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ABSTRAK 

 

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah celotehan biasa 

tetapi berdampak besar untuk mental anak bila dilakukan secara terus 

menerus.Guru pendidikan agama Islam mempunyai peran penting 

dalam penanaman pendidikan multikultural. Karena pada ajaran 

Islam, Islam  mengajarkan tasamuh (toleransi) dengan penanaman 

yang baik dan benar permasalahan dari multikultural tidak akan 

terjadi. Guru harus menempatkan diri menjadi fasilitator harus mampu 

menjembatani dan menghubungkan suasana plural kedalam satu 

wadah yang mengordinir setiap kepentingan siswanya. Fokus 

penelitian dalam penelitian ini adalah :(1).Apa sajanilai-nilai 

multicultural melaluipembelajaranPendidikan Agama Islam? (2). 

Bagaimana proses transformasinilai-nilai multicultural dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam? (3). Bagaimana trans-

internalisasinilai-nilai multicultural melalui pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam?. Tujuanpenelitianini meliputi : (1). Untuk mengetahui 

apa saja nilai-nilai multicultural yang di internalisasikan melalui 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. (2). Untuk mengtahui 

bagaimana proses transformasi nilai-nilai multicultural dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam.(3). Untuk mengetahui 

bagaimana trans - internalisasinilai-nilai multicultural melalui 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam?.Penelitian ini menggunakan 

desain penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini untuk teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Langkah-langkah selanjutnya adalah reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Untuk 

mengecek keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa internalisasi 

nili-nilai multicultural melalui Pendidikan Agama Islam di SMA 

Negeri 2 Kalianda proses transformasi nilai-nilai multicultural melalui 

Pendidikan Agama Islam diberikan lewat pembiasaan dan keteladanan 

yang diterapkan dalam lingkungan sekolah. Diberikan pembiasaan dan 

keteladanan agar peserta didik memiliki jiwa sosial yang tinggi, 

memiliki sikap toleransi, saling menghargai, dan peka terhadap 

lingkungan sekitar menegnai suatu perbedaan-perbedaan yang terjadi. 

ii 



Di SMA Negeri 2 Kalianda sudah dikatakan baik dalam menenamkan 

nilai-nilai multicultural berupa nilai toleransi, nilai demokrasi dan 

juga nilai keadilan social secara umum namun jika di kaitkan dengan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam maka nilai yang 

ditinternalisasikan adalah nilai aqidah, ibadah dan juga nilai akhlak. 

Dalam proses transformasi nilai dimana guru selalu menanamkan 

nilai-nilai islami yang berkaitan tentang multicultural. Dalam proses 

trans-internalisasinilai-nilai multicultural melalui pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam kepada peserta didik dimana semua guru 

memberikan keteladan yang baik dan juga memberikan pembiasaan-

pembiasaan yang baik mengenai pendidikan multicultural. 

 

Kata kunci: Internalisasi, nilai multicultural, Pembelajaran PAI 
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MOTTO 

 

                           

                           

  

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, 

dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk 

bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al 

Baqarah: 216). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap 

pembahasan judul, maka penulis akan memaparkan istilah 

judul dalam skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Internalisasi 

Nilai-nilai Multikultural melalui Pembelajaran PAI di SMA 

Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan”. 

1. Internalisasi 

Menurut Mulyasa, Internalisasi yaitu upaya menghayati 

dan mendalami nilai, agar tertanam dalam diri setiap 

manusia, dimana teknik pendidikannya daapat dilakukan 

melalui peneladanan, pembiasaan dan penegakan aturan 

dan permotivasian.
1
 

2. Nilai 

Nilai dalam bahasa Latin valure,dalam bahasa 

Prancis kuno valoir, dalam bahasa Inggris value yang 

diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu nilai dapat 

dimaknai sebagai harga. Nilai adalah keyakinan yang 

membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. 

3. Multikultural 

Kata "multikultural" merupakan kata sifat yang 

dalam bahasa Inggris berasal dari 2 kata yaitu "multi" 

dan "culture". Secara umum, kata "multi" berarti 

banyak, ragam, dan atau aneka, Sedangkan kata 

"culture" dalam bahasa Inggris memiliki beberapa 

makna, yaitu kebudayaan, kesopanan, dan atau 

pemeliharaan. 

 

 

                                                           
1
Muhammad Munif,” Strategi Internalisasi Nilai-Nilai PAI Dalam 

Membentuk Karakter Siwwa”Jurnal Edurelia, Vol. 01 No. 01 Tahun  2017, h. 3. 
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4. Pembelajaran PAI 

Pembelajaran PAI adalah suatu upaya membuat 

peserta didik dapat belajar, terdorong belajar, mau 

belajar, dan tertarik untuk terus-menerus mempelajari 

agama Islam, baik untuk kepentingan mengetahui 

bagaimana cara beragama yang benar maupun 

mempelajari islam sebagai pengetahuan.   

 

B. Latar Belakang Masalah 

Dilansir dari setara instite, dalam jumpa pers yang 

dilakukan pada senin 20 Agustus 2019 wakil ketua setara 

institute Bonar Tigor Naipospos menilai pemerintahan 

Presiden Joko Widodo tidak melakukan terobosan besar 

dalam menyelesaikan beragam kasus pelanggaran terhadap 

kebebasan beragama dan berkeyakinan.
2
 Sementara, direktur 

setara Institute Halili Hasan menyatakan, selama semester 

pertama tahun ini terdapat 109 peristiwa pelanggaran atas 

kebebasan beragama dan berkeyakinan, dengan 136 tindakan. 

Dia mengatakan tindakan jumlahnya selalu lebih besar dari 

peristiwa, sebab dalam satu peristiwa kadang ada lebih dari 

satu tindakan pelanggaran. Halili menekankan pelanggaran 

terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, pada paruh 

pertama tahun ini meningkat ketimbang periode serupa tahun 

lalu. Dia mengungkapkan selama Januari hingga Juni 2017 

terdapat 80 peristiwa pelanggaran.Pendidikan adalah suatu 

wadah dalam proses pembelajaran agar memiliki pemahaman 

terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang yang kritis 

dalam berpikir. 

Sayangnya kasus diskriminasi dalam dunia pendidikan 

hingga saat ini masih terjadi. Komnas HAM mencatat 

sepanjang 2014 hingga 2015 terdapat sedikitnya 175 aduan 

                                                           
2 Setara Institute , “ Pelanggaran Atas Kebebasan Beragama Masih 

Mncemaskan” tersedia di : 

https://www.google.co./amp/s/www.voaindonesia.com/amp/453.6827.html (20 

Agustus 2018)  
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aduan terkait pelanggaran HAM dan diskriminasi di dunia 

pendidikan. 

Bukti konkret bahwa PAI belum berhasil dalam 

mencetak generasi yang toleran dan inklusif misalnya dapat 

dipilih dari hasil survei yang dilakukan pada penghujung 

tahun 2008. Disebutkan bahwa mayoritas guru PAI dan 

pelajar Islam di sekolah-sekolah di Jawa tidak toleran dan 

menolak pluralisme agama. Survei tersebut antara lain 

menyebutkan bahwa 62,4% dari pada guru agama Islam 

yang disurvei, yang berasal dari Nahdhatul Ulama dan 

Muhammadiyah, menolak kepemimpinan non muslim. 

Survei tersebut juga mengungkapkan 68,6% dari responden 

menolak prinsip-prinsip non muslim menjadi peraturan di 

sekolah mereka dan 33,8% menolak keberadaan guru non 

muslim di sekolah-sekolah mereka sekitar 73,1% daripada 

guru, tidak menghendaki para penganut agama lain 

membangun rumah ibadah di lingkungan mereka. Sementara 

87% melarang para siswanya untuk mempelajari agama-

agama lain. Sementara itu, sebanyak 21,3% responden 

menghendaki hukuman mati bagi mereka yang murtad atau 

keluar dari agama Islam .
3
 Data di atas menjelaskan bahwa 

kurikulum PAI belum mengkoordinir nilai-nilai 

multikulturalisme bahwa cenderung bersifat eksklusifistik.  

sebenarnya PAI adalah wadah yang cukup efektif untuk 

memasukkan multikulturalisme, dikarenakan muatan yang 

terkandung di dalamnya bertujuan menciptakan manusia 

yang beriman, bertaqwa berbudi pekerti baik, dan 

menjalankan perintah Tuhan sebagai khalifah di muka bumi. 

Dengan kata lain nilai-nilai multikulturalisme seperti 

toleransi, kesetaraan, kerjasama, selaras dengan tujuan 

pendidikan Islam itu sendiri.
4
 

                                                           
3 Suhadi, et. al. Mengelola Keragaman Sekolah, Gagasan dan Pengalaman 

Baru (Yogyakarta: CRCS, PPs, UGM, 2016) h.74. 
4 Syamsul Bahri, Internalisa “Nilai-nilai Multikulturalisme dengan 

pendekatan Adiktif dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar Taman Harapan “ Jurnal 

KUTTAB, Vol. 1  No. 2 (September 2017),  h. 134. 



 
 
4 

Internalisasi nilai-nilai multikulturalisme dalam 

kurikulum dan disampaikan dalam kegiatan pembelajaran, 

maka inilah disebut internalisasi nilai-nilai multikulturalisme 

dalam pembelajaran. Melihat hal tersebut upaya peningkatan 

penanaman guru mengenai persoalan tersebut, Selain itu 

perlu adanya peningkatan kebebasan beragama yang 

diterapkan dalam dunia pendidikan khususnya dalam 

lembaga-lembaga sekolah. 

Pendidikan agama Islam (PAI) merupakan suatu mata 

pelajaran dalam kurikulum pendidikan nasional yang sangat 

tepat untuk mengintegrasikan nilai-nilai multikulturalisme. 

Namun belakangan ini dalam problematika pendidikan 

Islam, pendidikan agama Islam (PAI) menjadi perbincangan 

akademisi. Pendidikan Agama Islam terfokus hanya dalam 

satu aspek yaitu Sisi teologi normatif dengan metode-

metode yang kaku, melainkan perlu adanya inovasi inovasi 

kurikulum salah satunya dengan memasukkan nilai-nilai 

multikulturalisme.  

Secara sederhana pendidikan multikultural, dapat 

didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman 

kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan 

kultural lingkungan masyarakat tertentu. Khusus dalam 

masyarakat pada lembaga pendidikan.
5
`  

Kurikulum adalah suatu rencana suatu program yang 

diharapkan. Jane Martin mengatakan hidden kurikulum 

adalah hasil sampingan dari proses pemmbelajaran, baik 

diluar ataupun didalam sekolah tetapi tidak secara formal 

dicantumkan sebagai tujuan pendidikan. Kurikulum hidden 

dapat muncul sebagai akibat dari hubungan antara murid 

dengan murid, murid dengan guru, murid dengan karyawan , 

murid dengan lingkungan, dan murid dengan aturan yang 

berlaku di sekolah. Hidden curiculum merupakan hasil 

                                                           
5 Rustam Ibrahim, ”Pendidikan  Multikulural: Pengertian, Prinsip, dan 

Relevansi dengan Tujuan  Pendidikan Islam “ jurnal ADDIN, Vol. 7 No. 1, (Februari 

2013), h. 139. 
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sampingan yang muncul akibat pelaksanaan kurikulum di 

sekolah.Dalam pembelajaran Agama Islam kurikulum 

tersembunyi memiliki peranan yang cukup signifikan dalam 

membenntuk sikap dan karakter para peseerta didik. 

Hidden curiculum (kurikulum tersembunyi) adalah 

kurikulum yang memilki aspek diluar  kurikulum tertulis 

yang tidak memiliki bagian yang harus dipelajari namun 

memilliki peran besar dalam perubahan perilaku, sikap, dan 

moral peserta didik. Pendekatan kurikulum tersembunyi 

dapat dilakukan melalui dua cara yakni sebagai hasil 

pendidikan dan sebagai praktik pendidiikan. Kurikulum 

tersembunyi sebagai hasil dan praktik pendidikan dapat 

mewujudkan dengan menciptakann lingkungan sekolah yang 

kondusif dan harmonis serta penyaluran norma dan nilai-

nilai yang disampaikan oleh guru baik dalam isi pendidikan 

formal dan interaksi social yang terjadi dalam ligkungan 

sekolah. Martin yang dikutip  oleh mustaghfiroh 

menyatakan bahwa kurikulum tersembunyi merujuk pada 

penyaluran norma, nilai, dan kepercayaan yang disampaikan 

oleh guru baik dalam isi pendidikan formal dan interaksi 

social didalam lembaga sekolah. Contoh dari kurikulum 

tersembunyi adalah mematuhi peraturan-peraturan sekolah, 

melakasanakan aturan, atau cara keagamaan dan mematuhi 

peraturan-peraturan lainnya.
6
 

SMA Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan terkait 

internalisasi nilai-nilai multicultural termasuk kedalam 

hidden kurikulum dimana proses transformasi dari nilai-nilai 

multicultural itu sendiri terjadi secara tidak langsung. 

Seluruh warga sekolah akan merasakan dampak dari 

pelaksanaan kurikulum disekolah secara  konsep hidden 

kurikulum. 

                                                           
6
Aqmarina Bela Agustin, ”Aktualisasi Hidden Kurikulum Pendidikan 

Agama Islam Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Sikap Social Siswa “ jurnal Of 

Islammic Education, Vol. 3 No 1. , (Januari 2021), h. 19. 
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SMA Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan memiliki 

peserta didik yang beragam dari segi budaya ras hingga 

kepercayaan. Dalam hal itu penanaman nilai-nilai 

multikultural dianggap suatu pendekatan yang lebih sesuai. 

SMA Negeri 2 Kalianda merupakan sekolah yang memiliki 

peserta didik yang heterogen. Hal tersebut sangat 

mendukung adanya pendidikan multikultural,  namun  tidak 

menutup kemungkinan akan menimbulkan berbagai macam 

konflik jika sekolah tersebut tidak dapat mengelolanya 

dengan baik. 

Lingkungan sekolah merupakan tempat karakter siswa 

terbentuk selain dalam pergaulan dan lingkungan keluarga. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berinteraksi 

dalam lingkungan sekolah dengan latar belakang yang 

berbeda-beda suku, agama, budaya dalam berinteraksi 

secara hati-hati dan saling menghargai agar tidak 

menimbulkan timbal balik atau respon yang buruk.  

Namun kenyatan dilapangan seperti halnya tempat 

peneliti melakukan penelitian budaya multikultural mulai 

pudar, terutama dikalangan siswa dilingkungan sekolah 

peneliti. Permasalahan yang sering ditemui seperti siswa 

yang saling mengejek status sosial, perbedaan budaya, 

perbedaan agama, bahkan perbedaan dialek. Perbedaan 

seperti ini dianggap sebagai celotehan biasa tetapi 

berdampak besar untuk mental anak bila dilakukan secara 

terus menerus. 

Seperti halnya tempat peneliti melakukan penelitian 

mayoritas megenai  suatu perbedaan dari segi 

keagamaan/keyakinan terdapat 3 agama yang berbeda yaitu 

agama Islam, Kristen, dan Hindu. Dimana dengan jumlah 

peserta didik keseluruhan adalah 1022 peserta didik baik 

laki-laki atau perempuan. Pada data yang telah di lampirkan 

terdapat 983 siswa yang beragama Islam, 23 siswa yang 

beragama Hindu, dan 16 siswa yang beragama Kristen. 
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Guru pendidikan agama Islam mempunyai peran penting 

dalam penanaman pendidikan multikultural. Karena pada 

ajaran Islam, Islam mengajarkan tasamuh (toleransi) dengan 

penanaman yang baik dan benar permasalahan dari 

multikultural tidak akan terjadi. Guru harus menempatkan 

diri menjadi fasilitator harus mampu menjembatani dan 

menghubungkan suasana plural kedalam satu wadah yang 

mengordinir setiap kepentingan siswanya. Dalam hal ini 

peneliti ingin menggali lebih dalam terkait masalah 

multikultural khususnya dalam penanaman nilai 

multikultural melalui pembelajaran PAI, dimana guru agama 

sebagai jembatan koordinasi keadaan plural yang ada di 

SMA Negeri 2 Kalianda 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti  

tertarik meneliti secara mendalam keberhasilan guru SMA 

Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan  dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai multikultural pada peserta 

didik Melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

sebagai pembelajaran bagi peserta didik SMA Negeri 2 

Kalianda. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, 

sempurna dan mendalam maka penulis memandang 

permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi 

variabelnya. Maka peneliti memfokuskan permasalahan 

dalam penelitian ini pada : "Internalisasi Nilai-Nilai 

Multikultural melalui Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMA Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan." 

2. Sub Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini penelitian memfokuskan 

penelitiannya kepada bebrapa indikator yaitu sebagai 

berikut : 
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a. Internalisasi Niliai-Nilai Multikultural 

b. Proses Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural  

 

D. Rumusan Masalah 

1. Apa saja nilai-nilai multikultural melalui pembelajaran 

PAI yang diberikan peserta didik di SMA Negeri 2 

Kalianda Lampung Selata ? 

2. Bagaimana proses internalisasi nilai-nilai multikultural 

melalui pembelajaran PAI di SMA Negeri 2 Kalianda 

Lampung Selatan ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui apa saja nilai-nilai multikultural melalui 

pembelajaran PAI yang diberikan peserta didik di SMA 

Negeri 2 Kalianda. 

2. Mengetahui proses internalisasi nilai-nilai multikultural 

melalui pembelajaran PAI di SMA Negeri 2 Kalianda 

Lampung Selatan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat setelah dilaksanakan penelitian ini penulis 

mengharap baik secara teori maupun praktis. 

1. Secara Teori 

Menambah Khasanah keilmuan dan wawasan bidang 

pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Diharapkan mampu 

meningkatkan sikap toleransi yang lebih tinggi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menambah wawasan bagi penulis terkait nilai-nilai 

multikultural. 

b. Menciptakan harmonisasi sosial antar antar warga 

sekolah. 
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c. Melatih toleransi antar warga sekolah. 

d. Menjadikan suatu kelompok tidak dimonopoli. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Tinjauan pustaka dilakukan agar penulis dapat 

mengetahui yang sudah diteliti ataupun yang belum diteliti 

sehingga tidak terjadi duplikasi pada penelitian yang sudah 

ada sebelumnya. 

Ada beberapa hasil penelitian yang penulis temukan, 

terkait dengan nilai-nilai multikultural yaitu: 

1. Karya ilmiah yang ditulis oleh Yuli Putri Juwita (UIN 

Sunan Kalijaga) yang berjudul “Pengembangan Nilai-

nilai Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan 

Taman Siswi Yogyakarta” membahas tentang 

pendeskripsian pengembangan nilai-nilai multikultural 

dalam pembelajaran pendidikan agama islam di SMA 

Taman Madya Ibu Pawiyatan Taman Siswi Yogyakarta. 

Dalam peneltian diatas hanya memiliki kesamaan tentang 

pembelajaran PAI dan nilai-nilai multikultural. 

Sedangkan dalam penelitian penulis lebih kedalam 

penanaman nilai-nilai multikultural yang ditanamkan 

oleh pendidik terhadap peserta didik.  

2. Karya ilmiah skripsi yang ditulis oleh Adelia Putri (UIN 

Maulana Malik Ibrahim) yang berjudul “Strategi Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai-nilai 

Religius dan Multikutural di SMA Negeri 9 Malang” 

membahas tentang penggunaan strtegi guru dalam 

penenaman nilai religius dan multikultural. 

Dalam peneltian diatas hanya memiliki kesamaan 

tentang penanaman guru PAI terkait nilai-nilai 

multikultural. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih 

kedalam penanaman nilai-nilai multikultural secara 
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berproses  dengan adanya proses transaksi nilai dan trans 

internalisasi nilai yang ditanamkan oleh pendidik 

terhadap peserta didik. 

3. Karya Ilmiah yang ditulis oleh Betik Silviana yang 

berjudul “Implementasi Nilai Pendidikan Multikultural 

kepada Peserta Didik Melalui Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMK Negeri 1 Boyolangu 

Tulungagung” membahas tentang pengaplikasian terkait 

pendidikan multikultural melalui pembelajaran 

pendidikan agama Islam. 

Dalam peneltian diatas hanya memiliki kesamaan 

tentang nilai pendidikan multikultural. Sedangkan dalam 

penelitian ini lebih kedalam penanaman  nilai-nilai 

multikultural yang dilakukan dengan suatu proses teori 

internalisasi 

Penelitian diatas hanya memiliki kesamaan dari segi 

pendidikan multikultural yang membedakan adalah lebih 

kepada bagaimana cara guru pendidikan agama Islam dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai multikultural pada siswa atau 

peserta didik. Sehingga penilis membuat judul “Internalisasi 

Nilai-nilai Multikultural Melalui Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMA Negeri 2 Kalianda. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif. 

Metode ini digunakan untuk membuat gambaran atau 

deskripsi tentang internalisasi nilai-nilai multikultural 

dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 2 Kalianda 

Lampung Selatan secara objektif metode deskriptif  

bertujuan untuk mengumpulkan  informasi aktual secara 

rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi 
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masalah atau memelihara kondisi dan praktik-praktik 

yang berlaku. 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data 

sekunder diperoleh dengan teknik observasi dan teknik 

wawancara tentang unsur-unsur yang terdapat dalam 

paradigma penelitian dengan kepala sekolah. Sedangkan 

data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi titik 

penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Kalianda. 

Penelitian kualitatif lebih menekankan pada 

penggunaan diri peneliti sebagai instrumen. Lincoln dan 

Guba mengemukakan bahwa dalam pendekatan 

kualitatif peneliti hanya memanfaatkan diri sebagai 

instrumen, karena instrumen non manusia sulit 

digunakan secara luas untuk menangkap berbagai 

realitas dan interaksi yang terjadi titik peneliti harus 

mampu mengungkap gejala sosial di lapangan dengan 

mengerahkan segenap fungsi indrawi nya. Dengan 

demikian, peneliti harus dapat diterima oleh informan 

dan lingkungannya agar mampu mengungkap data yang 

tersembunyi melalui bahasa tutur bahasa tubuh, perilaku 

maupun ungkapan-ungkapan yang terkembang dalam 

dunia dan lingkungan informan. 

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif Karena 

penelitian ini data yang diperoleh peneliti berupa kata-

kata bukan angka titik kata-kata tersebut dapat berupa 

tertulis maupun lisan. Pada penelitian ini diharapkan 

pada penentuan hubungan sebab akibat. Jawaban 

terhadap pertanyaan hubungan sebab-akibat penting 

untuk mengamalkan dan mengontrol dari beberapa 

pihak. 

SMA Negeri 2 Kalianda merupakan sekolah yang 

cukup maju, sehingga penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang internalisasi nilai-nilai 

multikultural dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 2 

Kalianda. Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan 
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bisa memberikan gambaran secara utuh dan 

terorganisasi dengan baik sehingga hasilnya akan 

mendapatkan data yang valid. 

2. Desain Penelitian 

Melalui pendekatan kualitatif dapat diperoleh 

pemahaman yang mendalam mengenai makna, 

kenyataan dan fakta yang relevan. Dalam penelitian ini 

memiliki desain penelitian etnografi. 

Desain penelitian etnografi bertujuan mempelajari 

kelompok budaya tertentu dalam situasi yang natural 

dalam jangka waktu yang panjang dengan pengumpulan 

data yang bersumber dari observasi. Proses risetnya 

fleksibel dan berevolusi secara konseptual dalam 

merespon pada realitas kehidupan yang terjadi di 

lapangan.  

Dalam mendesain pengumpulan data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi bebarapa hal 

yakni data observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Fokus pengamatan yang dilakukan ada tiga komponen 

utama yaitu: tempat, pelaku, dan aktivitas. Adapun 

tempat penelitian di SMA Negeri 2 Kalianda, aktor atau 

pelaku yaitu peneliti, kepala sekolah, guru PAI dan 

peserta didik sebagai responden. 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis 

penelitian kualitatif studi lapangan, yang dilihat dari 

masalah yang terjadi dalam aktivitas warga SMA Negeri 

2 Kalianda. 

3. Partisipan dan Tempat Penelitian 

a. Profil singkat tempat melaksanakan penelitian  

Nama Lembaga : SMA Negeri 2 Kalianda. 

Alamat   : Jl. Trans Sumatra, Kedaton, 

Kalianda, Lampung Selatan. 
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b. Waktu Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengadakan 

pelaksanaan penelitian, dimulai dari tanggal 1 Maret– 31 

April 2021. 

c. Sumber data dalam penelitian 

1) Informan, yaitu guru Pendidikan Agama Islam 

SMA Negeri 2 Kalianda dan kepala sekolah. Guru 

PAI dalam penelitian ini merupakan sumber 

utama dalam mendapatkan data penelitian. 

2) Responden, yaitu siswa-siswi SMA Negeri 2 

Kalianda, kepala sekolah, serta beberapa staf 

sekolah yang memberi informasi menegenai 

penelitian ini. 

4. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Teknik pengumpulan data observasi digunakan 

bila penelitian berkenaan dengan prilaku manusia, 

proses kerja, gejala-gejala dan hal lainnya yang 

dapat langsung diamati oleh peneliti. Jadi, dalam 

observasi peneliti melakukan pengamatan secara 

langsung kepada objek penelitian. Oleh karena, 

dilakukaan pengamatan langsung, maka teknik ini 

digunakan bila responden yang diamati tidak terlalu 

besar jumlahnya.
7
Dari segi pelaksanaan observasi 

dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:  

1) Observasi partisipan yaitu peneliti terlibat 

dalam keadaan atau kegiatan sumber yang 

diteliti. 

2) Observasi non partisipan yaitu dalam 

observasi ini peneliti terlibat hanya menjadi 

pengamat. 

                                                           
7 Rokaesih A Maolani, Ucu Cahyana , Metodologi Penelitian Pendidikan, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 148. 
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Dalam penelitian ini digunakan jenis observasi 

non partisipan dimana dalam proses observasi tidak 

terlibat langsung dengan aktivitas objek yang 

sedang diamati tetapi hanya sebagai pengamat 

independen. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengamati proses internalisasi terhadap peserta 

didik terkait nilai-nilai multikultural. 

b. Wawancara 

Teknik wawancara digunakan dalam 

pengumpulan data, bila peneliti ingin melakukan 

study pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti. Selain itu juga digunakan bila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dengan jumlah responden 

yang sedikit.
8
 Peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan metode wawancara yang bertujuan 

untuk wawancara secara mendalam dengan cara 

tanya jawab dengan bertatap muka antara 

pewawancara dan juga informan atau orang yang 

telah diwawancarai, tanpa menggunakan pedoman 

wawancara. 

Apabila dilihat dari pelaksanaannya, maka 

interview dapat dibagi menjadi tiga : 

1) Interviewterpimpin adalah wawancara yang 

menggunakan pokok-pokok masalah yang 

diteliti. 

2) Interview tak terpimpin (bebas) adalah 

proses wawancara dimana interviewer tidak 

sengaja mengarahkan tanya jawab pada 

pokok dari fokus penelitian dari interviewer. 

3) Interview bebas terpimpin adalah kombinasi 

antara keduanya pewancara hanya membuat 

pokok-pokok masalah yang akan diteliti, 

                                                           
8Ibid, h. 150. 
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selanjutnya dalam proses wawancara 

berlangsung mengikuti situasi. 

Penelitian yang digunakan oleh penulis 

adalah interview bebas terpimpin yaitu 

pewanwancara hanya membuat pokok-

pokok masalah yang akan diteliti, 

selanjutnya dalam proses wawancara 

berlangsung mengikuti keadaan yang 

berlangsung pada tempat tersebut.  

Dengan menggunakan metode wawancara ini 

bertujuan agar dapat memperoleh informasi dari 

kepala sekolah, guru pendidikan agama islam,waka 

kurikulumtentang hal-hal yang berhubungan tentang 

internalisasi nilai-nilai multikultural melalui 

pembelajaran PAI, mengenai apa saja nilai-nilai 

multikultural, transaksi nilai-nilai multikultural, dan 

trans-internalisasi nilai-nilai multikultural yang ada 

di SMA Negeri 2 Kalianda. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai sesuatu yang berupa catatan, buku, surat 

kabar, agenda dan lain sebagaianya. Dokumentasi 

dalam penelitian ini bertujuan untuk memperkuat 

data-data yang diperoleh dari lapangan yaitu dengan 

cara mengumpulkan data yang berupa catatan 

tertulis (profil sekolah, guru dan peserta didik), 

sarana dan fasilitas baik berupa dokumentasi-

dokumentasi ataupun rekaman wawancara.
9
 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau kaya-karya. Metode dokumentasi 

digunakan untuk mengambil data berbentuk tertulis, 

                                                           
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D, 

(Bandung, Alfabeta, 2017), h.37. 
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seperti nama guru, nama peserta didik, profil 

sekolah dan daftar nilai, keadaan sarana dan 

prasarana yang ada di SMA Negeri 2 Kalianda. 

Data-data tersebut yang pada dasarnya menujukkan 

internalisasi nilai-nilai multikultural melalui 

pembelajaran PAI di SMA Negeri 2 Kalianda 

Lampung Selatan. Dokumentasi/data-data  tersebut 

di implemetasikan melalui foto-foto saat observasi 

yang memperlibatkan kondisi baik tempat, maupun 

segala hal-hal yang berkaitan tentang internalisasi 

nilai-nilai multikultural melalui pembelajaran PAI. 

5. Prosedur Analisis Data 

Dalam hal analisis data kualitatif Bogdan 

menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuanya 

dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya kedalam unit-unit, melakuakan sintesa, 

menyusun kedalam pola memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan dan 

diceritakan kepada orang lain.
10

 Secara umum aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dapat dibagi menjadi tiga 

hal yaitu, data reduction, data display, dan data 

conclusion drawing/verivication.
11

 Berikut penjelasan 

dari data-data tersebut: 

a. Data Reduction (Data Reduksi) 

Data yang diperoleh dari lapangan 

jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu 

di catat secara rinci, semakin lama seorang 

peneliti dilapangan maka akan semakin banyak 

data yang diperoleh kompleks dan rumit. Untuk 

                                                           
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D...,h. 244. 
11Ibid, h. 377. 
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itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi 

data.  

Analisis data, peneliti merangkum dan 

memilah- milih data dan mengumpulkan hal-hal 

yang pokok dari data hasil penelitian, dicari 

yang penting juga polanya dan membuang yang 

tidak penting sehingga memberikan gambaran 

yang lebih jelas bagi peniliti. Sehingga dengan 

memilah-milih data tersebut akan memudahkan 

peneliti dalam memperoleh hasil yang 

maksimal.  

Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila 

diperlukan.
12

 

b. Data Display (Penyajian Data)  

Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau 

dalam penelitian kuatitatif penyajian data ini 

dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie 

chard, pictogram dan sejenisnya, melalui 

penyajian data tersebut, maka data akan 

terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga akan semakin mudah dipahami. 

Berbeda dalam penelitian kualitatif, penyajian 

data bisa diuraikan dalam uraian singkat, bagan 

hubungan antara kategori, flowchart dan 

sejenisnya.
13

 

Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja yang selanjutnya 

                                                           
12Ibid, h. 247. 
13Ibid, h. 249. 
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berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

Penyajian data dalam penelitian ini merupakan 

gambaran keseluruhan informasi berkaitan 

tentang internalisasi nilai-nilai multikultural 

dalam pembelajaran PAI di SMA N 2 Kalianda 

Lampung Selatan.    

c. Conclusion Drawing (Penarikan kesimpulan atau 

verivikasi) 

Langkah ketiga dalam penarikan data 

kualitatif menurut Miles and Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verivikasi. Setelah 

data ditampilkan, maka peneliti melakukan 

penarikan kesimpulan dan verivikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

sifatnya sementara. Dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya.
14

 Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan untuk 

mrngumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

6. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian ini, peneitti 

menggunakan teknik triangulasi. Dimana teknik 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data-

data tersebut. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam 

teknik triangulasi yaitu: 

                                                           
14Ibid,h. 253. 
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a. Membandingkan data-data hasil pengamatan 

dengan hasil wawancara. Penelitian ini 

membandingkan hasil wawancara baik dengan 

kepala sekolah, guru-guru PAI, dan waka 

kurikulum dengan observasi yang telah dilakukan 

peneliti baik dikelas maupun di lingkungan 

sekolah. 

b. Membandingkan data wawancara dari berbagai 

sumber lain. Artinya mengacu pada perbandingan 

atas hasil wawancara antara satu sumber dengan 

sumber yang lain. Misalnya hasil wawancara 

yang dilakukan oleh guru dibandingkan hasil 

wawancara yang di lakukan oleh waka kurikulum. 

Sehingga peneliti dapat meperoleh keabsahan 

data melalui teknik tersebut. 

c. Membandingkan hasil observasi dengan analisis 

dokumentasi yang berkaitan.Untuk memperoleh 

suatu keabsahan data peneliti membandingkan 

hasil observasi dengan analisis dokumentasi yang 

telah peneliti dapatkan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Internalisasi 

1. Pengertian Internalisasi 

Secara etimologis, internalisasi menunjukkan suatu 

proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia akhiran-isasi 

mempunyai definisi proses. Sehingga internalisasi dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia internalisasi diartikan sebagai 

penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam 

yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan 

sebagainya. 

Penginternalisasian nilai ada beberapa tahapan 

yang di lakukan sebagai berikut : 

a. Tahap transfomasi nilai, yaitu proses yang 

dilakukan dalam menginformasikan nilai-nilai 

yang baik dan yang kurang baik. Pada tahap ini 

hanya terjadi proses komunikasi. Transformasi 

nilai ini sifatnya hanya pemindahan pengetahuan 

nilai yang disampaikan hanya menyentuh ranah 

kognitif. Pada tahapan ini internalisasi nilai 

dialkukkan dengan cara penyampaian materi 

secara fisik melalui pengajaran dikelas, ceramah-

ceramah singkat agar para siswa mengethui nilai-

nilai yang pro dan kontra dengan ajaran agama 

islam dan nilai budaya yang luhur. Tahapan ini 

dapat juga disebut sebagai proses pemahaman 

atau menumbuhkan tingkat efektif siswa 

mengenai nilai-nilai multicultural yang di 

internalisasikan melalui pembelajaran PAI. 

b. Tahap transaksi nilai, yaitu proses 

penginternalisasian nilai melalui proses 

komunikasi dua arah secara timbal balik, 

sehingga terjadi proses interaksi. Dengan adanya 
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transaksi nilai ini dapat mempengaruhi proses 

penanaman internalisasi ini berjalan dengan baik. 

c. Tahap trans-internalisasi, yaitu proses 

penginternalisasian nilai melalui proses yang 

bukan hanya komunikasi verbal tetapi juga 

disertai kominilasi kepribadian yang ditampilkan 

melalui keteladanan, melalui pengkondisian serta 

melalui proses pembiasaan untuk berprilaku 

dengan sesuai nilai yang diharapkan.
15

 

Internalisasi menurut Kalidjernih " internalisasi 

merupakan suatu proses dimana individu belajar dan 

diterima menjadi bagian, dan sekaligus mengikat diri ke 

dalam nilai-nilai dan norma-norma nama asosiasi dari 

perilaku suatu masyarakat". 

Sementara itu menurut Johnson "internalisasi adalah 

proses dengan mana orientasi nilai budaya dan harapan 

peran benar-benar disatukan dengan sistem kepribadian". 

Secara sosiologis, Scott menyatakan pendapatnya 

tentang internalisasi yakni "internalisasi melibatkan suatu 

ide konsep dan tindakan yang bergerak dari luar ke suatu 

tempat di dalam mindah (pikiran) dari suatu kepribadian. 

Struktur dan kejadian dalam masyarakat lazim membentuk 

pribadi yang dalam dari seseorang sehingga terjadinya 

internalisasi." 

Internalisasi menurut kamus ilmiah popular yaitu 

„pendalaman, penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin 

atau nilai sehingga merupakan keyakinan atau kesadaran 

akan kebenaran suatu doktrin atau nilai yang diwujudkan 

dalam sikap dan prilaku.” Internalisasi pada hakikatnya 

adalah sebuah proses menanamkan sesuatu, yakni 

merupakan proses pemasukan suatu nilai pada seseorang 

                                                           
15 Kama Abdul Hakam, Encep Syarif Nurdin, Metode Internalisasi Nilai-

nilai Untuk Memodifikasi Perilaku Berkarakter..., h. 14 
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yang akan membentuk pola pikirnya dalam melihat makna 

realitas peengalaman.
16

 

Menurut Mulyasa, Internalisasi yaitu upaya 

menghayati dan mendalami nilai, agar tertanam dalam diri 

setiap manusia, dimana teknik pendidikannya daapat 

dilakukan melalui peneladanan, pembiasaan dan 

penegakan aturan dan permotivasian.
17

 

Pangesti menyatakan bahwa internalisasi adalah 

pengaturan kedalam pikiran atau kepribadian, pembuatan 

nilai-nilai, patokan patokan ide, atau praktik-praktik dari 

orang-orang lain yang menjadi bagian dari diri sendiri. 

Intrnalisassi adalah penghayatan terhadap suatu ajaran, 

doktrin atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan 

kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang 

diwujudkan dalam sikap dan prilaku
18

. 

Teknik pembinaan yang dilakukan melalui 

internalisasi adalah pembinaan yang mendalam dan 

menghayati nilai-nilai agama yang dipadukan dengan nilai-

nilai multicultural secara utuh yang sasarannya menyatu 

dengan kepribadian peserta didik sehingga akan menjadi 

karakter prilaku peseta didik. Internalisasi adalah sebagai 

penghayatan, pendalaman secara mendalam  melalui 

binaan, bimbingan dan sebagainya. Dengan demikian 

internalisasi merupakan suatu proses penenaman pola 

pikir, sikap dan prilaku kedalam didi seseorang melalui 

pembinaan, bimbingan  dan sebagainya agar menguasai 

                                                           
16

Abdul Hamid,” Metode Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di  SMP Negeri 17 Kota  Palu”Jurnal 

Pendidikan Agama Islam- Ta‟lim Vol. 14 No.2-2016, h. 197. 
17

Muhammad Munif,” Strategi Internalisasi Nilai-Nilai PAI Dalam 

Membentuk Karakter Siwwa”Jurnal Edurelia, Vol. 01 No. 01 Tahun  2017, h.2. 
18

Hasna Rufaida,”Menunmbuhkan Sikap Multikulturalisme Melalui 

Internalisasi Nilai-Nilai Multikulturalisme Dalam Pembelajaran IPS”Jurnal Sosio 

Didatika Tahun  2017, h. 15. 
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secara mendalam suatu nilai dengan standar yang 

diharapkan.
19

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa internalisasi merupakan proses belajarnya seseorang 

sehingga seseorang itu dapat diterima menjadi bagian dari 

masyarakat, kemudian ia mengikat dirinya ke dalam nilai 

dan norma sosial dari perilaku kelompoknya di 

masyarakat. Internalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu 

Penghayatan nilai-nilai atau norma-norma sehingga 

menjadi kesadaran yang diwujudkan dalam sikap dan 

perilaku. Dan internalisasi juga merupakan suatu proses 

pemahaman oleh individu yang melibatkan ide konsep 

serta tindakan yang terdapat dari luar kemudian bergerak 

ke dalam pikiran dari suatu kepribadian hingga individu 

bersangkutan menerima nilai tersebut sebagai norma yang 

diyakini menjadi bagian pandangannya dan tindakan 

moralnya. 

2. Proses internalisasi 

Proses internalisasi merupakan proses yang 

berlangsung sepanjang hidup individu, yaitu mulai saat 

ia dilahirkan sampai akhir hayatnya. Sepanjang 

hayatnya seorang individu terus belajar untuk mengolah 

segala perasaan, hasrat nafsu dan emosi yang 

membentuk kepribadiannya titik perasaan pertama yang 

diaktifkan dalam kepribadian saat bayi dilahirkan adalah 

rasa puas dan tidak puas. 

Proses internalisasi dapat membantu seseorang 

mendefinisikan siapa dirinya melalui nilai-nilai di dalam 

dirinya dan dalam masyarakatnya yang sudah tercipta 

dalam bentuk serangkaian norma dan praktik. 

Proses internalisasi nilai biasanya diawali dengan 

penyampaian informasi yaitu memperkenalakan 

                                                           
19

Muhammad Munif,” Strategi Internalisasi Nilai-Nilai PAI Dalam 

Membentuk Karakter Siwwa”Jurnal Edurelia, Vol. 01 No. 01 Tahun  2017, h. 3. 
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seseorang pada nilai yang diinternalisasikan. Formulasi 

nilai yang disampaikan bisa dalam bentuk standar, 

aturan, hukum, rumus, ataun dalil yang sifatnya 

normatif, atau diformulasi dalam bentuk kisah-kisah 

problematis (dilema moral) sebagai stimulus yang 

membutuhkan respon atau solusi yang bermuatan nilai, 

atau sebuah situasi atan kondisi bahkan opini yang dikaji 

dari sudut nilai. Ketika informasi nilai disampaiakan 

pada seseorang atau kelompok, maka informasi tersebut 

akan direspon secara kognitif dan afektif oleh orang 

yang bersangkutan. Apabila muatan informasi tersebut 

sejalan dan memperluas nilai yang telah ada pada orang 

tesebut, maka informasi tersebut akan diterima dengan 

mudah oleh seseorang dan cepat menyatu dengan 

keyakinan yang telah ada sebelumnya (resonaci 

kognitif), akan tetapi bila informasi baru tidak sejalan, 

atau bahkan bertolak belakang dengan keyakinan yang 

ada pada diri orang tersebut, maka akan terjadi 

guncangan pikiran, gundahnya perasaan, atau 

mempertanyakan dan mengkritisi muatan informasi baru 

bahkan terjadi “penolakan” terhadap muatan informasi 

baru tersebut (disonanci kognitif). Dengan demikian, 

entry behavior penerima akan mempengaruhi seberapa 

cepat informasi nilai akan diterima oleh sesorang. 

Demikian pula, kondisi penerima nilai seperti kesehatan 

fisik, kondisi mental, serta tingkat kesiapan seseorang 

untuk menerima informasi nilai akan mempengaruhi 

seberapa besar daya serap penerima terhadap nilai yang 

disampaikan.  

Nilai yang disampaiakan kepada seseorang, pada 

saatnya akan mempengaruhi belief, (keyakinan) 

penerima. Keyakinan yang dimaksud adalah 

kepercayaan seserang terhadap informasi nilai baik 

informasi itu ditolak atau diterimanya. Penerimaan 

informasi nilai secara langsung oleh individu penerima 

nilai biasanya diseababkan sejalan dengan keyakinan 
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yang telah ada, atau dapat diterima oleh logika 

rasionalnya, sehingga informasi tersebut dapat 

memperluas dan mempertebal keyakinannya. Namun 

dapat pula informasi tersebut ditolak oleh penerima 

informasi, sifat penolakannya bisa dalam bentuk 

kergauan karena tidak sesuai atau tidak terjangkau oleh 

nalar penerima informasi atau benar-benar ditolak 

dengan konsespsi dasar nilai yang telah ada pada 

dirinya.
20

 

Hal ini sama halnya dengan pendapat Marmawi 

Rais, yang menyatakan bahwa " proses internalisasi 

lazim lebih cepat terwujud melalui keterlibatan peran-

peran model. Individu mendapatkan seseorang yang 

dapat dihormati dan dijadikan panutan, sehingga dia 

dapat menerima serangkaian norma yang ditampilkan 

melalui keteladanan proses ini lazim dinamai sebagai 

identifikasi baik dalam psikologi maupun sosiologis. 

Sikap dan perilaku ini terwujud melalui pembelajaran 

atau asimilasi yang subsadar dan nir-sadar." 

Dalam psikologi, menurut Rais, "proses internalisasi 

merupakan proses penerima serangkaian norma dari 

orang atau kelompok lain yang berpengaruh pada 

individu atau yang dinamai internalisasi ini melibatkan 

beberapa tahapan". 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa dalam proses internalisasi terdapat beberapa 

tahapan tahapan yakni tahapan proyeksi dan introyeksi. 

Proyeksi merupakan fase awal dari introyeksi. Interaksi 

mengacu kepada suatu proses dimana individu menyalin 

atau mereplikasi Suatu sikap atau perilaku dari orang 

disekitarnya. Sebagai contoh Bila seseorang berteriak, 

'merdeka'!, dan teman-temannya mengikuti teriakan 

tersebut teman-temannya tersebut terlibat dalam 

                                                           
20 Kama Abdul Hakam, Encep Syarif Nurdin, Metode Internalisasi Nilai-

nilai Untuk Memodifikasi Perilaku Berkarakter..., h. 8-9. 



 
 

27 

interaksi. Hal ini biasa disebut pembelajaran sosial 

(social learning). 

 

B. Nilai-Nilai Multikultural 

Menurut Farida Hanum dalam Setya Raharja nilai-nilai 

inti dari pendidikan multicultural berupa demokratis, 

humanisme, pluralisme. Adapun dalam pendidikan 

multicultural, proses nilai yang ditanamkan berupa cara hidup 

menghormati, tulus, toleran, terhadap keragaman budaya yang 

hidup  ditengah-tengah masyarakat yang plural. Siswa juga 

diharapkan menjadi generasi yang menjunjung tinggi 

moralitas, kedisiplinan, kepedulian humanistic, dan kejujuran 

dalam berprilaku sehari-hari.
21

 

1. Pengertian Nilai  

Nilai dalam bahasa Latin valure,dalam bahasa 

Prancis kuno valoir, dalam bahasa Inggris value yang 

diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu nilai dapat 

dimaknai sebagai harga. Nilai adalah keyakinan yang 

membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. 

Nilai terjadi pada wilayah psikologis yang disebut 

keyakinan. Keyakinan yang dimaksud seperti hasrat, 

motif, sikap, keinginan, dan kebutuhan. Oleh karena itu 

keputusan benar salah, baik buruk, indah tidak indah, 

merupakan hasil dari serentetan proses psikologis yang 

kemudian mengarahkan individu pada tindakan dan 

perbuatan yang sesuai dengan nilai pilihannya.
22

 Jadi 

dapat disimpulkan nilai adalah rujukan dan keyakinan 

dalam menentukan pilihan. 

 

                                                           
21

Ali Miftakhu Rosyad,” Implementasi Nilai-nilai Multikulturalisme 

Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 

Vol. 5 No. 01 Tahun  2019, h. 9. 
22 Rohmat Mulyana,  Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), h.7-9  



 
 
28 

2. Pengertian Muktikultutal 

Kata "multikultural" merupakan kata sifat yang 

dalam bahasa Inggris berasal dari 2 kata yaitu "multi" 

dan "culture". Secara umum, kata "multi" berarti 

banyak, ragam, dan atau aneka, Sedangkan kata 

"culture" dalam bahasa Inggris memiliki beberapa 

makna, yaitu kebudayaan, kesopanan, dan atau 

pemeliharaan.
23

 

Kata multikulturalisme menjadi pengertian yang 

sangat luas, bergantung pada konteks pendefinisian dan 

manfaat yang diharapkan dari pendefinisian tersebut. 

Dalam kebudayaan multikultural setiap individu 

memiliki kemampuan berinteraksi dan bertransaksi 

mesikupun latar belakang kultur masing-masing 

berbeda. Hal ini disebabkan sifat manusia, antara lain 

akomodatif, asosiatif, adaptable, fleksibel, dan kemauan 

untuk saling berbagi.
24

 

Istilah multikulturalisme sebenarnya merupakan 

konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks 

kebangsaan dapat mengakui keberagaman perbedaan 

dan Kemajemukan budaya baik ras suku etnis dan 

agama sebuah konsep yang memberikan pemahaman 

bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah 

bangsa yang dipenuhi dengan budaya budaya yang 

beragam (multikultur).  

Bangsa yang multikultural adalah bangsa yang 

kelompok-kelompok etnis atau budaya yang ada dapat 

hidup berdampingan secara damai dalam prinsip co-

existence yang ditandai oleh kesediaan untuk 

                                                           
23 Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural: Cross-Culture Understanding 

untuk Demokrasi dan Keadilan, (Yogyakarta: Pilar Media 2005), h. 9. 
24 Yaya Suryana, Rusdiana, Pendidikan Multikultural Suatu Upaya 

Penguatan Jati Diri Bangsa Konsep-Prinsip-Implementasi ( Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2015), h. 194-195. 
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menghormati budaya lain.
25

 Multikultural juga 

menunjuk pada fakta keragaman sementara multi-

kulturalisme menunjuk pada sikap normatif atas fakta 

keberagaman itu. Multikulturalisme juga tidak dapat 

disamakan dengan konsep Keanekaragaman suku 

bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri 

masyarakat majemuk karena multi kulturalisme 

menekankan kepada keanekaragaman budaya dalam 

kesederajatan. 

Konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan 

dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau 

kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat 

majemuk karena multikulturalisme menekankan 

keanekaragaman kebudayaan dalam kesejahteraan. 

Multikulturalisme mengulas berbagai permasalahan 

yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan 

demokrasi, kedilan dan penegakan hukum, kesempatan 

kerja dan berusaha, hak asasi manusia, hak budaya 

komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika 

dan moral, tingkat dan mutu produktivitas, serta 

berbahgai konsep lainnya yang relevan. 

Berdasarkan konsep tersebut, multikulturalisme 

memiliki relevansi makna dan fungsi yang tepat. Oleh 

sebab itu, konsep tersebut menjadi penting 

dikembangkan dan diinternalisasikan dalam proses 

transformasi nilai-nilai bagi masyarakat bangsa yang 

beragam.  

Pinsip-prinsip dasar multikulturalisme yang 

mengakui dan menghargai keberagaman akan sangat 

membantu bagi terjadinya perubahan format perilaku 

                                                           
25Ngainun Naim, Ahmaf Syauqi, Pendidikan Multikultural Konsep dan 

Aplikasi,  (Yogyakarta: Ar Ruzz Media 2010), h. 126. 
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sosial yang kondusif dan menjanjikan ditengah 

kehidupan masyarakat yang majemuk.
26

 

Konsep pendidikan multikultural ada tentunya 

berawal dari konsep multikulturalisme. Akar kata 

multikultural adalah kebudayaan titik secara etimologis, 

multikultural dibentuk dari kata multi yang artinya 

banyak kultural yang artinya budaya dan isme yang 

artinya paham atau aliran. Sedangkan secara hakiki 

multikulturalisme memiliki makna pengakuan atas 

martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya 

dengan kebudayaannya masing-masing.
27

 

Menurut Prof. HAR Tilaar, pendidikan 

multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan 

kesadaran tentang “ interkulturalisme” sesuai perang 

dunia (PD) kedua. Kemunculan gagasan dan kesadaran 

“interkulturalisme” ini, selain terkait dengan 

perkembangan perkembangan politik internasional 

menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan 

diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena 

meningkatnya pluralitas (keberagaman) di negara-

negara barat sendiri sebagai akibat peningkatan migrasi 

dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan 

Eropa.
28

 

Mengenai fokus pendidikan multikultural, 

Tilaar mengungkapkan bahwa dalam program 

pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan 

semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultur 

domain atau mainstream. Fokus seperti ini pernah 

menjadi tekanan pendidikan interkultural yang 

menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi 

                                                           
26Ibid, h. 196. 
27Muhaimin Tang (et.al.), Pendidikan Multikultural: Telaah Pemikiran dan 

Implementasi dalam Pembelajaran PAI, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarya, 2009), 

h. 34. 
28 Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2016) , h. 178. 
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individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas 

terhadap budaya mainstream. Pendidikan multikutural 

sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau 

dimengerti (difference, atau politics of regnition ( politik 

pengakuan terhadap orang orang dari kelompok 

minoritas).
29

 

Alasan lain yang melatarbelakangi adanya 

pendidikan multikultural adalah keberadaan masyarakat 

dengan individu-individu yang beragam latar belakang 

bangsa bahasa, suku, ras, gender, dan kelas sosial. 

Keragaman latar belakang individu dalam masyarakat 

tersebut berimplikasi pada keragaman latar belakang 

peserta didik. 

Pendidikan multikultural dapat dilihat dari 3 

(tiga) aspek: konsep, gerakan, dan proses. Dari aspek 

konsepnya, pendidikan multikultural dipahami sebagai 

ide yang memandang semua siswa tanpa memperhatikan 

gender dan kelas sosial mereka, etnik mereka, ras 

mereka dan atau karakteristik-karakteristik kultural 

lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar 

di kelas.  

Dari aspek geraknya, pendidikan multikultural 

didefinisikan sebagai usaha untuk mengubah sekolah-

sekolah dan institusi-institusi pendidikan sehingga siswa 

dari semua kelas sosial gender dan kelompok-kelompok 

kultural memiliki kesempatan yang sama untuk belajar 

titik perubahan yang dilakukan tidak hanya terbatas 

pada kurikulum tetapi juga aspek lain seperti metode, 

strategi, manajemen pembelajaran, dan lingkungan 

sekolah.  

Dari aspek prosesnya, pendidikan multikultural 

dapat dipahami sebagai proses untuk mencapai tujuan 

agar kesetaraan pendidikan dapat dicapai oleh semua 

                                                           
29Ibid,h. 179. 
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siswa. Kesetaraan pendidikan, seperti kemerdekaan dan 

keadilan tidak mudah dicapai karena itu proses ini harus 

berlangsung terus-menerus. 

Adapun beberapa pendapat tentang definisi 

pendidikan multikultural adalah sebagai berikut: 

a. Dikutip Lawrence J. Saha. Menurutnya, 

pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai 

proses atau strategi pendidikan yang melibatkan 

lebih dari satu budaya, yang ditunjukkan melalui 

kebangsaan, Bahasa etnik, atau kriteria sosial. 

Pendidikan multikultural dapat berlangsung 

dalam setting pendidikan formal atau informal, 

langsung atau tidak langsung. Pendidikan 

multikultural diarahkan untuk mewujudkan 

kesadaran, toleransi pemahaman dan pengetahuan 

yang mempertimbangkan perbedaan kultural, dan 

juga perbedaan dan persamaan  antar  budaya dan  

kaitannya dengan pandangan dunia, konsep, nilai, 

keyakinan, dan sikap.
30

 

b.  James Banks sebagaimana dikutip oleh Choirul 

Mahfud, mendefinisikan pendidikan multikultural 

sebagai pendidikan untuk people of Colour titik 

artinya, pendidikan multikultural ingin 

mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan 

(anugerah Tuhan/ sunnatullah).
31

 

c. M. Ainul Yaqin menyatakan bahwa pendidikan 

multikultural merupakan strategi pendidikan yang 

diaplikasikan pada jenis mata pelajaran dengan 

cara menggunakan perbedaan perbedaan kultur 

yang ada pada siswa seperti perbedaan etnis 

agama, bahasa, gender, kelas sosial kemampuan 

                                                           
30 Sapendi,” Internalisasi Nilai-nilai Multikultural dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah”Jurnal RAHEMMA Studi Gender dan Anak, h. 

98. 
31 Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural..., h. 175. 
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dan umu. Pendidikan multikultural juga sekaligus 

untuk melatih karakter siswa agar mampu 

bersikap demokratis Humanis dan pluralisme 

dalam lingkungan mereka baik di sekolah maupun 

di luar sekolah.
32

 

d. Ainurrofiq Dewam menjelaskan bahwa 

pendidikan multikultural adalah proses 

pengembangan seluruh potensi manusia yang 

menghargai pluralisme dan heterogenitasnya 

sebagai konsekuensi keragaman budaya etnis 

suku, dan aliran agama. Pengertian pendidikan 

multikultural yang demikian tentu mempunyai 

implikasi yang sangat luas dalam pendidikan. 

Karena pendidikan  itu sendiri secara umum 

dipahami sebagai proses tanpa  akhir atau proses 

sepanjang Hayat. Dengan demikian pendidikan 

multikultural menghendaki penghormatan dan 

penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat 

dan martabat manusia dari mana pun dia 

datangnya dan berbudaya apapun dia. Harapannya 

adalah terciptanya kedamaian sejati keamanan 

yang tidak dihantui kecemasan, dan kebahagiaan 

tanpa rekayasa.
33

 

e. Dikutip oleh Choirul Mahfud dalam bukunya 

Multicultural Education: A Teacher Guide tio 

Linkin Context, Process, and Content, Hilda 

Hernandez mengartikan penidikan multikultural 

sebagai prespektif yang mengikuti realitas politik, 

sosial dan ekonomi yang dialami oleh masing-

masing individu dalam pertemuan manusia yang 

kompleks dan beragam secara kultur, dan 

merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas 

dan gender, etnisitas, agama, status sosial, 

                                                           
32 Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural Cross-Culture..., h. 25. 
33 Ainurrofiq Dawam, Emoh Sekolah: Menolak Komersialisasi Pendidikan 

Kanibalisme Intelektual, (Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press, 2003), h. 100. 
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ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam 

proses pendidikan. Atau, dengan kata lain, bahwa 

ruang pendidikan sebagai media transformasi 

ilmu pengetahuan  (Transfer Of Knowlage) 

hendaknya mampu memberikan nilai-nilai 

multikulturalisme dengan cara saling menghargai 

dan menghormati atas realitas yang beragam 

(plural), baik latar belakang maupun basis sosio 

budaya yang melingkupinya.
34

 

f. Dikutip oleh Yaya Suryana dan Rusdiana menurut 

Andersen dan Cusher, pendidikan multikultural 

dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai 

keberagaman kebudayaan.
35

 

g. Azra menjelaskan pendidikan multikultural 

sebagagai pengganti dari pendidikan intelkultural 

diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli dan 

mau mnegerti atau adanya politik pengakuan 

terhadap kebudayaan kelompok manusia, seperti 

tolerasansi, perbedaan etno-kultur dan agama, 

diskriminasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, 

kemanusiaan nuniversal, serta subjek-subjek lain 

yang relevan.
36

 

h. Hal Senada juga dikemukakan oleh Musa 

Asya”rie bahwa pendidikan multikultural 

bermakna sebagaiproses pendidikan cara hidup 

menghormati, tulus, toleransi terhadap keragaman 

budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat 

plural sehingga peserta didik kelak memiliki 

kekenyalan dan kelnturan mental bangsa dalam 

menyikapi sosial di masyarakat. 

                                                           
34 Chirul Mahfud, Pendidikan Multikultural..., h. 176 
35 Yaya Suryana, Rusdiana, Pendidikan Multikultural Suatu Upaya 

Penguatan Jati Diri Bangsa Konsep-Prinsip-Implementasi..., h. 196. 
36Ibid, h. 197. 
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Dari beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan multikultural merupakan 

suatu bentuk atau model reformasi pendidikan yang 

bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara 

bagi semua siswa tanpa memandang latar belakangnya, 

sehingga semua siswa dapat meningkatkan kemampuan 

yang secara optimal sesuai dengan ketertarikan, minat 

dan bakat yang dimiliki, serta pendidikan yang 

menghargai pluralisme dan heterogenitas sehingga siswa 

mampu menghargai dan menjunjung tinggi keragaman 

budaya etnik suku dan agama. 

3. Nilai-nilai Multikultural 

a. Nilai Demokrasi  

Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu 

demos berarti rakyat, dan krator yang berarti 

pemerintah, sehingga dapat daiartikan sebagai 

pemerintah rakyat, atau yang lebih kita kenal 

sebagai pemerintah dari rakyat. Karena itu 

demokrasi merupakan suatu sistem politik dimana 

para anggotanya saling memandang antara yang satu 

dengan yang lainnya sebagai nilai yang sama dilihat 

dari segi politik. 

Jika dilihat dalam konteks sejarahnya, konsep “ 

demokrasi” ini pertama kali muncul di Yunani dan 

Athena. Pericles, seorang ternama dari athena yang 

juga seorang negarawan ternama, mendefinisikan 

demokrasi dalam beberapa kriteria : 

1) pemerintah oleh rakyat yang penuh dan 

langsung;  

2) kesamaan di depan hukum;  

3) pluralisme, yaitu penghargaan atas sebuah 

bakat, minat, keinginan, dan pandangan; serta  
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4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan 

wilayah pribadi untuk menemui dan 

mengekspresikan kepribadian individual. 

Kemudian, seiring berjalannya waktu, 

penggunaan istilah demokrasi ini pun terus 

berkembang dimasyarakat. Meskipun demikian, 

demokrasi tetap mensyaratkan adanya keterlibatan 

rakyat dalam pengambilan keputusan, adanya 

kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau 

dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara, adanya 

sistem perwakilan yang efektif, dan akhirnya adanya 

sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya 

prinsip ketentuan mayoritas. 

Jika nilai demokrasi ini dibawa ke ranah 

pendidikan, maka mengandung pengertian 

adanyapandangan hidup yang megutarakan 

persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang 

sama di dalam berlangsungnya proses belajar 

mengajar antar pendidik dan peserta didik, serta 

keterlibatan lembaga pendidikan.  

b. Nilai Toleransi 

Istilah toleransi berasal dari bahasa inggris, yaitu 

tolerance, berarti sikap membiarkan, mengakui, dan 

menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan 

persetujuan. Toleransi merupakan kemampuan 

seseorang untuk dapat menghormati sifat sifat dasar, 

keyakinan dan perilaku yang dimiliki oleh orang lain. 

Selain itu, toleransi juga bisa dipahami sebagai sifat 

atau sikap menghargai, membiarkan atau 

memperbolehkan pendirian mengenai pandangan, 

pendapat, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan lain 

sebagainya yang orang lain miliki walaupun 

bertentangan dengan kita. Maka dengan itu hakikat 

toleransi adalah hidup berdampingan dengan 
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kedamaian dan saling menghargai walaupun beragam 

(mutual respect).
37

 

 Sementara menurut Hasan Shandily toleransi 

adalah sikap membiarkan orang-orang mempunyai 

keyakinan lain dalam menerima keyakinan itu karena 

mengakui hak masyarakat yang bersifat pluralistik 

dimana terdapat anutan keyakinan maupun agama. 

Toleransi merupakan syarat bagi kehidupan bersama 

secara damai dan rukun. Toleransi dapat luas 

membentang dari sikap yang hanya menahan diri dan 

membiarkan saja (pasif), sampai kepada menghargai 

para penganut keyakinan lain, sungguhpun tidak 

menerima ajarannya. Bahkansampai penghargaan atas 

unsur-unsur rohani dan penghayatan yang terdapat 

pada agama lain, yang dapat pula membantu bagi 

penghayatan keyakinan sendiri. 

Menurut Scifman dan Kanuk, dalam Susanta, 

sikap dipandang dari segi perasaan adalah ekspresi 

perasaan (inner feeling) yang mencerminkan apakah 

sesorang senang, suka atau tidak suka, setuju atau 

tidak setuju terhadap suatu objek. Untuk objeknya 

pun bisa pada barang, layanan, prilaku, termasuk pada 

seseorang. Sementara itu, sikap juga bisa dimaknai 

sebagai evaluasi umumyang dibuat manusia terhadap 

dirinya sendiri, orang lain, obyek atau isue.
38

 Dengan 

demikian mengindikasikan bahwa sikap selalu 

diarahkan kepada suatu objek, tanpa objek maka tidak 

ada sikap. Selain itu sikap juga merupakan bentuk 

ekspresi dari perasaan yang positif atau negatif 

terhadap objek yang dituju. 

                                                           
37 Moh Yamin, Vivi Aulia, Meretas Pendidikan Toleransi Pluralisme Dan 

Multikulturalisme Sebuah Kepercayaan Peradaban ( Malang Madani Media, 2011), 

h. 6. 
38 Azwar S, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, cet 2, ( Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2011), h. 6. 
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Jadi, sikap toleransi itu sendiri adalah menjadikan 

objek yang diperhatikan dalam mengekspresikan 

perasaan adalah kebebasan dalam perbedaan yang 

cenderung ke arah positif. Azwar mengatakan bahwa 

terdapat bebrapa faktor yang mempengaruhi 

pembentukan sikap seseorang, diantaranya :  

1) Pengalaman Pribadi, sikap akan lebih mudah 

terbentuk jika yang dialami seseorang terjadi 

dalam situasi yang melibatkan faktor emosiaonal. 

Situasi yang melibatkan emosi akan 

menghasilkan pengalaman yang lebih mendalam 

dan lebih lama membekas.  

2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting, pada 

umumnya individu cendeung untuk memiliki 

sikap konformis atau searah dengan sikap orang 

yang dianggapnya penting. Kecenderungan ini 

antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk 

berfiliasi dan keinginan untuk menghindari 

konflik dengan orang yangdianggap penting 

tersebut. 

3) Pengaruh kebudayaan, pengaruh lingkungan 

termasuk kebudayaan dalam membentuk pribadi 

seseorang. Kepribadian merupakan pola prilaku 

yang konsisten yang menggambar kansejarah 

penguat yang kita alami. Kebudayaan 

memberikan corak pengalaman bagi individu 

dalam suatu masyarakat. Kebudayaan telah 

meananmkan garis pengarah sikap individu 

terhadap berbagai masalah. 

4) Media masa, berbagai bentuk media masa seperti 

televisi, radio dan sebgainya, mempunyai 

pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan 

opini dan kepercayaan individu. Media masa 

memberikan pesan-pesan yang sugestif yang 

mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi 
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baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan 

kognitifbaru bagi terbentuknya sikap terhadap hal 

tersebut. Jika cukup kuat, pesan-pesan sugestif 

akan memberi dasar efektif dalam menilai 

sesuatu hal sehingga terbentuklah arahsikap 

tertentu. 

5) Landasan pendidikan dan lembaga agama, 

lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai 

suatu sistem mempunyai pengaruh dalam 

pembentukan sikap dikarenakan keduanya 

meletakkan dasar pengertian dan konsep moral 

dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan 

buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh 

dan tidak boleh dilakukan, diperoleh dari 

pendidikan dan dari pusat keagamaan serta 

ajaran-ajarannya. Konsep moraldan ajaran agama 

sangat menentukan sistem kepercayaan sehingga 

tidaklah mengherankan kalau pada gilirannya 

kemudian konsep tersebut ikut berperan dalam 

menentukan sikap individu terhadap suatu hal. 

6) Faktor emosiaonal, suatu bentk sikap terkadang 

didasari oleh emosi, yang berfungsi sebagai 

semacam penyaluran frustasi atau pengalihan 

bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap 

demikian dapat merupakan sikap yang sementara 

dan segera berlalu begitu frustasi telah hilang 

akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang 

sementara dan segera berlalu begitu frustasi telah 

hilang akan tatpi dapat pula merupakan sikap 

yang lebih konsisten dan bertahan. 

c. Nilai Keadilan Sosial 

Keadilan adalah kata yang diambil dari bahasa 

Arab “Adl” yang berarti adil. Kamus-kamus bahasa 

Arab menginformasi kata “Adl” dan keadilan 
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adalah sama. Perasaan tersebut sering dikaitkan 

dengan hal-hal yang bersifatmaterial.
39

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan 

berarti: pertama, sama berat, tidak berat sebelah, 

tidak memihak, kedua, berpihak pada yang benar, 

berpegang pada kebenaran, ketiga, sepatutnya tidak 

sewenang-wenang. 

Mengenai keadilan sosial Al-Qur‟an 

memperhatikan sebagai dasar dari relasi sosial 

dalam kehidupan manusia. Al-Qur‟an juga 

menyerukan kaum beriman untuk menjadi saksi 

Tuhan bagi keadilan.
40

 

d. Nilai Hak Asasi Manusia  

Kata “hak” yang digunakan dalam bahasa 

inggris, dalam bahasa sehari-hari, dan juga bahsa 

hukum berasal dari bahasa Arab yaitu Haq yang 

terbentuk ha dan qah dengan makna dasar 

mengerjakan sesuatu denga sempurna dan benar, Al-

Haq juga dapat diartikan sebagai lawan kebatilan. 

e. Nilai Kesetaraan 

Kesetaraan berasal dari nilai setara atau 

sederajat. Jadi kesetaraan juga dapat disebut 

kesederajatan. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), “sederajat” artinya sama 

tingkatan, kedudukan, pangkat. Denga demikian 

kesetaraan ata kesederajatan menunjukan adanya 

tingkatan yang sama, kedudukan yang sam, tidak 

lebih tinggi atau lebih rendah antara satu sama lain. 

 

 

                                                           
39M. Quraisy Shihab, Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu‟i atas Berbagai 

Persoalan, (Bandung: Mizan 1998), h. 111 
40 Farrid Essack, Membangun yang tertindas Al-Qur‟an Liberalisme dan 

Pluralisme, Terjemahan Watung A. Budiman, ( Bandung: Mizan, 2009), h .4. 
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4. Pengertian Pendidikan Multikultural 

Konsep pendidikan multikultural ada tentunya 

berawal dari konsep multikulturalisme. Akar kata 

multikultural adalah kebudayaan titik secara etimologis, 

multikultural dibentuk dari kata multi yang artinya 

banyak kultural yang artinya budaya dan isme yang 

artinya paham atau aliran. Sedangkan secara hakiki 

multikulturalisme memiliki makna pengakuan atas 

martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya 

dengan kebudayaannya masing-masing.
41

 

Menurut Prof. HAR Tilaar, pendidikan multikultural 

berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran 

tentang “ interkulturalisme” sesuai perang dunia (PD) 

kedua. Kemunculan gagasan dan kesadaran 

“interkulturalisme” ini, selain terkait dengan 

perkembangan perkembangan politik internasional 

menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan 

diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena 

meningkatnya pluralitas (keberagaman) di negara-

negara barat sendiri sebagai akibat peningkatan migrasi 

dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan 

Eropa.
42

 

Mengenai fokus pendidikan multikultural, Tilaar 

mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan 

multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata 

kepada kelompok rasial, agama dan kultur domain atau 

mainstream. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan 

pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan 

pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal 

dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream. 

Pendidikan multikutural sebenarnya merupakan sikap 

                                                           
41 Muhaimin Tang (et.al.), Pendidikan Multikultural: Telaah Pemikiran dan 

Implementasi dalam Pembelajaran PAI, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarya, 2009), 

h. 34. 
42 Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2016) , h. 178. 
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“peduli” dan mau dimengerti (difference, atau politics of 

regnition ( politik pengakuan terhadap orang orang dari 

kelompok minoritas).
43

 

Alasan lain yang melatarbelakangi adanya 

pendidikan multikultural adalah keberadaan masyarakat 

dengan individu-individu yang beragam latar belakang 

bangsa bahasa, suku, ras, gender, dan kelas sosial. 

Keragaman latar belakang individu dalam masyarakat 

tersebut berimplikasi pada keragaman latar belakang 

peserta didik. 

Pendidikan multikultural dapat dilihat dari 3 (tiga) 

aspek: konsep, gerakan, dan proses. Dari aspek 

konsepnya, pendidikan multikultural dipahami sebagai 

ide yang memandang semua siswa tanpa memperhatikan 

gender dan kelas sosial mereka, etnik mereka, ras 

mereka dan atau karakteristik-karakteristik kultural 

lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar 

di kelas.  

Dari aspek geraknya, pendidikan multikultural 

didefinisikan sebagai usaha untuk mengubah sekolah-

sekolah dan institusi-institusi pendidikan sehingga siswa 

dari semua kelas sosial gender dan kelompok-kelompok 

kultural memiliki kesempatan yang sama untuk belajar 

titik perubahan yang dilakukan tidak hanya terbatas 

pada kurikulum tetapi juga aspek lain seperti metode, 

strategi, manajemen pembelajaran, dan lingkungan 

sekolah.  

Dari aspek prosesnya, pendidikan multikultural 

dapat dipahami sebagai proses untuk mencapai tujuan 

agar kesetaraan pendidikan dapat dicapai oleh semua 

siswa. Kesetaraan pendidikan, seperti kemerdekaan dan 

keadilan tidak mudah dicapai karena itu proses ini harus 

berlangsung terus-menerus. 

                                                           
43Ibid,h. 179. 
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Adapun beberapa pendapat tentang definisi 

pendidikan multikultural adalah sebagai berikut: 

i. Dikutip Lawrence J. Saha. Menurutnya, 

pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai 

proses atau strategi pendidikan yang melibatkan 

lebih dari satu budaya, yang ditunjukkan melalui 

kebangsaan, Bahasa etnik, atau kriteria sosial. 

Pendidikan multikultural dapat berlangsung 

dalam setting pendidikan formal atau informal, 

langsung atau tidak langsung. Pendidikan 

multikultural diarahkan untuk mewujudkan 

kesadaran, toleransi pemahaman dan pengetahuan 

yang mempertimbangkan perbedaan kultural, dan 

juga perbedaan dan persamaan  antar  budaya dan  

kaitannya dengan pandangan dunia, konsep, nilai, 

keyakinan, dan sikap.
44

 

j.  James Banks sebagaimana dikutip oleh Choirul 

Mahfud, mendefinisikan pendidikan multikultural 

sebagai pendidikan untuk people of Colour titik 

artinya, pendidikan multikultural ingin 

mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan 

(anugerah Tuhan/ sunnatullah).
45

 

k. M. Ainul Yaqin menyatakan bahwa pendidikan 

multikultural merupakan strategi pendidikan yang 

diaplikasikan pada jenis mata pelajaran dengan 

cara menggunakan perbedaan perbedaan kultur 

yang ada pada siswa seperti perbedaan etnis 

agama, bahasa, gender, kelas sosial kemampuan 

dan umu. Pendidikan multikultural juga sekaligus 

untuk melatih karakter siswa agar mampu 

bersikap demokratis Humanis dan pluralisme 

                                                           
44 Sapendi,” Internalisasi Nilai-nilai Multikultural dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah”Jurnal RAHEMMA Studi Gender dan Anak, h. 

98. 
45 Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural..., h. 175. 
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dalam lingkungan mereka baik di sekolah maupun 

di luar sekolah.
46

 

l. Ainurrofiq Dewam menjelaskan bahwa 

pendidikan multikultural adalah proses 

pengembangan seluruh potensi manusia yang 

menghargai pluralisme dan heterogenitasnya 

sebagai konsekuensi keragaman budaya etnis 

suku, dan aliran agama. Pengertian pendidikan 

multikultural yang demikian tentu mempunyai 

implikasi yang sangat luas dalam pendidikan. 

Karena pendidikan  itu sendiri secara umum 

dipahami sebagai proses tanpa  akhir atau proses 

sepanjang Hayat. Dengan demikian pendidikan 

multikultural menghendaki penghormatan dan 

penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat 

dan martabat manusia dari mana pun dia 

datangnya dan berbudaya apapun dia. Harapannya 

adalah terciptanya kedamaian sejati keamanan 

yang tidak dihantui kecemasan, dan kebahagiaan 

tanpa rekayasa.
47

 

m. Dikutip oleh Choirul Mahfud dalam bukunya 

Multicultural Education: A Teacher Guide tio 

Linkin Context, Process, and Content, Hilda 

Hernandez mengartikan penidikan multikultural 

sebagai prespektif yang mengikuti realitas politik, 

sosial dan ekonomi yang dialami oleh masing-

masing individu dalam pertemuan manusia yang 

kompleks dan beragam secara kultur, dan 

merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas 

dan gender, etnisitas, agama, status sosial, 

ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam 

proses pendidikan. Atau, dengan kata lain, bahwa 

ruang pendidikan sebagai media transformasi 

                                                           
46 Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural Cross-Culture..., h. 25. 
47 Ainurrofiq Dawam, Emoh Sekolah: Menolak Komersialisasi Pendidikan 

Kanibalisme Intelektual, (Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press, 2003), h. 100. 
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ilmu pengetahuan  (Transfer Of Knowlage) 

hendaknya mampu memberikan nilai-nilai 

multikulturalisme dengan cara saling menghargai 

dan menghormati atas realitas yang beragam 

(plural), baik latar belakang maupun basis sosio 

budaya yang melingkupinya.
48

 

n. Dikutip oleh Yaya Suryana dan Rusdiana menurut 

Andersen dan Cusher, pendidikan multikultural 

dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai 

keberagaman kebudayaan.
49

 

o. Azra menjelaskan pendidikan multikultural 

sebagagai pengganti dari pendidikan intelkultural 

diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli dan 

mau mnegerti atau adanya politik pengakuan 

terhadap kebudayaan kelompok manusia, seperti 

tolerasansi, perbedaan etno-kultur dan agama, 

diskriminasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, 

kemanusiaan nuniversal, serta subjek-subjek lain 

yang relevan.
50

 

p. Hal Senada juga dikemukakan oleh Musa 

Asya”rie bahwa pendidikan multikultural 

bermakna sebagaiproses pendidikan cara hidup 

menghormati, tulus, toleransi terhadap keragaman 

budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat 

plural sehingga peserta didik kelak memiliki 

kekenyalan dan kelnturan mental bangsa dalam 

menyikapi sosial di masyarakat. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu 

bentuk atau model reformasi pendidikan yang bertujuan 

untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua 

                                                           
48 Chirul Mahfud, Pendidikan Multikultural..., h. 176 
49 Yaya Suryana, Rusdiana, Pendidikan Multikultural Suatu Upaya 

Penguatan Jati Diri Bangsa Konsep-Prinsip-Implementasi..., h. 196. 
50Ibid, h. 197. 
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siswa tanpa memandang latar belakangnya, sehingga 

semua siswa dapat meningkatkan kemampuan yang 

secara optimal sesuai dengan ketertarikan, minat dan 

bakat yang dimiliki, serta pendidikan yang menghargai 

pluralisme dan heterogenitas sehingga siswa mampu 

menghargai dan menjunjung tinggi keragaman budaya 

etnik suku dan agama. 

5. Tujuan Pendidikan Multikultural 

Pendidikan multikultural memiliki dua tujuan yaitu 

tujuan awal dan juga tujuan akhir. Tujuan awal 

merupakan tujuan sementara karena tujuan ini hanya 

berfungsi sebagai perantara agar tujuan akhirya dapat 

dicapai dengan baik, menurut M. Ainul Yaqin tujuan 

pendidikan multikulturlisme ada dua yaitu : 

a. Tujuan awal pendidikan multikultural yaitu 

membangun wacana pendidikan multikultural di 

kalangan guru, dosen, ahli pendidikan, pengambil 

kebijakan dalam dunia pendidikan dan mahsiswa 

jurusan ilmu pendidikan maupun mahasiswa umum. 

Harapannya adalah apabila mereka mempunyai 

wacana pendidikan multikultural yang baik maka 

kelak mereka tidak hanya mampu untuk membangun 

kecakapan dan keahlian siswa terhadap mata 

pelajaran yang diajarkannya. Nilai-nilai pluralisme 

para peserta didiknya, humanisme dan demokrasi 

secara langsung disekolah kepada para peserta 

didiknya.  

b. Adapun tujuan akhir pendidikan multikulturalisme ini 

adalah, peserta didik tidak hanya mampu memahami 

dan menguasai materi pelajaran yang diajarkannya 

akan tetapi diharapkan juga bahwa para peserta didik 
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akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu 

bersikap demokratis, pluralis dan humanis.
51

 

Tujuan utama pendidikan multikultralisme adalah 

mengubah pendekatan pelajaran dan pembelajaran kearah 

memberikan peluang yang sama pada setiap anak. Jadi, 

tidak ada yaang dikorbankan demi persatuan. Untuk itu, 

kelompok-kelompok harus damai, saling memahami, 

mengakhiri perbedaan, tetapi tetap menekankan pada 

tujuan umum mencapai persatuan. Siswa ditanamkan 

pemikiran lateral, keanekaragaman, dan keunikan itu 

dihargai. Hal ini berarti harus ada perubahan sikap, 

prilaku, dan nilai-nilai, khususnya civitas akademika 

sekolah. Ketika siswa berada diantara kesamanya yang 

berlatar belakang berbeda, mereka harus belajar satu sama 

lain, berinteraksi, dan berkomunikasi sehingga dapat 

menerima perbedaan diantara mereka sebagai sesuatu 

yang memperkaya mereka. 

Menurut Yaya Suryana dan Rusdiana dalam 

bukunya pendidikan multikultural suatu upaya 

penguatan jati diri bangsa mengemukakan bahwa tujuan 

penidikan multikultural adalah untuk membantu siswa : 

a. Memahami latar belakang diri dan kelompok dalam 

masyrakat. 

b. Menghormati dan mengapresiasi ke-bhinekaan 

budaya dan sosio historis. 

c. Menyelesaikan sikap-sikap yang terlalu etnosentris 

dan penuh purbasangka. 

d. Memahami faktor-faktor sosial, ekonomis, psikologis, 

dan historis yang menyebabkan terjadinya polarisasi 

etnik ketimpangan dan keterasingan etnik. 

e. Meningkatkan kemampan menganalisis secara kritis 

masalah-masalah rutin dan isu melalui proses 

                                                           
51 Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural: Cross-Culture Understanding 

untuk Demokrasi dan Keadilan..., h. 26. 
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demokratis melalui sebuah visi tentang masyarakat 

yang lebih baik, adil, dan bebas. 

f. Mengembangkan jati diri yang bermakna bagi semua 

orang.
52

 

Menurut Muhammad Tang dkk dalam bukunya 

berjudul pendidikan multikultural telaah pemikiran dan 

implementasinya dalam pembelajaran tujuan pendidkan 

multikulturalisme secara garis besar dibedakan menjadi 

tiga macam yaitu : 

a. Tujuan attitudinal (Sikap) yaitu membedakan sikap 

sadar, sensitif, dan toleran, respek terhadap identitas 

budaya, responsif terhadap berbagai permasalahan 

yang timbul di masyarakat. 

b. Tujuan kognitif, yaitu terkait dengan pencapaian 

akademik, pembelajaran berbagai bahasa, 

memperluas pengetahuan terhadap kebudayaan, yang 

spesifik, maupun menganalisa dan 

menginterpretasikan tingkah laku budaya serta 

menyadaria adanya prespektif budaya tertentu. 

c. Tujuan intruksional, yaitu menyampaikan berbagai 

informasi mengenai berbagaia kelompok etnis secara 

benar diberbagai buku teks maupun dalam 

pengajaran, maupun strategi tertentu dalam 

menghadapi masyarakat yang plural, menyiapkan alat 

yang konseptual untuk komunikasi antar budaya dan 

untuk pengembangan, keterampilan, mempersiapkan 

teknik evaluasi dan membuka diri untuk melakukan 

klarifikasi dan penerangan mengenai nilai-nilai dan 

dinamika budaya.
53

 

                                                           
52 Yaya Suryana, Rusdiana, Pendidikan Multikultural Suatu Upaya 

Penguatan Jati Diri Bangsa Konsep-Prinsip-Implementasi..., h. 199. 
53 Muhaimin Tang (et.al.), Pendidikan Multikultural: Telaah Pemikiran dan 

Implementasi dalam Pembelajaran PAI..., h.193. 
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Menurut farid Ari Fandi. inkorporasi pendidikan 

multikultural kedalam program pendidikan memiliki 

tujuan sebagai berikut : 

a. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang 

menghargai pluralisme budaya. Artinya, pluralisme 

budaya itu tidak hanya di toleransi tetapi juga 

dirangkul dan keragaman pengalaman manusia itu 

diharapkan memberikan kearifan. Pendidikan 

multikultural merupakan sebuah alternatif daripada 

membiarkan anak memperoleh pengalaman sendiri 

pluralisme budaya-sporadis dan fragmentaris. 

b. Pendidikan multikultural eksplisit mengakui dan 

menyambut keragaman dari warisan etnik yang 

ditemukan dalam diri setiap orang yang disebut, dan 

menolak pandangan bahwa sekolah harus berupaya 

mencairkan perbedaan kultural atau sebaiknya hanya 

mentoleransi pluralisme budaya. 

c. Pendidikan multikultural tidak memaksa atau 

menolak anak karena identitas suku, agama, ras, 

golongan. Sebgaian keluarga mungkin tidak dapat 

mengidentifikasi warisan etnik mereka, dan keluarga 

lain mungkin tidak tertarik melakkan hal itu. 

d. Pendidikan multikultural mengakui pentingnnya 

semua anak banyak memiliki kesempatan intuk 

berinteraksi secara positif dan personal anak-anak dari 

berbagai latar belakang sisio ekonomi dan warisan 

budaya. 

e. Pendidikan multkultural memberikan setiap siswa 

kesempatan untuk membantu berkembangnya sense 

off self. Ini terutama bagi anak-anak yang secara 

ekonomi tidak beruntung dan apalagi dari sebuah 

kelompok etnik yang relatif terisolasi atau yang 
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memiliki sejarah penderitaan panjang akibat 

diskriminasi dan prasangka.
54

 

Tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural 

dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

a. Untuk memfungsikan peranan sekolah dalam 

memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam. 

b. Untuk membangun siswa dalam membangun 

perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, 

ras, etnik, kelompok keagamaan. 

c. Memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar 

mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan 

sosialnya. 

d. Untuk membantu peserta didik dalam memangun 

ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran 

positif kepada mereka mengenai perbedaan 

kelompok.
55

 

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan pendidikan multikultural adalah membatu 

peserta didik dalam mengembangkan proses pengenalan 

terhadap budaya, ras, suku, bangsa, etnis, bahasa, dan 

masyarakat luas secara global. Secara lebih sederhana, tujuan 

pendidikan multikultural adalah dimaksudkan untuk 

menciptakan kehidupan yang harmonis didalam masyarakat 

yang majemuk. 

 

 

 

 

                                                           
54 Sapendi ,” Internalisasi Nilai-nilai Multikultural dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah” Jurnal RHEMMA Studi Gender Dan Anak, h. 

102. 
5555 Rustam Ibrahim, ”Pendidikan  Multikulural: Pengertian, Prinsip, dan 

Relevansi dengan Tujuan  Pendidikan Islam “ jurnal ADDIN, Vol. 7 No. 1, (Februari 

2013), h. 144-145. 
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C. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

1. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam pada dasarnya tidak jauh 

berbeda dengan pendidikan pada umumnya, letak 

perbedaan yang mendasar adalah pada materi yang 

disampaikan dan metode yang digunakan untuk 

menyampaikan kepada peserta didik. Pendiikan Agama 

Islam menurut H. Abdul Rahman Saleh dalam Mahfudh 

Shalehudin merupakan usaha sadar berupa bimbingan 

dan asuhan terhadap anak didik supaya kelak setelah 

selesai pendidikannya dapat memahami dan 

mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam serta 

menjadikannya sebagai way of life (jalan Kehidupan). 

Lebih lanjut Azyumardi Azra menyatakan bahwa, 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha untuk 

membentuk pribadi yang bernafaskan pada ajaran agama 

Islam sehingga pribadi-pribadi yang terbentuk itu tidak 

terlepas dari nilai-nilai agama.
56

 

Pembelajaran pendidikan Agama Islam adalah suatu 

upaya membuat peserta didik dapat belajar, terdorong 

belajar, mau belajar, dan tertarik untuk terus-menerus 

mempelajari agama Islam, baik untuk kepentingan 

mengetahui bagaimana cara beragama yang benar 

maupun mempelajari islam sebagai pengetahuan.   

Mengutip pendapat Aziyumardi Azra, bahwa 

pembelajaran PAI adalah proses transformasi dan 

internalisasi pengetahuan nilai-nilai dan keterampilan 

melaksanakan ajaran agama Islam yang dilakukan oleh 

pendidik terhadap peserta didik, internalisasi PAI dalam 

diri manusia melalui proses pendidikan merupakan suatu 

proses persiapan generasi muda untuk menjalankan 

                                                           
56 Ahmad Salim, “Pendekatan Saintifik dalam  Pembelajran Pendidikan 

Agama Islam di Madrasah” Jurnal Cendikia, Vol. 12 No. 1, (Juni 2014), h. 42.  
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kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih 

efektfif dan efisien.
57

 

2. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam (PAI) merupakan sebutan 

yang diberikan kepada subyek mata pelajaran Akidah-

Akhlak, Al-Qur‟an dan Hadist, Sejarah Kebudayaan 

Islam, dan Fiqih yang harus diselesaikan oleh peserta 

didik dalam menyelesaikan pendidikannya pada tingkat 

tertentu. Maka dari itu dalam internalisasi nilai-nilai 

pendidikan multikultural dalam pembelajaran PAI nilai 

yang harus ditanamkan melalui materi tersebut.  

a. Materi Aqidah  

Materi ini berkaitan tentang pemikiran tauhid 

dimana dalam konteks pendidikan di Indonesia 

khususnya sangat terbatas, dikalangan masyarakat 

Muslim Indonesia terkesan masih kuatnya paham 

teologis yang cenderung bersifat (jabariyah). 

Paham ini lebih menekankan kekuasaan mutlak 

Tuhan, sementara ihktiar dari manusianya di abaikan. 

Berawal dari kesadaran inilah, selain diperlukan 

pemahaman yang benar tentang tauhid dan bertauhid, 

juga mendesak dikembangkannya pemikran alternatif 

dibidang teologi yang terjebak pada perbedaan 

madhzab. Seperti Jabariyah, Qadariyah, Mutazilah, 

Maturidiyah, atau syiah. Dari beberapa penjabaran 

dalam buku teks PAI di SMA. Seperti pembahasan 

tentang iman kepada Allah materi yang di usung 

dengan sifat-sifat Allah diantaranya (Maha bijaksana) 

Al-hakim.   

b. Materi Akhlak 

Materi akhlak yang memfokuskan kajiannya pada 

prilaku baik-buruk terhadap Allah, Rosul, sesama 

                                                           
57 Ali Martadho,” Mengembangkan Pendidikan Multikultural dalam 

Pembelajaran PAI” Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7, (Mei 2016),  h. 12. 
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manusia, dan diri sendiri beserta lingkungannya. 

Sangat berkaitan erat dengan pendidikan 

multikultural. Karena pada dasarnya suatu bangsa bisa 

mempertahankan persatuannya karena didasari oleh 

akhlak. Begitupun sebaliknya jika akhlak tidak di 

implementasikan maka akan berdampak kehancuran 

pada suatu bangsa tersebut. 

 

c. Materi Al-Qur‟an Hadist 

Al-Quran sebagai sumber ajaran islam yang 

diturunkan oleh Allah SWT, kepada umat manusia 

melelui perantara nabi Muhammad SAW, untuk 

menjadi petunjuk agar manusia memperoleh 

kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. 

Dari sekian banyak petunjuk yang terdapat dalam 

Al-Qur‟an terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan 

yang seharusnya menjadi pedoman umat manusia 

terhadap upaya menjaga kerukunan dan kedamaian 

dalam kehidupan yang multikultural. Sebagaimana 

Firman Allah dalam Al-Qur‟an surat Al-Hujarat ayat : 

13. 

                        

                       

      

Artinya :“Wahai manusia! Sungguh, kami telah 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi 

Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, 
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Allah maha mengetahui, maha teliti.” (QS. Al-

Hujarat: 13).
58

 

 

d. Materi Sejarah Kebudayaan Islam  

Terdapat dua hal yang perlu dilakukan dalam 

pembelajara Sejarah Kebudayaan Islam agar 

mengandung nilai-nilai multikultural yaitu : pertama, 

melakukan dialog dengan menempatkan setiap 

peradaban dan kebudayaan yang ada pada posisi 

sejajar, kedua, mengembangkan toleransi untuk 

memberikan kesempatan masing-masing kebudayaan 

saling memahami. 

e. Materi Fiqih  

Materi fiqih dapat diperluas dengan kajian fiqih 

siyasah (pemerintahan). Didalamnya terkandung 

konsep-konsep kebangsaan yang telah dicontohkan 

pada zaman nabi atau kahalifah-khalifah setelahnya 

yang mencerminkan sistem pemerintahan yang 

multikultur dimana pada saat itu perbedaan budaya, 

agama, ras masih sangat kental nuansanya. 

 

D. Kerangka Berfikir 

Multikulturalisme dalam penelitian ini adalah menerima 

dalam konteks keberagaman dan saling toleransi dalam 

lingkungan sekolah. Seorang guru dapat menanamkan sikap 

multikutural otomatis ia akan menyadari bagaiamana 

pentingnya pendidikan multikultural dan menyadari 

pentingnya suatu perbedaan yang ada disekitarnya dijadikan 

suatu keindahan sehingga keberagaman menjadi satu titik 

terciptanya suatu kesatuan yang kokoh.  

                                                           
58 Departemen  Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanya, (Bandung:Sygma 

Examedia Arkanleema, 2014), h. 517. 
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Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, 

maka disusunlah kerangka berfikir sebagai berikut. 
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