar belakang yang berbeda-beda, mereka memiliki karakter 

yang bermacam-macam, banyak siswa berakhlak  baik dan kurang baik 

semua itu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan pergaulan siswa 

sehari-hari. Karena itu siswa harus dididik dengan baik,  diberikan 

pembelajaran dan pembinaan akhlak. Apalagi pengaruh pergaulan diusia 

remaja sangat rentan terhadap pengikisan moral. 

Pembelajaran aqidah akhlak mempunyai peran yang sangat penting 

dalam upaya membangun akhlak siswa.Tidak hanya penyampaian 

materi namun siswa wajib menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Guru terlebih dahulu memberikan contoh yang baik kepada siswa 

kemudian siswa diberi metode, bimbingan dan pembiasaan sehingga 

akhlakul karimah siswa akan tumbuh dengan sendirinya. Implementasi 

pembelajaran aqidah akhlak di MA Pondok Pesantren Dar El-Hikmah 

Pekanbaru  seperti: Memebaca Al-Qur‟an, Shalat Dhuha, hapalan surat 

pendek, shalat berjama‟ah, dan shalat jum‟at. 

d. Pembelajaran Sejarah Kebudayaa Islam (SKI) Multikultural 

Proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas 

menggunakan strategi yang bermacam-macama untuk membantu siswa 

ketika mereka sudah merasa jenuh. Dimana ketika guru sudah mampu 

melakukan pendekatan individual kepada para siswa dan mengenali 

karakter dari setiap siswa, guru bisa menetukan strategi apa yang cocok 

digunakan untuk proses pembelajaran di kelas yang dapat menjadi 

menarik, mudah dipahami dan tidak membosankan siswa. Adapun 
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strategi yang dilakukan guru seperti: pembelajaran inquiri, pembelajaran 

afektif, dan pembelajaran kontekstual 

 

2. Pelaksanaan Pendidikan Islam Multikultural diluar Kelas ( Ekstrakurikuler) 

 a). Peace and Social Harmony 

 

  Secara subtansial, lahirnya sebuah materi pendidikan yang 

dikembangkan oleh suatu lembaga pendidikan, termasuk dalam konteks 

ini pesantren tentunya tidaklah terlepas dari gagasan dasar  (basic ideas) 

yang  menjadi filosofi eksistensi  lembaga  pendidikan itu  sendiri.  Dan 

gagasan dasar itulah disebut sebagai kebijakan. Dalam konteks  kebijakan  

tersebut, pondok pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru  dalam mendesain  

upaya pengembangan materi pendidikan Islam multikulturalnya pada 

dasarnya berlandaskan pada sisi historisitas fakta konflik horisontal yang  

bersifat  sosial  keagamaan   yang  pernah   terjadi di  bumi  nusantara 

ini.  

b ) Visiting Religious culture  

  Kunjungan  budaya religious yang dilakukan tiap semester bagi 

santri yang sudah mencapai  level  Madrasah (MA) yang disupport 

dengan social and religious MoU dengan sejumlah komunitas agama-

agama sekitar Riau khususnya  Pekanbaru, Kampar, Bengkalis, Rohil  

seperti  Kristen, Protestan, Hindu, dan Budha. 

c) Annual  religious culture  event  based  society 

 Menyelenggarakan program tahunan tentang budaya religious 

berbasis masyarakat global. Materi ini semisal seminar tahunan 
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konsolidasi multikulturalisme dan perdamaian yang dikoordinir oleh 

masyarakat dan Pondok Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru dengan   

melibatkan   tokoh- tokoh nasional.                     

 Sejalan dengan terbangunnya komunikasi internal maupun  eksternal 

pesantren Dar El-Hikmah dengan berbagai komunitas multikultural 

tersebut, maka pesantren Dar El-Hikmah sejak tahun 2004 yang lalu 

mulai merintis sejumlah event tahunan seperti seminar maupun 

lokakarya multikulturalisme nasional dan internasional dalam rangka  

penguatan nilai-nilai  multikulturalisme untuk mewujudkan kedamaian 

dan harmoni sosial dengan melibatkan  sejumlah  tokoh-tokoh agama  dan  

budaya nasional maupun internasional yang pada akhirnya  hal ini juga 

menjadi „jembatan emas‟ bagi pesantren dalam mengembangkan sayap 

jejaring  multikulturalismenya, sekaligus menjadi ajang pertemuan tokoh-

tokoh agama untuk  membahas  info-info  perkembangan hubungan antar 

agama dan budaya yang saat ini terjadi, baik dalam konteks nasional 

maupun global. 

d) Multicultural Knowing 

 

  Multicultural knowing ini adalah langkah awal yang bisa dilakukan 

oleh Pondok Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru dalam 

mengimplementasikan penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural. 

Yangmana dimaksudkan untuk memberikan wawasan atau pengetahuan 

terkait dengan multikultural. Hal ini amatlah penting, mengingat tidak 
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semua santri dan santriwati baru yang ada di Pondok Pesantren Dar El-

Hikmah Pekanbaru memiliki pengetahuan tentang multikultural yang 

memadai. Kekurang pengetahuan ini bisa menjadi penghambat dalam 

upaya pelaksanaan pendidikan Islam berbasis multikultural. 

  Pemberian pengetahun tentang multikultural ini dilakukan melalui 

beberapa program, yaitu program non-kurikuler dan program kurikuler. 

Untuk yang non-kurikulernya adalah melalui program Orientasi 

Kehidupan pondok santri dan santriwati Baru dan Halaqoh Diniyah. 

3. Pendekatan dalam pengembangan materi pendidikan Islam multikultural 

untuk mewujudkan  nilai-nilai pendidikan  peace and social harmony yang 

digunakan oleh Pondok Pesantren Dar El Hikmah meliputi: 

a.  Pendekatan  melalui  jalur  pendidikan   informal yang   terbingkai 

dalam bentuk pendidikan madrasah diniyah, baik  dari  level/tingkat 

Ula/ MI, Wustho/MTs, maupun Ulya/MA, seperti pembelajaran Fiqih 

multikultural, pembelajaran Al-Qur‟an Hadits multikultural dan 

sebagainya. 

b.  Pendekatan  melalui  jalur  pendidikan nonformal (berbasis masyarakat) 

dengan pelibatan masyarakat sekitar pesantren) semisal visiting religious 

culture ke Vihara, Gereja dan sebagainya untuk santri tingkat Ulya. Kedua 

pendekatan jalur pendidikan ini bersifat  integrated approach yang  

dikoordinir oleh Pusat Pengembangan Kajian Islam dan Perdamaian 

Pondok Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru. 
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B.  Saran-saran 

Berangkat   dari   kesimpulan   subtantif    di   atas   ada sejumlah hal yang 

patut untuk dijadikan sebagai bahan masukan,    khususnya    bagi    Pesantren   

Ngalah  dalam mengimplementasikan model pengembangan materi pendidikan   

Islam  multikulturalnya  agar  dapat   berjalan secara lebih optimal, kontributif 

dan lebih berkualitas, yaitu: 

1. Secara subtantif,  materi  pendidikan  Islam multikultural yang dikembangkan  

oleh Pondok Dar El-Hikmah Pekanbaru sudahbagus, namun pada taraf 

implementasinya perlu  adanya  penguatan sistem  koordinasi  yang  lebih 

terencana dan  sistematis,  baik  pada  jalur  pendidikan Intrakurikuler 

maupun Eksrakurikuler, sehingga hasil pelaksanaannya akan  jauh  lebih  

maksimal.  Mengingat koordinasi  selama ini hanya bertumpu pada Pusat 

Studi Keislaman  dan  Perdamaian   Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru 

semata dengan personil yang sangat terbatas, sehingga hasilnya kurang 

maksimal. 

2. Pada aspek evaluasi  pelaksanaan materi  pendidikan Islam 

multikulturalnya, pendekatan sistem  evaluasi yang modern perlu 

dikembangkan  termasuk  evaluasi sistemik  yang  melibatkan   pimpinan   

puncak  dalam hal ini Kyai, bukan hanya dilakukan  oleh Pusat Studi 

Keislaman dan Perdamaian Pesantren Dar El-Hikmah Pekanbaru. Dengan 

begitu problem  yang terjadi  di lapangan  akan dalam dipecahkan   secara   

komprehensif  dan   terkendali, karena  selama  ini  Kyai selaku  pimpinan  

pesantren terkesan   „pasrah   sepenuhnya‟   pada   unit   tersebut serta 
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mempercayakan pada pendekatan „sufistik kultural‟  an sich dengan  

tarekat Naqsabandiyahnya bagi seluruh  elemen masyarakatnya. Hal 

tersebut Nampak pada beberapa kali terjadinya miskomunikasi dalam 

menangani isu-isu sosial yang dilakukan  oleh pesantren khususnya 

pengurus  dan santrinya.  
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Lampiran 1 

2. Identitas Pondok Pesantren Dar El-Hikmah 

 

b. Nama Pondok Pesantren              : Dar El Hikmah  

c. Tahun Berdiri                                                                                                      : 08 Agustus 1991 

d. Izin Operasional                           : Kanwil. Depag Prov. Riau  

No. WD/60/PP.012/1991 

e. Nomor Statistik                             : 510014710008 

f. No. NPWP Ponpes                        : 01.803.989.1-216.00 

g. Lembaga Penyelenggara             : Yayasan Nur Iman Pekanbaru 

h. Dasar Hukum                                                 : Akta Notaris Tajib Rahardjo, SH  No.   

43  Tanggal 12 September 1987 

i.  SITU                                             : No. 834/G/KPT/WK 2008 

j. TDP                                               : No. 04016520073 

k. NPWP lembaga Penyelenggara      : No. 030.682.009 216.000 

l. Alamat                                   : Jl. Manyar Sakti Km. 12 Sp. Baru     

Tampan Pekanbaru Riau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran II 

 

Visi, Misi dan Tujuan berdirinya 

 
1) VISI        :  Mewujudkan Generasi Yang Berilmu, Bertaqwa dan  Mandiri. 

2) MISI  : Berbudi Tinggi, Berbadan Sehat, Berpengalaman Luas,     

Berpikiran Bebas 

3) Tujuan Berdirinya 

1.  Yaitu mempersiapkan para santri agar bisa menguasai ilmu agama 

yang bersumberkan dari Al-Qur‟an dan Hadist serta 

mengamalkannya dalam kehidupan masyarakat Iman dan Taqwa 

(IMTAQ). 

2. Berusaha semaksimal mungkin mewujudkan, agar para santri bisa 

menguasai bahasa asing yaitu bahasa arab dan bahasa inggris. 

1.3.2).    Tujuan Umum 

 
1. Membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang 

berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya 

menjadi mubaligh dimanapun ia berada. 

2. Membentuk para santri agar bisa menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK). Hal ini ditujukan agar para santri bisa 

menjawab tantangan arus perubahan di masa sekarang dan 

masa yang 

akan datang. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran III 

  Sarana dan Prasarana 

 

No Jenis Ruang Jumlah 

1 Ruang Kelas 45 

2 Ruang Tamu 6 

3 Perpustakaan 1 

4 Ruang Kepala Sekolah 5 

5 Labor IPA 1 

6 Labor Bahasa 1 

7 Labor Komputer 1 

8 Koperasi    2 

9 Aula    1 

10 Masjid   1 

11 Kamar Asrama    70 

12 Kantin   2 

13 UKS  1 

14 Dapur Umum, Restoran  2 

15 Lapangan Olah Raga  1 

16 Pos Penjaga  1 

Sumber : Tata Usaha Pondok Pesantren Dar El Hikmah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran IV 

Tabel 4.2 Jumlah Santri Pondok Pesantren Dar El Hikmah Tahun  Ajaran 

2018/2019 

NO  

URAIAN 
SANTRI  

JUMLAH 
L P 

 

 

1 

Tempat Penitipan Anak Dar El Hikmah 

Play Grup Anak Dar El HikmahTaman 

Kanak - Kanak Islam Darul Hikmah 

1 1 2 

2 8 10 

15 18 33 
 

2 
Sekolah Dasar Islam Terpadu Dar El 
Hikmah 

 

208 
 

201 
 

409 

3 Madrasah Tsanawiyah Dar El Hikmah 422 422 844 

4 Madrasah Aliyah Dar El Hikmah 173 324 497 
 

5 
Sekolah Menengah Kejuruan Dar El 
Hikmah 

 

32 
 

26 
 

58 

JUMLAH 853 1000 1853 

Sumber : Tata Usaha Pondok Pesantren Dar El Hikmah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran V 

 

Guru dan Staf  Pondok Pesantren Dar El Hikmah 

 
 

NO. PERSONIL JUMLAH 

 
1. 

 
STAFF PONPES DAR EL HIKMAH 

 
76 ORANG 

 
2. 

 
GURU TETAP PONPES DAR EL HIKMAH 

 
41 ORANG 

 
3. 

 
GURU HONOR PONPES DAR EL HIKMAH 

 
173 ORANG 

 

TOTAL 
 

290 ORANG 

Sumber: Tata Usaha Pondok Pesantren Dar El-Hikmah 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran VI 

 

 

Dokumentasi: Dengan Pak Julhendri K.TU sedang berdiskusi tentang keadaan asrama 

 

 

 

 Dokumentasi: sedang Pembelajaran Studi Hadits 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 Dokumentasi dengan kabid Pendidikan Yasmar, 

M.Pd.I 

 

Foto: Sedang pengajian Fiqih 

 

 

 



 
 

 
 

 Dokumentasi Pendiri pondok pesantren dar el Hikmah 

 

Dokumentasi dengan Kabid Keagamaan Dr. Hikmatullah, M.Sy 

 

 

 Dokumentasi; dengan Santri dari Ardi(bukit Tinggi) dan Arfa (Tembilahan) 
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