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ABSTRAK 

 

 

Manusia  sebagai makhluk sosial senantiasa hidup ditengah 

keberagaman. Pendidikan berwawasan Multikultural  dalam konteks 

pendidikan agama Islam , konsep multikultural sebaiknya menjadi 

tonggak penegak utama dalam perealisasian  proses belajar mengajar. 

Disadari atau tidak kelompok-kelompok  yang berbeda secara kultural 

dan agama kerap menjadi korban rasis. Maka dari itu diperlukan 

penanaman sikap pluralis demi menumpas dan meminimalisir angka 

kejahatan tersebut. Pendidikan agama Islam berkaitan  dengan  2 

proses pendidikan yakni pendidikan formal dan  non formal. Di masa 

pandemi seperti saat ini tidak menyurut semangat  dalam  meneliti 

Pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan multikultural 

melalui penanaman sikap pluralis. Implementasi pembelajaran  

Pendidikan agama Islam berwawasan multikultural melalui 

penanaman sikap pluralis ini di muat dalam pendekatan deskriptif  d 

adapun pembahasan nya di teliti melalui metode pembahasan 

desktiptif-analitis. Diperlukan observasi dan wawancara secara 

mendalam dikarenakan jenis penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan mengambil latar belakang  SMAN 3 Bandarlampung 

yang  dinilai sangat cukup majemuk dan heterogen. Adapun  subjek 

dari penelitian ini diantara nya Kepala SMAN 3 Bandarlampung 

beserta beberapa staff, Guru PAI , dan peserta didik. Hasil penelitian 

menunjukkan Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

berwawasan  Multikultural yakni dengan menanamkan nilai- nilai dan 

sikap pluralis. Oleh karena itu tidak mungkin tercipta suatu 

keharmonisan berkehidupan jika kita tidak mengindahkan nilai dan 

wawasan   multikultural serta sikap pluralis yang optimal.  Selain itu 

dibutuhkan juga  adaptasi dengan situasi pembelajaran pada masa  

pandemi seperti saat ini yang menyebabkan pembelajaran di lakukan 

secara online. Strategi pembelajaran yang lebih variatif menuntut  

pendidik untuk lebih inovatif dalam mengajar. 

 

Kata Kunci :  Implementasi, Pembelajaran PAI , Wawasan 

Multikultural , Sikap Pluralis  
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MOTTO 

 

                               

                    

 

"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 di antara kamu di sisi Allah 

ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, 

Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

1. Definisi Istilah  

       Sebagai kerangka awal agar memudahkan dan 

meminimalisir kesalah pahaman dalam menelaah dan 

memahami pengertian atau maksud dari skripsi yang berjudul 

“Implementasi Pembelajaran PAI Berwawasan 

Multikultural Melalui Penanaman Sikap Pluralis pada 

Masa Pandemi Covid-19 ( Study di SMA N 3 Bandar 

Lampung )“ dan sebelum menuju pembahasan selanjutnya 

maka diperlukan penegasan judul yang termaktub pada 

beberapa kata kunci dalam deskripsi di bawah ini  sebagai 

berikut : 

a. Implementansi  

            Implementasi merupakan suatu penerapan atau sebuah 

tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana yang 

telah disusun dengan cermat sedemikian rupa secara 

terperinci. Implementasi juga merupakan suatu bentuk 

aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang sudah di 

rancang secara sistematis dengan banyak pertimbangan.  

      Implementasi adalah upaya pelaksanaan PAI yang 

meliputi perenncanaan, pelaksanaan ,evaluasi 

pembelajaran yang akan di jabarkan melalui pendekatan 

kualitatif. Implementasi dilakukan apabila sudah terdapat 

perencanaan serta juga bukan hanya sekedar tindakan 

saja
.1 

 

 

                                                           
1 Pius, A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer , ( 

Surabaya : PT.Arloka,2008),248  



 
 

 
 

2 

b. Pembelajaran  

                  Pembelajaran adalah suatu proses interaksi sosial 

yang didalam nya terdapat  komunikasi dua arah oleh dua 

pelaku atau lebih  , yakni mengajar yang dilakukan oleh 

guru atau pendidik dan belajar yang dilakukan oleh murid 

atau peserta didik. Pada dasarnya pembelajaran sangat 

berkaitan dengan kemampuan seorang pendidik dan 

peserta didik dalam membangun interaksi yang baik .  

                Interaksi yang baik dapat di analogikan  dengan 

suatu keadaan dimana guru mampu mendorong peserta 

didik agar memiliki motivasi belajar yang tinggi . 

Pembelajaran di ibaratkan sebagai suatu bentuk usaha 

yang dilakukan untuk memfasilitasi terjadinya proses 

belajar pada peserta didik. Pembelajaran juga sering di 

maknai pula sebagai interaksi dari 3 komponen dasar , 

yakni pendidik, peserta didik dan sumber belajar dalam 

lingkup pembelajaran.
2
 

               Jadi yang dimaksud dengan pembelajaran dalam 

skripsi ini adalah suatu proses  belajar  mengajar di SMA 

N 3 Bandar Lampung   yang didalam nya terdapat 

interaksi sosial yang dilakukan dengan baik  antara 

pendidik dan peserta didik demi tercapai nya  proses 

pembelajaran yang efektif.  

c. Pendidikan Agama Islam  

1) Pendidikan Agama Islam , adalah  suatu bentuk 

bimbingan,  pola asuh tindakan  memotivasi yang 

diberikan  seseorang kepada saudaranya  sesama 

muslim, dengan tujuan agar ia mampu tumbuh secara 

maksimal dalam menunaikan ibadah sesuai dengan 

ajaran Islam yang mengacu pada dua pedoman inti 

                                                           
2Muh Sain Hanafy, ―Konsep Belajar dan Pembelajaran ―( Skripsi,  Makassar: 

UIN Alauddin Makassar. 2014) , 66 



 
 

 
 

3 

yakni Al-Qur’an dan Hadits
.3 

Kesemua ulasan itu 

memiliki makna yang sama, yakni sikap, perilaku dan 

tindak-tanduk individu yang berorientasi pada norma 

baik-buruk mengenai hubungan nya dengan sesama 

individu  baik sebagai keluarga,saudara antar bangsa 

dan negara , atau pun sesama umat beragama .
4
 
 

Jadi yang dimaksud dengan Pendidikan Agama 

Islam pada skripsi ini adalah suatu bentuk kegiatan  

membimbing, menerapkan pola asuh mengayomi 

peserta didik   dengan pemberian motivasi, perilaku 

tauladan dan kisah-kisah umat terdahulu  guna 

terbentuknya  tingkah laku terpuji ber akhlakul 

karimah sesuai tuntunan  Al-Qur’an dan Hadits .  

d. Wawasan Multikultural 

1) Wawasan menurut istilah merupakan suatu cara 

pandang , cara melihat dan cara tinjau. 

2) Multi dalam pengertian nya memiliki arti lebih dari 

satu , banyak dan beragam.
5
 

3) Kultural secara etimologis berasal dari  kata kultur. 

Adapun  jika di uraikan  secara terminologis kultural 

ini adalah sebuah budaya yang universal  dalam 

berbagai macam tingkatan yang dianut oleh 

masyarakat.
6
 Sedangkan Multikulturalisme adalah 

suatu paham di masyarakat yang terbentuk dari 

banyak kebudayaan. Kebudayaan ini terlahir dari 

pengetahuan yang dibangun dari ketrampilan guna  

mendukung proses interaksi sosial.  

                                                           
3Ahmad Tafsir , Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam  , ( Bandung : 

PT Remaja Rosdakarya .1992),32 
4Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam , (Jakarta: Prenada Media 

Gruop.2006),11  
5 Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI) (Online) Available at  

http://kbbi.web.id/multi   

[ di akses 26 November 2020] 
6 KBBI,Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI) (Online) Available at  

http://kbbi.web.id/kultural   [ di akses 26 November 2020]  

http://kbbi.web.id/multi
http://kbbi.web.id/kultural
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Dalam interaksi tersebut  terdapat komunikasi 

yang efektif dari setiap individu yang memiliki latar 

belakang kebudayaan yang berbeda.
7
 Jadi maksud 

dari Multikutural dalam skripsi ini adalah suatu situasi 

dan kondisi kelompok masyarakat yang didalam nya 

menganut berbagai macam budaya / kebudayaan , ras, 

suku maupun agama.Kelompok masyarakat disini 

adalah seluruh warga yang berada di SMA N 3 

Bandar Lampung. 

e. Sikap Pluralis  

Sikap Pluralis merupakan sikap menerima keadaan  

yang umumnya beraneka ragam  dengan harapan  mampu 

menumbuhkan pemahaman untuk saling pengertian satu 

dengan yang lainnya.  

f. Masa Pandemi 

           Pada masa Covid-19 pemerintah menerapkan 

kebijakan yakni Work From Home (WFH). Kebijakan ini 

merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat 

agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan dirumah. 

Termasuk juga  dalam dunia pendidikan yang tentu 

mengalami perubahan yang sangat siginifikan pada masa 

pandemi Covid-19 ini. Dengan diterapkan nya 

pembatasan interaksi , Kementrian Pendidikan di 

Indonesia juga megeluarkan kebijakan  yaitu mengganti 

proses Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM) menjadi sistem 

dalam jaringan ( jaringan). Dengan menggunakan sistem 

pembelajaran secara daring ini , terkadag muncul berbagai 

masalah yang dihadapi baik oleh pendidik maupun peserta 

didik. Masalah yang biasa terjadi ialah seperti tidak tuntas 

nya materi yang disampaikan oleh pendidik ataupun 

keluhan peserta didik tentang banyak nya tugas yang 

bahkan selalu bertambah sebelum tugas awal dikerjakan.  

                                                           
7Ngaimun Naim, Pendidikan Multikultural ; Konsep dan Aplikasi 

(Yogyakarta: Ar-ruzz  Media  ,2008), 126 
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g. SMA N 3 Bandar Lampung  

                     SMA N 3 Bandar Lampung merupakan salah 

satu sekolah menengah atas. Memulai kiprah nya di 

bawah naungan Dinas Pendidikan yang terletak di Kota 

Bandar Lampung  Kelurahan Durian Payung Kec. 

Tanjung Karang Pusat Provinsi Lampung beralamatkan di 

Jln.Khairil Anwar Nomor 30 Durian Payung. Sekolah ini 

dipilih karena telah memenuhi kriteria yaitu dalam 

sekolah tersebut ada dua atau lebih siswa atau warga 

sekolah dengan  budaya, agama, ras, dan suku  yang 

berbeda dan tentunya ada implementasi pendidikan 

multikultural dengan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam melalui  penanaman sikap pluaralis. 

        Berdasarkan istilah-istilah tersebut , maka yang 

dimaksud secara keseluruhan  dengan judul ― 

Implementasi Pembelajaran PAI  berwawasan 

Multikultural melalui penanaman sikap pluralis  pada  

masa pandemi  Covid-19 ( Study di  SMA N 3 Bandar 

Lampung) ― adalah suatu penelitian tentang pelaksanaan , 

penerapan pembelajaran dan pengetahuan tentang 

keragaman kebudayaan  dalam menanggapi keberagaman 

dari kultur lingkungan masyarakat melalui Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam  yang diberikan oleh Guru PAI 

kepada siswa-siswi di SMA N 3 Bandar Lampung 

khususnya pada masa covid-19 seperti sekarang ini . 

2. Alasan Memilih Judul  

a. Alasan Obyektif  

   Di era milenial seperti sekarang ini , di tengah-

tengah keberagaman masyarakat  dengan berbagai macam 

jenis suku, agama, ras dan budaya yang memaksa kita 

untuk selalu bersatu di tengah banyaknya perbedaan. 

Ditengah keberagaman yang ada  tentu saja tidak 

membuat kita lantas membeda-bedakan perlakuan kita 
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kepada mereka yang memiliki perbedaan dengan kita  

baik suku, agama, ras dan budaya nya. 

      Akan tetapi justru mampu mendidik diri kita untuk 

berbaur, menerima dan mulai hidup  berdampingan ,  

senantiasa rukun dengan  seluruh saudara setanah air kita  

tanpa memandang darimana suku, agama atau etnis mana 

mereka berasal. Kendati demikian, untuk hidup rukun 

selayaknya seperti yang saya bahas di atas tidak selalu 

berjalan  dengan mulus . Tak dapat  di pungkiri bahwa 

banyak kasus di Indonesia yang masih mempermasalahkan  

hal-hal berbau perbedaan, baik perbedaan suku , agama , 

ras dan kebudayaan.  

   Munculnnya konflik dan krisis  sosial  membuat  

masyarakat pada kondisi tersebut kian memanas. Begitu 

jauh dengan keharmonisan, kedamaian bahkan sikap 

toleransi sudah  semakin minim. Untuk itu dengan adanya 

kasus-kasus yang terjadi maka diperlukan pengkondisian 

yang baik , secara arif , bertanggung jawab dan penuh 

toleransi , dengan demikian  perbedaan  dan keberagaman 

menjadi bermanfaat  bagi  bangsa Indonesia. 

Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama  Islam 

Berwawasan Multikultural inilah yang akan menjadi salah 

satu solusi untuk meminimalisir dan mencegah  konflik 

serta kasus-kasus tersebut  tejadi kembali.  

b. Alasan Subyektif 

1) Judul dan pembahasan  tersebut sesuai dengan ilmu 

pengetahuan yang di peroleh di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN 

Raden Intan Lampung .  

2) Sebagai sarana untuk memutus kebiasaan intoleran di 

kalangan umat. 

3) Sebagai sarana dalam menanamkan nilai-nilai 

toleransi  dalam diri peserta didik agar mampu hidup 
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berdampingan ditengah ragam masyarakat 

multikultural. 

4) Untuk memperoleh gelar S1 di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Jurusan Agama Islam UIN Raden Intan 

Lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

                    Terlahir dengan berbagai macam jenis suku , ras , agama 

dan budaya menjadikan Indonesia dinobatkan sebagai salah satu 

negara Multikultur terbesar seantero jagat raya. Bagaimana tidak? 

Menyoal tentang kondisi sosio-kultural maupun geografisnya 

yang amat luas , di tambah lagi dengan keragaman budaya , etnis 

dan agama  yang mampu membuat Indonesia terbilang sangat 

kaya akan banyak  hal, baik dari sumber daya alam, manusia  

maupun kebudayaan. 

                    Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) yang 

terdiri dari gugusan pulau-pulau yang terbentang dari sabang 

hingga merauke yang jumlah nya mencapai lebih dari 12.000 

pulau dengan populasi penduduknya berjumlah kurang-lebih 240 

juta jiwa . Terdiri dari 300 suku bangsa dan berkomunikasi 

dengan 200 bahasa yang berbeda , serta menganut agama dan 

kepercayaan serta  aliran lainnya yang berbeda-beda pula.
8
 

                    Didalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 3, dinyatakan bahwa  pendidikan 

nasional berfungsi untuk mengembangkan  kemampuan dan 

membentuk karakter  serta peradaban bangsa yang berharkat dan 

martabat  dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa demi 

pengembangan potensi peserta didik agar kelak menjadi insan 

yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , berakhlak mulia  , 

                                                           
8 M.Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural:Cross –Kultural Understanding 

untuk Demokrasi dan Keadilan        (Yogyakarta:Pilar Media ,2005),3-4 
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berilmu,  kreatif, ulet , mandiri serta menjadi warga negara yang 

menjunjung tinggi sikap demokratis dan tanggung jawab.
9
 

                      Demi mencapai tujuan tersebut , maka salah satu mata 

pelajaran yang perlu dipelajari oleh peserta didik  baik di 

madrasah ataupun di sekolah umum yakni pelajaran Pendidikan 

Agama Islam, dengan harapan agar peserta didik tersebut akan 

berkembang mejnjadi  insan  yang memiliki iman baja,bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Pada 

hakikatnya pendidikan tidak dapat dipisahkan  dari kebudayaan , 

maka dari itu kebudayaan dan peradaban yang sukses  tentu saja 

di landasi dengan prestasi pendidikan yang berhasil.  

                        Berbicara tentang Pendidikan Agama Islam saat ini 

kerap memunculkan stigma yang sedikit memprihatinkan dalam 

pandangan kita , baik tentang ketertinggalan  dan kondisi yang 

kurang mengenakkan. Begitu pula di sinyalir bahwa sistem 

pendidikan nasional yang selama ini kita anut pun menunjukkan 

fenomena yang tidak menguntungkan  bagi pembentukkan proses 

kultural.
10

 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di harapkan  

dapat memberikan sumbangsih  yang cemerlang bagi dunia 

pendidikan di Indonesia .  

            Berupaya  memberikan wawasan  dan ilmu pengetahuan  

kepada peserta didik  untuk dapat memahami  serta menerapkan 

ajaran Islam   dalam kehidupan sehari-hari guna tercapai nya  

efektivitas  mata pelajaran  tersebut  bagi peningkatan kesadaran 

peserta didik baik secara spritual maupun kultural. Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti juga diharapkan mampu mencetak 

generasi-generasi penerus  yang beriman, bertaqwa  kepada Allah 

SWT , berbudi pekerti luhur , dan memiliki jiwa peduli kepada 

sesama mahluk hidup, alam dan sekitarnya. PAI di rasa kurang 

                                                           
9 Undang-Undang RI NO.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 
10 Abd.Rachman Assegaf , ― Kata Pengantar “ dalam Syamsul Kurniawan 

Pendidikan di mata Soekarno : Modernisasi  Pendidikan Islam  dalam Pemikiran 

Soekarno , ( Yogyakarta : Ar-Ruzz Media Group,2009), -16 
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mampu dalam untuk melangkah dan maju, bekerja  sama dengan 

lembaga-lembaga non-agama 

          Dalam realita sehari-hari peserta didik dan  masyarakat  

masih  sering terlibat dalam  pergaulan  bebas, tawuran, intoleran, 

dan konflik SARA.Maka dari itu, bukan hal baru lagi jika pada 

akhirnya banyak orang yang menjadi apatis dengan pendidikan 

agama , dan mempertanyakan sejauh mana efektivitas  mata 

pelajaran  agama guna peningkatan kesadaran diri peserta didik 

baik secara agama maupun kultural. Permasalahan yang sedang 

menjaid buah bibir dikalangan umat beragama yakni kemunculan 

keragaman internal (internal diversity) yang merupakan proses 

yang tak terhindarkan.Misalnya saja  di dalam Agama  Islam 

terdapat banyak aliran yang terpecah-pecah lagi. 

             Allah SWT menjelaskan  suatu fenomena mengenai 

keberagaman yang sedang terjadi pada kita  hari ini, hal tersebut 

termaktub dalam firman Allah Q.S Al-Hujurat {13} yang 

berbunyi: 

                          

                            

      Artinya :  ―Hai manusia , sesungguhnya kami menciptakan 

kamu dari laki-laki dan perempuan  dan menjadikan kamu  

berbangsa-bangsa , dan bersuku-suku supaya kamu saling 

mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu 

adalah yang paling taqwa di sisi Allah. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

 

            Ditengah keberagaman yang ada  tentu saja tidak membuat 

kita lantas membeda-bedakan perlakuan kita kepada mereka yang 

memiliki perbedaan dengan kita  baik suku, agama, ras dan 

budaya nya , akan tetapi justru mampu melatih diri kita untuk 

berbaur, menerima dan mulai hidup  secara rukun dan 
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berdampingan dengan  seluruh saudara setanah air kita  tanpa 

memandang darimana suku, agama atau etnis mana mereka 

berasal.   Kendati demikian ,  hidup   rukun selayaknya seperti 

yang saya bahas di atas tidak selalu berjalan mulus.  

           Tak dapat  di pungkiri bahwa banyak kasus di Indonesia 

yang masih mempermasalahkan  hal-hal berbau perbedaan, baik 

perbedaan suku , agama , ras dan kebudayaan. Munculnnya 

konflik dan krisis  sosial  membuat kondisi masyarakat kala itu  

kian memanas. Begitu jauh dengan keharmonisan, kedamaian 

bahkan sikap toleransi sudah  semakin memudar. Untuk itu 

dengan adanya kasus-kasus yang terjadi maka diperlukan 

pengkondisian yang baik , secara arif , bertanggung jawab dan 

penuh toleransi. Dengan demikian  perbedaan  dan keragaman 

yang ada  mampu menjadi tonggak kebangkitan  bagi  bangsa 

Indonesia. 

            Multikulturalisme merupakan cara pandang dalam upaya 

membantu pihak-pihak yang  memiliki perbedaan supaya mampu 

membangun sikap saling menghormati satu dengan yang lain  dan 

menerima kemajemukan yang ada agar terpelihara nya kedamaian 

antar individu. Dengan demikian, kesejahteraan  dapat dirasakan 

oleh seluruh insan manusia.  Sikap multikultural ini haruslah  di 

iringi dengan keyakinan  bahwasannya jika kita mampu mengolah 

dengan baik perbedaan tersebut maka hal ini bisa membuat negeri 

kita semakin produktif dan sejahtera.  

             Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

di SMA N 3 Bandar Lampung  yang berlangsung  telah 

memperlihatkan adanya konsep perbedaan , yakni waawasan 

multikultural  baik dari segi pemahaman  guru PAI  maupun 

berbagai materi yang di berikan . Materi tersebut tentu nya akan di 

integrasikan  melalui perilaku-perilaku multikultural. Siswa-siswi 

di SMA N 3 Bandar Lampung  adalah kombinasi dari beberapa 

agama ,  artinya tidak hanya satu agama saja yang ada dalam 

sekolah ini. Begitu pun budaya,etnis,adat,dan  pola hidup  mereka 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula secara kultur.  
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        Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  

yang berlangsung di SMA N 3 Bandar Lampung ini telah terlihat 

adanya wawasan multikultural. Penegasan dari Kepala Sekolah  

dan Guru Pendidikan Agama Islam di SMA N 3 Bandar Lampung  

bahwa di sekolah tersebut  terdapat peserta didik yang memiliki 

agama yang beragam . Tak hanya itu , ada pula peserta didik yang 

berasal dari luar daerah Bandar Lampung. Sebagian besar dari 

mereka ada yang berasal dari kalangan yang kurang mampu 

dalam segi finansial , anak yatim bahkan yatim piatu. 

                  Pendidikan Agama Islam  berwawasan multikultural 

ini di yakini sudah berlangsung di SMA N 3 Bandar Lampung , 

karena didalam penyeleksian masuk sekolah sama sekali tidak 

memandang perbedaan agama, suku budaya dan lain sebagainya. 

Di lihat dari fenomena yang  telah ada,  guru Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti memberi kesempatan kepada perserta 

didik yang berbeda madzhab ( paham) untuk berada di ruang kelas  

pada saat proses  belajar mengajar agama islam berlangsung.  

                Keberagaman agama merupakan salah-satu faktor yang 

memicu konflik dan krisis sosial pada kasus-kasus yang sudah 

saya bahas di atas. Ada 3 komponen yang tidak  dapat dilepaskan  

dari hal tersebut  yakni, agama , pemahaman agama dan 

keberagaman.  Agama dengan kumpulan nilai Ilahiyah yang 

diturunkan  kepada umat manusia untuk diresapi , di jadikan 

pondasi dan pegangan hidup.  

                Didalam agama semua hal diatur , terdapat prinsip-

prinsip dan aturan yang mengikat  guna mengatur  

keberlangsungan hidup umatnya. Guru Pendidikan Agama Islam  

juga di harapkan dapat menanamkan kepada  peserta didik untuk 

memelihara sikap toleransi. Bekerjasama dengan baik  dan 

menghilangkan prasangka-prasangka negatif  sehingga membabat 

habis adanya ketengangan antar siswa dengan   banyaknya 

perbedaan yang ada. Namun di masa pandemi seperti saat ini 

membuat banyak kendala dalam penerapan proses pembelajaran 

khususnta mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekertoi. Tidak adanya pembelajaran tatap muka mengakibatkan 
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siswa dituntut menjadi lebih inisiatif dalam menghadapi pola 

pembelajaran secara daring.  

                Namun kendati demikian semangat dalam menuntut 

ilmu tidak boleh surut , dalam penerapan pembelajaran PAI  

berwawasan Multikultural melalui penanaman sikap pluralis  ini 

diperlukan inisiatif dan peran antar pendidik dan peserta didik 

sehingga tercapainya suatu keberhasilan dalam pebelajaran. 

Dalam sistem pembelajaran daring seperti saat ini tidak menutup 

kemungkinan bahwa penerapan Pembelajaran PAI  berwawasan 

Multikultural ini terlaksanakan. Sebab Pendidikan PAI dan Budi 

Pekerti berwawasan Multikultural bisa diterapkan dalam 

pembelajaran sistem apapun melalui pendekatan dan penanaman 

nilai-nilai berbasis religi dan multikultural.  

                 Dari uraian di atas ,terlihat jelas  bahwa  SMA N 3 

Bandar Lampung ini sangat memiliki daya tarik untuk dijadikan 

salah satu alternatif tempat untuk melakukan penelitian. Kiranya 

tidak berlebihan jika peneliti melakukan penelitian lebih lanjut. 

Peneliti merumuskannya dalam judul ― Implementasi 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  Berwawasan 

Multikultural    melalui penanaman sikap pluralis di SMA N 3 

Bandar Lampung.‖ 

 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

1. Fokus penelitian  

Fokus Penelitian ini berfungsi sebagai pemberian batasan 

dalam penelitian dan pengumpulan data, sehingga penelitian 

ini akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi 

tujuan dalam penelitian.Melalui fokus penelitian ini informasi 

yang terdapat di lapangan tidak semua nya harus di ambil oleh 

peneliti. Peneliti bisa memfilter informasi yang masuk sesuai 

dengan konteks permasalahannya. Sehingga rumusan masalah 

ini saling berkaitan.Fokus penelitian skripsi  ini adalah proses 

implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
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berwawasan multikultural melalui penanaman sikap pluralis 

pada masa pandemi  di SMA N 3 Bandar Lampung. 

2. Sub Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian di atas kemudian di jabarkan menjadi 

beberapa sub-Fokus sebagai berikut : 

a. Proses perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti berwawasan Multikultural melalui 

penanaman sikap pluralis pada masa pandemi covid-19 

SMA N 3 Bandar Lampung 

b. Proses perealisasian pembelajaran daring Pendidikan 

Agama Islam berwawasan Multikultural melalui 

penanaman sikap pluralis pada masa pandemi covid-19 di 

SMA N 3 Bandar Lampung. 

c. Evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

berwawasan Multikultural melalui penanaman sikap 

pluralis pada masa pandemi covid-19 di SMA N 3 Bandar 

Lampung 

 

D. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka 

masalah yang  dapat dirumuskan  adalah :  

1. Bagaimana implementasi pembelajaran pendidikan agama 

islam berwawasan multikultural melalui penanaman sikap 

pluralis pada masa pandemi Covid-19 ( study di SMA N 3 

Bandar Lampung)? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas , maka tujuan dari 

penelitian adalah  

1. Untuk mengetahui  implementasi pembelajaran pendidikan 

agama islam berwawasan  multikultural melalui penanaman 
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sikap pluralis  pada masa pandemi Covid-19 (study di SMA 

N 3 Bandar Lampung ). 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian  diatas , penelitian ini tentu 

mengharapkan  hasil yang memiliki manfaat  baik secara  teoritis 

maupun praktis, terutama bagi peneliti  dan institusi pendidikan 

pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat bagi dunia pendidikan. Wabil khusus pada bidang 

studi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bewawasan 

Multikultural melalui penanaman sikap pluralis pada masa 

pandemi  yang telah di laksanakan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan 

mampu memberikan kontribusi kepada banyak pihak , di 

antaranya : 

a. Bagi peserta didik dapat dijadikan sebagai kiat-kiat guna 

peningkatan kualitas wawasan siswa memahami  

pendidikan agama Islam berwawasan multikultural. 

b. Bagi  guru dapat dijadikan sebagai acuandan pedoman 

dalam merelisasikan pendidikan agama Islam berwawasan 

multikultural. 

c. Bagi sekolah di jadikan sebagai upaya peningkatan dan 

pengembangan kualitas  pendidikan islam multikultural. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

    Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah upaya  

peneliti guna mencari perbandingan serta menemukan inovasi  

untuk melanjutkan penelitian yang ingin dilakukan melalui 

beberapa referensi yang relevan dengan  tema skripsi yang 

hendak di teliti..Kajian penelitian terdahulu yang relevan juga 

memiliki peran penting dalam menempatkan penelitian serta  

menunjukkan keautentikan penelitian. Peneliti mencantumkan  

hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang 

akan di angkat oleh peneliti.Lalu kemudian membuat ringkasan 

nya baik karya yang sudah dipublikasikan maupun yang belum. 

Dengan dilakukan nya tahap ini maka akan terlihat sejauh mana  

letak orisinalitas dan letak penelitian yang akan dilakukan . 

Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan judul 

yang di angkat oleh peneliti: 

1. Mukhlis Hidayat Rifa’i, Pendidikan Agama Multikultural 

(Telaah terhadap Buku Pendidikan Agama Berwawasan 

Multikultural), UIN Sunan Kalijaga  Yogyakarta ,2009.
11

 

Dalam skripsi ini dibahas tentang konsep dan teori 

pendidikan islam multikultural dari pemikiran Zakiyuddin 

Baidhawy akan tetapi penulis di rasa belum cukup 

berhasil  dalam memberikan tawaran-tawaran praktis-

aplikatif  untuk mengaplikasikannya sesuai dengan 

konteks pembelajaram pendidikan islam. Penelitian yang 

telah dipaparkan di atas , mempunyai beberapa perbedaan 

dengan  penelitian yang penulis lakukan di antara nya : 

a. Dari segi pendekatan nya , penelitian ini 

menggunakan metode studi pustaka , sedangkan 

penulis mengacu pada metode penelitian kualitatif. 

                                                           
11Mukhlis Hidayat Rifa’i,  Pendidikan Agama Multikultural (Telaah terhadap 

Buku Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural),Skripsi :UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta,2009 
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b. Penelitian ini berkutat pada pemikiran Zakiyyudin 

Baidhawy yang lebih dominan, sedangkan penulis 

lebih umum dan fleksibel. 

2. Diar Khilala , Penanaman Nilai-Nilai Multikultural dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Sebagai Upaya 

dalam Menangkal Fanatisme Golongan di SMK Nurul 

Islami Semarang,UIN Walisongo,2019.
12

 Skripsi ini 

mengulas tentang upaya meminimalisr ke fanatikan 

golongan dengan cara menanamkan nilai-nilai 

multikultural. Penelitian skripsi tersebut tertuju pada 

sejauh mana   tingkat keberhasilan upaya penanaman 

nilai-nilai islam yang tujuan nya adalah menangkal 

fanatisme golongan di sekolah, sehingga berbeda dengan 

skripsi penulis yang menitikberatkan pada peng 

implementasian pembelajaran pai dan budi pekerti 

berwawasan multikultural 

Penelitian yang telah dipaparkan di atas , mempunyai 

beberapa perbedaan dengan    penelitian yang penulis 

lakukan. 

a. Penelitian ini menggunakan penanaman nilai sebagai 

poin khusus dari batasan penelitian, sedangkan 

batasan masalah yang penulis tulis berfokus pada 

implementasi pembelajaran nya. 

b. Skripsi ini mengulas tentang upaya dalam 

meminimalisir ke fanatika golongan/kelompok 

dengan cara menanamkan nilai-nilai nilai 

multikultural , sedangkan skripsi yang ingin penulis 

tulis adalah tentang implementasi dari pembelajaran 

PAI berwawasan multikultural tersebut , apakah 

sudah maksimal atau masih banyak kekurangan. 

 

                                                           
12Diar Khilala, Penanaman Nilai-Nilai Multikultural Dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Sebagai Upaya Menangkal Fanatisme Golongan di SMK 

Nurul Islam Semarang,Skripsi:UIN Walisongo,2019 



 
 

 
 

17 

3. Lina Riqotul Wafiyah, Penanaman Nilai-Nilai Toleransi 

Beragama pada Pembelajaran PAI di SMP Negeri 23 

Semarang Tahun 2011/2012. Tujuan dari  skripsi ini 

dibuat adalah untuk mengetahui bagaimana proses 

penanaman nilai-nilai toleransi beragama  pada 

pembelajaran PAI di SMP Negeri 23 Semarang tahun 

2011/2012 , dan untuk mengetahui apa aja faktor 

pendukung dan penghambat proses penanaman  nilai-nilai 

toleransi beragama pada pembelajaran PAI di SMP 

Negeri 23 Semarang Tahun 2011/2012. 

a. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata  tertulis  atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat di amati, sama dengan penelitian 

yang sedang penulis teliti. 

b. Penelitian ini berfokus pada penanaman nilai-nilai 

toleransi beragama di SMP Negeri 23 Mijen 

Semarang tahun ajaran 2011/2012 pada pelaksanaan 

PAI di SMP Negeri 23 Semarang. Sedangkan penulis  

c. Teknik Pengumpulan data nya hampir sama dengan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti yakni melalui  observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

4. Zainul Arifin, Pendekatan Multikultural dalam 

Pembelajaran PAI (Studi terhadap Pembelajaran PAI  di 

SMAN 8 Yogyakarta), Tahun 2008. Penelitian ini berfokus 

pada pendekatan multkultural dalam pembelajaran PAI di 

SMAN 8 Yogyakarta. 

a. Realisasi pembelajaran multikultural dalam 

pelajaran PAI yang tercermin dalam figur 

pendidik dengan kesadaran akan keragaman 

siswanya, sehingga terjawabkan pada penggunaan 

strategi dan metode pembelajarannya yaitu 

dengan meningkatkan tentang budaya dan etnis, 
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kebijakan menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami peserta didik , menciptakan suasana 

yang kondusif untuk belajar dan menciptakan 

hubungan harmonis sesama peserta didik. 

b. Implikasi dari realisasi pendekatan multikultural 

ini yaitu tersedianya kesempatan yang merata 

kepada peserta didik  untuk berpartisipasi dalam 

pembelajaran , tumbuhnya solidaritas pada diri 

siswa, sehingga mereka hidup rukun, saling 

membantu dan menghargai sesamanya. 

5. Faridhatus Sholihah, ―Implementasi Pendidikan Islam 

Multikultural dalam Sikap Toleransi beragama siswa 

SMP Mardi Sunu Surabaya”, Tahun 2016.  

a. Penerapan sikap toleransi beragama siswa telah 

sesuai dengan maksud  dan tujuan pendidikan 

multikultural.Berdasarkan  pada seluruh kegiatan 

mulai dari belajar mengajar kegiatan ekstra atau 

intrakulikuler  secara umum sudah diterapkan. 

Dengan melihat interaksi sosial antar teman 

sebaya atau guru serta kepada lingkungan sekolah 

, serta sikap toleransi  yang ditanamkan  dalam 

diri siswa juga sudah terlaksana dengan maksimal 

sebagai bukti ketika sekolah mengadakan 

kegiatan keagamaan, seluruh siswa saling 

membantu tanpa memandang agama serta budaya 

dari setiap masing-masing peserta didik.  

b. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

yakni penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata  tertulis  atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat di amati, 

sama dengan penelitian yang sedang penulis teliti. 

6. Ulya Inayatul,‖ Pendidikan Islam Multikultural  sebagai 

Resolusi Konflik Agama diIndonesia . Fikrah 4.1 . Dalam 

Jurnal ini penulis menemukan data terkait agama Islam 



 
 

 
 

19 

yang rahmatan lilalamin telah memberikan dasar 

pegangan bagi kehidupan multikultural melalui ajaran 

tentang perdamaian, pengharagaan terhadap  

keberagaman, nilai-nilai toleransi, nilai kasih sayang 

(mahabbah), kebersamaan(ijtima’iyyah) , persamaan 

(musawah), keadilan (a’dalah) dan persaudaraan 

(ukhuwah).Sehingga  nilai-nilai pendidikan islam 

Multikultural tersebut perlu di implemetasikan dalam 

ketiga ranah pendidikan, yaitu pendidikan di sekolah , 

keluarga, dan pendidikan di masyarakat. Implementasi 

serius terhadap pendidikan Islam Multikultural tersebut 

diharapkan mampu menjadi alternatif resolusi konflik 

agama di Indonesia khusunya di dunia pendidikan dan 

membuat penulis berhasil memilih jurnal ini  sebagai 

salah kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

penulis. 

7. Zainal Arifin,‖ Pendidikan Islam Multikultural Upaya 

Menumbuhkan Kesadaran Multikultural .― Al-Insyiroh : 

Jurnal Studi Keislaman 2.1 (2018):38-56. Dalam jurnal 

ini disimpulkan bahwa segenap umat beragama 

diharapkan mampu mengambil peran aktif dalam upaya 

menggapai idealisme luhur ini. Pola pemahaman agam 

yang kontekstual , manusiawi dan cerdas, pendektan 

dialogis-inklusif humanis perlu dikembangkan dalam 

mebina hubungan antaragama dan hubungan lintas 

budaya.  Disnilah pentingnya pendidikan multikultural 

dalam seluruh tatanan kehidupan kemasyarakatan  dan 

kebangsaan kita. Melalui pendidikan multikultural ini , 

sikap saling menerima  dan menghargai antar etnis , antar 

umat beragama  dan antarbudaya  terus kita pupuk  dan 

kita kembangkan  dalam mewujudkan  kesatuan dalam 

keragaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah 

yang membuat penulis akhirnya menjadikan jurnal ini 

menjadi salah stu referensi dalam penulisan skripsi ini. 
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8. Ali Noor Djannah , “ Tantangan bagi Guru Pendidikan 

Agama Islam Menerapkan Konsep Pendidikan Agaa 

Berwawasan Multikultural .” Zawiyah: Jurnal Pemikiran 

Islam 1.1 (20): 19-38. Dalam Jurnal ini penulis 

menemukan  data terkait  karakteristik pendiidkan Agama 

Islam berwawasan multikultural yaitu belajar hidup dalam 

perbedaan, pembangun saling percaya, pemelihara saling 

pengertian , penjunjung tinggi saling menghargai , terbuka 

dalam berfikir, apresiasi dan interdependensi: resolusi 

konflik  dan rekonsilasi kekerasan. Dalam jurnal ini pun 

jelas menyebutkan bahwa Pendidikan Islam berwawasan 

multikultural adalah suatu metode pendidikan yang 

membuka visi  dan cakrawala yang lebih luas sebagai 

upaya membangun  kesadaran multikultural  bangsa yang 

seharusnya  mampu merefleksikan persoalan  keragaman 

bangsa dengan mentrasmisikan  nilai-nilai  yang dapat 

menumbuhkan sikap toleran , terbuka dan kebebasan 

dalam diri generasi muda. Sehingga penulis akhirnya 

memilih jurnal ini sebagai salah satu rujukan kajian 

terdahulu yang relevan untuk penelitian ini.  

9. Yusuf Achmad, ― Pengemabngan Kurikulum PAI 

Berbasis Multikultural (Perspektif Psikologi 

Pembelajaran).‖Jurnal Al-Murabbi 4.2 (2019)251-274 

Dalam jurnal ini penulis menemukan langkah-langkah 

dalam pengembangan kurikulum PAI berbasis 

Multikultural .  Desain pengembangan Kurikulum PAI 

Multikultural berlandaskan psikologi belajar siswa dalam 

menanamkan nilai demokrasi, humanis, kesetaraan dan 

kebersamaan. Bebearapa desain terangkum secara padat 

dalam jurnal ini , sehingga penulis berminat untuk 

menjadikan jurnal ini sebagai salah satu alternatif  untuk 

rujukan pada penelitian ini. 
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H. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

         Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau 

kegiatan dalam perealisasian suatu penelitian yang dimulai 

dari perumusan masalah sampai kesimpulan.
13

 Dalam 

penelitian ini , peneliti menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Hal ini dikarenakan penelitian ini 

berupaya memaparkan realita yang terjadi  tanpa memerlukan 

data angka-angka (kuantitatif) dan berupaya menjabarkan 

suatu keadaan  beserta seluruh  aspek penting lainnya dalam 

rangka pemberian informasi  yang jelas, padat, dan akurat. 

Penelitian ini tidak menggunakan data berupa angka-angka 

seperti metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif ini adalah berasal dari naskah wawancara 

, catatan lapangan dan dokumentasi,sehingga yang menjadi 

fokus tujuan dari penelitian kualitatif adalah upaya untuk 

menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara 

mendalam , rinci, padat dan tuntas. 

              Oleh karena itu , penggunaan pendekatan kualitatif dalam 

penelitian ini  adalah dengan merelevansikan antara realita 

empiris dengan teori yang berlaku dengan  menggunakan 

metode deskriptif.Berusaha untuk menafsirkan  data yang ada 

, misalnya tentang situasi yang alami, satu hubungan, kegiatan 

, pandangan , sikap yang nampak  atau tentang suatu proses  

yang tengah berlangsung. Perealisasian metode-metode 

deskriptif  tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan 

penyusunan data , tetapi juga meliputi analisa dan interpretasi 

data itu.Metode deskriptif yang merupakan metode dalam 

pencarian fakta dengan intepretasi yang tepat , penelititian ini 

juga mempelajari tentang masalah-masalah dalam masyarakat 

, serta tata cara  yang berlaku dalam masyarakat, mengenai 

situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan , 

                                                           
13Suharsimi, Ari kunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 

(Jakarta : PT Rineka Cipta,2006),119 
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kegiatan, sikap , pandangan serta proses yang sedang 

berlangsung dan pegaruh dari sebuah fenomena. 

             Jenis penelitian  yang peneliti gunakan adalah studi 

kasus ( case study) yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

secara intensif , mendalam dan terperinci terhadap suatu 

lembaga, instansi,  organisasi, ataupun tentang suatu 

permasalahan tertentu. Deddy mulyana  mengemukakan 

bahwa studi kasus merupakan uraian penjelasan komprehensif 

yang membahas berbagai aspek seorang individu, kelompok, 

komunitas(organisasi), situasi sosial, ataupun program.
14

 

Maka dari itu  hasil dari penelitian ini  diharapkan  mampu 

memberikan suatu gambaran autentik yang  terorganisasi 

dengan baik tentang komponen-komponen tertentu, sehingga  

mempunyai kapasitas dalam memberikan hasil penelitian 

yang valid. Peneliti berkeinginan untuk menguraikan dan 

menjabarkan apa adanya mengenai proses implementasi 

pembelajaran pendidikan agama islam berwawasan 

multikultural  di SMA N 3 Bandar Lampung. 

2. Lokasi Penelitian 

       Lokasi penelitian ini adalah di SMA N 3 Bandar 

Lampung  yang bertempat di Jl.Khairil Anwar 30, 

Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kelurahan Durian 

Payung , Bandar Lampung 35116. 

3. Bahan Penelitian 

a. Data 

Data adalah keterangan–keterangan mengenai  suatu 

hal, misalnya bisa berupa fakta yang digambarkan lewat 

angka, simbol, kode dan lain-lain. Data merupakan suatu 

informasi yang disampaikan oleh manusia yang menjadi 

subjek penelitian,hasil observasi,fakta,dokumen yang 

sesuai dengan fokus penelitian. Data didalam penelitian 

                                                           
14Deddy Mulyana , Metodelogi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Siswa 

Rosdakarya,2004),201  
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ini adalah keterangan,tindakan, perilaku, ataupun kegiatan 

dan catatan.  

Informasi dari subjek penelitian dapat diperoleh 

secara verbal melalui tanya jawab (wawancara) atau 

dalam bentuk tertulis melalui dokumen yang dapat 

menjadi bahan kajian berkaitan dengan implementasi 

pembelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti 

berwawasan multikultural di SMA N 3 Bandar 

Lampung.
15

 

b. Sumber Data  

     Sumber data merupakan subyek darimana data 

tersebut di peroleh.Dengan kata lain , sumber data adalah 

subyek yang dapat  memberikan data  berupa kata-

kata,tindakan,maupun dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan.Apabila peneliti 

menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya 

,maka sumber data disebut dengan responden atau 

informan. 

     Informan adalah seseorang yang akan memberikan 

respon terkait dengan pertanyaan demi pertanyaan yang 

kita ajukan. Namun apabila peneliti menggunakan teknik 

observasi dalam pengumpulan datanya,maka sumber data 

nya dapat berupa benda,gerak,ataupun proses sesuatu.Dan 

apabila menggunakan teknik dokumentasi maka sumber 

datanya dapat berupa dokumen atau catatan-catatan yang 

telah ada. Berdasarkan dari uraian di atas,maka sumber 

data pada penelitian ini adalah kepala sekolah, waka 

kurikulum, guru PAI SMA N 3 Bandar Lampung dan 

siswa-siswi SMA N 3 Bandar Lampung. 

     Lofland mengatakan bahwa sumber data utama 

dalam suatu penelitian kualitatif bisa berupa kata-kata 

atau penuturan dan tindakan , lain dari pada itu bisa 

                                                           
15 Rulam Ahmadi, Memahami Metodelogi Penelitian Kualitatif,(Malang UIN 

Malang Press,2005),64 
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ditambah dengan data pendukung berupa dokumen dan 

lain-lain.
16

 Terdapat 2 jenis data utama yang biasanya 

digunakan dalam penelitian di antara nya  

1) Data primer  

Data primer merupakan data yang ada pada 

penelitian kualitatif, dikumpulkan langsung oleh 

peneliti dari sumber uatma di lapangan. Data dalam 

penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara, kepala 

sekolah, waka kurikulum, dan guru PAI dan siswa-

siswi di SMA N 3 Bandar Lampung. Informan dalam 

penelitian adalah kepala sekolah, waka kurikulum, 

guru PAI dan beberapa siswa-siswi SMA N 3 Bandar 

Lampung, serta kegiatan/ aktivitas yang dilaksanakan 

di SMA N 3 Bandar Lampung. 

2) Data sekunder. 

Data primer merupakan data yang ada pada 

penelitian kualitatif  yang diperoleh dari sumber 

kedua yang mendukung  dan melengkapi  sumber-

sumber data primer. Adapun sumber data dalam 

penelitian ini adalah pengumpulan data dengan 

observasi .
17

Biasanya disajikan dalam bentuk 

dokumen-dokumen yang  sudah ada dan telah 

tersusun dengan sistematis oleh pihak sekolah di 

SMA N 3 Bandar Lampung ataupun dokumentasi dan 

data-data  yang berhubungan dengan masalah  yang 

yang penulis tel 

4.Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian kualitatif ada beberapa teknik dalam 

pengumpulan data di antara nya adalah sebagai berikut : 

 

                                                           
16Lexy Moelung, Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung: Rosdakarya,2007),7  
17Iqbal Hasal, Analisis Penelitian  dengan Statistik,(Jakarta:Bumi Aksara , 

2004),19 
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a. Wawancara  

            Wawancara adalah salah kaedah dalam upaya 

mengumpulkan data yang biasa digunakan peneliti dalam 

penelitian kualitatif. Wawancara adalah proses yang 

penting dalam rangkaian melaksanakan suatu penelitian 

kualitatif. Peneliti harus bekerja sama dan membangun 

hubungan yang baik terhadap informan/responden yang 

ingin dimintai keterangannya. 

         Dukungan dari para responden tersebut tergantung  

dari bagaimana peneliti mampu melaksanakan tugasnya. 

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan 

informasi yang akan digunakan dalam memperkuat 

argumen yang disampaikan oleh peneliti.Informasi yang 

di peroleh dari hasil wawancara inilah yang akan di klaim 

sebagai data dan data-data ini di perlukan guna membuat 

suatu rumusan  sebaik mungkin guna mencapai tujuan 

penelitian.
18

 

  Dalam upaya menemukan pengalaman-pengalaman 

responden dari topik  atau situasi tertentu  yang dikaji 

secara spesifik, maka perlu dilakukan wawancara yang 

intensif, detail dan mendalam. Dalam melaksanakan 

wawancara  di gunakan pertanyaan-pertanyaan yang 

memerlukan jawaban berupa informasi terkait dengan 

penelitian yang hendak dilakukan.Untuk menentukan 

responden pertama di dalam penenlitian ini peneliti akan 

memilih informan yang memiliki wawasan khusus, 

informatif serta dengan situasi yang menjadi fokus 

penelitian , disamping memiliki status khusus seperti 

kepala sekolah,waka kurikulum dan guru PAI. 

  Tahap selanjutnya adalah wawancara tidak terstruktur  

dengan beberapa siswa dan alumni untuk memperoleh 

satu atau lebih informasi lain yang di anggap memenuhi 

                                                           
18 Mita Rosaliza,‖Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian 

Kualitatif: Jurnal Ilmu Budaya‖, Vol.2   No.2 (20),71 



 
 

 
 

26 

dan relevan dengan implementasi pembelajaran PAI di 

SMA N 3 Bandar Lampung.Untuk mencegah terjadinya 

pengertian ganda terkait informasi yang diterima , maka 

settiap wawancara dilakukan pengujian informasi dan 

informan/responden sebelum pencarian informasi yang 

selanjutnya. 

b. Observasi Partisipan 

         Observasi merupakan kegiatan pengamatan dengan 

memusatkan perhatian suatu objek yang hendak diteliti 

dibantu dengan indera manusia.
19

 Guna menguji dan 

melengkapi hasil wawancara yang telah di berikan oleh 

informan yang mungkin data tersebut belum mampu 

mendeskripsikan semua situasi secara rinci. 

        Peneliti mengamati secara langsung implementasi 

pembelajaran pendidikan agama islam dan budi 

berwawasan multikultural. Adapun teknik pengamatan 

yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Pengamatan terhadap kondisi dan pola tingkah laku 

warga SMA N 3 Bandar Lampung. 

2) Pengamatan terhadap interaksi sosial maupun online  

di SMA N 3 Bandar Lampung 

3) Pengamatan terhadap sarana dan prasarana di SMA N 

3 Bandar Lampung. 

4) Pengamatan terhadap fenomena bersosialisasi di 

lingkungan SMA N 3 Bandar Lampung. 

5) Pengamatan terhadap kegiatan sehari-hari di SMA N 

3 Bandar Lampung. 

           Tidak hanya mengamati secara langsung, tetapi 

peneliti juga survei langsung mengikuti beberapa 

kegiatan baik online maupun offline yang dilaksanakan 

di SMAN 3 Bandar Lampung. Berdialog dengan 

                                                           
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek :Edisi 

Revisi VI(Jakarta :Rineka Cipta,2006),204 
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kepala sekolah , guru, waka kurikulum bahkan 

bercengkarama dengan beberapa siswa-siswi di SMA 

N 3 Bandar Lampung. Selaras dengan pandangan dari 

Robert Bogdan dan J. Steven Taylor,mereka 

berpendapat bahwa totalitas dalam observasi terjadi 

ketika penenliti mampu terjun langsung dalam suatu 

komunitas , instansi , atau masyarakat dan melibatkan 

diri kedalam  kegiatan yang dilakukan oleh instansi/ 

masyarakat tersebut.
20

 

c. Dokumentasi 

     Dokumentasi berasal dari kata bahasa latin yaitu 

docere, yang memiliki artinya mengajar . Dokumentasi 

merupakan fakta dan data tersusun dalam berbagai bahan 

yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu sehingga 

memungkinkan bagi peneliti untuk mengetahui hal-hal 

yang pernah terjadi sebagai penguat data observasi dan 

wawancara dalam memeriksa keabsahan data 

interpretasi,kesimpulan.  

Menurut Gottschalk dokumentasi adalah sumber 

tertulis bagi informasi sejarah   sebagai kebalikan dari 

pada kesaksian lisa, artefak, peninggalan-peninggalan 

tertulis –pentilasan-pentilasan arkeologis, serta 

dokumentasi di peruntukkan bagi surat-surat resmi  dan 

surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, 

hibah dan dokumen penting lainnya.
21

 

            Sedangkan menurut pendapat lain , Arikunto 

mengatakan bahawa dokumentasi merupakan kegiatan 

mencari data mengenai hal-hal  atau variabel berupa 

catatan-catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti , notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. 

Dalam pemanfaatan data yang berupa dokumentasi dalam 

                                                           
20Robert C. Bogdan da Steven Taylor , Dasar-dasar penelitian Kualitatif (Terj 

) A Khozin Afandi, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 31 
21Gottchalk,Understanding History, A Primer of Historical Method: 

Terjemahan  Nugroho Notosusanto,( Jakarta: UI   Press ,1986),27 
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penelitian kualitatif, maka dalam hal ini Prastowo 

menyebutkan bahwa ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan yakni sebagai berikut : 

1) Melalui analisis konten/bahasan. Dijelaskan bahwa 

teknik apapun yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan melalui usaha untuk menemukan 

karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif 

dan sistematis 

2) Memberi kode kemudian menyusunya sesuai dengan 

tema atau hipotesis yang telah kita rumuskan. 

Dijelaskan bahwa peneliti harus mulai 

mengidentfikasikan tema-tema dalam kata, kemudian 

membuat hipotesis yang berhubungan dengan 

kehidupan/ obyek yang hendak di teliti. 

   Dokumen sebagai sumber data yang banyak di 

manfaat oleh para peneliti, terutama untuk menguji , 

menafsirkan dan memprediksi sesuatu hal. Adapun 

manfaat dari dokumentasi sebagai  salah satu teknik 

dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif 

adalah sebagai berikut : 

a) Sebagai bukti untuk suatu pengujian. 

b) Sebagai sumber yang stabil, utuh dan valid. 

c) Bersifat alamiah  sesuai dengan konteks , lahir 

dan berada dalam konteks  

d) Hasil pengkajian sisi akan membuka kesempatan 

untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan 

terhadap sesuatu yang hendak di teliti. 

e) Relatif murah , mudah ditemukan dan hanya 

membutuhkan waktu. 

               Adapun studi dokumentasi di dalam penelitian 

kualitatif ini digunakan untuk mengumpulkan data 

dari sumber-sumber non insani. Ada 5 alasan 
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mengapa studi dokumentasi ini hendak dilakukan di 

antara nya adalah sebagai berikut : 

(1) Sumber –sumber ini tersedia dan murah. 

(2) Dokumen rekaman merupakan sumber 

informasi yang stabil, akurat dan dapat di 

analisis kembali. 

(3) Dokumen dan rekaman adalah sumber 

informasi yang secara konstekstual  relevan  

dan mendasar dalam konteksnya. 

(4) Sumber ini  merupakan pernyataan legal yang 

dapat menjadi hujah dan pemenuh 

akuntabilitas. 

(5) Bersifat non reaktif sehingga mudah 

ditemukan dengan teknik kajian isi. 

Dalam penelitian kualitatif ini dokumen 

dokumen ayng akan di analisis di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

(a) Visi dan misi serta tujuan SMA N 3 Bandar 

Lampung 

(b) Sejarah berdirinya serta perkembangan di 

SMAN 3 Bandar Lampung 

(c) Sarana dan Prasarana serta kepengurusan di 

SMA N 3 Bandar Lampung 

(d) Daftar peserta didik dan pendidik. 

 

1. Metode Analisis Data  

                    Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah 

proses pelacakan  dan secara sistematis transkip wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan 

untuk meningkatkan pemahaman  terhadap bahan-bahan 

tersebut agar dapat di interpretasikan temuannya kepada orang 

lain. Analisis data merupakan suatu upaya dalam memahami 
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bahan kajian serupa untuk membangun hipotesis. Metode 

analisis data dilakukan dengan menyusun data dengan 

menggolongkan ke dalam berbagai pola , tema atau kategori. 

Data yang telah disusun tersebut dijelaskan atau dianalisis 

dengan mencari hubungan antara berbagai konsep yang ada
.22 

Noeng Muhadjir mengatakan bahwa analisis data  

merupakan suatu upaya dalam mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil pengamatan , wawancara guna 

peningkatan pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang 

di teliti  kemudian menyajikannya sebagai penemuan untuk 

bagikan kepada hal layak.
23

 Dalam analisis data setidaknya 

terdapat 2  tahap yang hendak dilewati  oleh peneliti yakni , 

analisis data selama di lapangan dan analisis data setelah data 

terkumpul. Hal ini dikarenakan analisis data berisi unsur 

dalam pencarian data, pengaturan data secara sistematis dan 

transkip yang telah di peroleh dari wawancara dan 

dokumetasi. Pada penelitian ini peneliti menganalisa data-

data hasil wawancara dan dokumentasi obyek penelitian serta 

menganalisa data yang telah terkumpul
.24

 

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data ialah 

sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

    Reduksi data merupakan kegiatan 

merangkum , memilih hal-hal yang penting  dicari 

pola dan tema nya  dan membuang hal-hal yang 

tidak penting. Dalam penelitian ini peneliti 

memfokuskan pada data-data yang berkaitan 

dengan proses implementasi pembelajaran PAI  

                                                           
22Dadang Ahmad, Metodelogi Penelitian Agama , ( Bandung : Pustaka 

Setai,2000),103  
23Ahmad Rijali,‖ Analisis Data Kualitatif‖: Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah 

Vol.17, No 33, (2018),84, http//www.researchgate.net/deref/http//3A 2 Fdx.doi.org 

2f10.185922F alhadharah.v17i33.2374 
24Sugiyono,Memahami Penelitian Kualitatif, ( Bandung: CV Alfabeta 

,2005),336  
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dan Budi Pekerti berwawasan multikultural di 

SMAN 3 Bandar Lampung
.25 

b. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan 

, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian adalah dengan teks naratif. Data 

yang disajikan dalam penelitian ini adalah data-

data  tentang proses  Implementasi pembelajaran 

PAI dan Budi Pekerti berwawasan multikultural.  

c. Kesimpulan dan Verfikasi Data 

    Langkah selanjutnya dalam analisis dan 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

diharapkan mampu menjawab rumusan masalah  

yang dirumuskan. Yaitu untuk mengetahui 

bagaimana proses implementasi pembelajaran 

PAI berwawasan Multikultural melalui 

penanaman sikap pluralis  di SMAN 3 Bandar 

Lampung.
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Cholid Narbuko, Metodelogi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007),6 
26 Ibid 
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Gambar 1.1 Teknik Pengumpulan Data Model Interaktif 

 

I. Sistematika Pembahasan  

            Guna mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka 

dibuatlah suatu bentuk sistem penulisan sebagai berikut : 

BAB I  

           Pada bab ini  berisi pendahuluan yang di dalam nya 

memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan , metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II 

Pada bab ini berisi ulasan tentang subjek penelitian yakni 

landasan teori yang sesuai dengan tema skripsi ini di antara nya 

adalah tentang fakta dan data terkait  pembelajaran pendidikan 

PENYAJIAN 

DATA 

PENGUMPULAN 

DATA 

REDUKSI 

DATA 

KESIMPULAN 

DAN VERIFIKASI 
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agama islam dan budi pekerti berwawasan multikultural .Pada 

bab ini juga di bahas tentang pengertian pembelajara, tujuan PAI 

dan Budi Pekerti, Fungsi PAI dan Budi Pekerti , Urgensi PAI dan 

Budi Pekerti, Pendidikan Multikultural serta korelasi nya dengan 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam . Tujuannya  adalah 

untuk mengetahui secara mendalam dan komprehensif tentang 

pendidikan islam berwawasan multikultural di sekolah . Oleh 

karena ittu, pengkajian terhadap teori-teori tersebut sangatlah 

penting.  

BAB III 

 Pada bab ini   di bahas tentang gambaran umum objek 

penelitian dalam hal ini obyek penelitian terdapat di SMA N 3 

Bandar Lampung. Pada bab ini di muat tentang  profil lengkap 

dari sekolah tersebut seperti,sejarah beridirinya SMA N 3 Bandar 

Lampung , Data siswa dan guru, sarana dan prasarana yang 

merupakan suatu  fakta dan data penelitian. 

BAB IV 

Bab ini merupakan bab inti . Dalam bab ini peneliti akan 

menggali informasi sebanyak mungkin dari informan tentang 

kasus atau masalah yang banyak terjadi di SMA N 3 Bandar 

Lampung tentang peng impelementasian pembelajaran 

pendidikan Islam yang berwawasan multikultural. Terdapat 

proses analisis data penelitian ata mungkin temuan terbaru yang 

sesuai dengan catatan lapangan terkait penelitian yang dilakukan. 

Dalam hal ini peneliti tidak hanya mengumpulkan informasi 

melalui wawancara namun juga adanya observasi tentang 

interaksi sosial yang terjadi ligkungan sekolah lalu kemudian 

mencari relevansinya terhadap pendidikan agama islam 

berwawasan multikultural. 

BAB V 

Bab ini merupakan bab akhir/penutup. Pada bab ini 

dimuat sebuah kesimpulan dan saran dari hasil peneltian yang 

telah peneliti peroleh. Peneliti akan menyimppulkan hasil 

penelitian yang merupakan benang merah penelitian. Selain itu , 
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bertitik tolak dari penelitian tersebut , peneliti  akan  memberikan 

saran – saran konstruktif terkait tenntang implementasi 

pembelajaran PAI  berwawasan Multikultural melalui penanaman 

sikap pluralis pada masa pandemi covid-19(study di SMAN 3 

Bandarlampung) 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

   

A. Pembelajaran  Pendidikan Agama Islam  

1. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

              Pembelajaran adalah suatu proses yang didalam nya 

terdapat kegiatan mengajar , belajar, mengatur serta 

mengkoordinir lingkungan yang ada disekitar peserta didik 

agar dapat memotivasi peserta didik dalam melakukan proses 

belajar. Pembelajaran di nilai sebagai suatu proses interaksi 

yang melibatkan 3 komponen utama, yaitu pendidik,peserta 

didik, dan sumber belajar yang berlangsung  dalam 

lingkungan belajar. Dengan kata lain , pembelajaran dapat 

diartikan sebagai suatu  sistem yang mengkolaborasikan  satu 

kesatuan komponen  yang saling berkaitan  dan saling 

melakukan interaksi  guna mencapai suatu hasil  yang di 

inginkan dengan maksimal  dan sesuai dengan target. Proses 

pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi yang edukatif , 

yakni interaksi yang memiliki dasar dan tujuan yang jelas.  

              Proses interaksi ini tentunya melibatkan pendidik dan 

kegiatan belajar secara pedagogis pada diri peserta didik, 

mencintai dan bersabar dalam berproses  secara 

sistematis(rancangan,pelaksanaan,evaluasi).Proses-proses 

tersebut tentu akan  melalui tahapan-tahapan tertentu.Dalam 

pengaplikasian nya , proses pembelajaran peserta didik di 

fasilitasi oleh pendidik agar mampu belajar dengan baik. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa 

pembelajaran adalah ditandai dengan suatu proses interaksi 

antara pendidik dan peserta didik dan sumber belajar yang 

terjadi dalam suatu lingkungan belajar.
27

Pembelajaran juga 

dikatakan sebagai suatu kegiatan yang didalam nya terdapat 

                                                           
27Aprida Pane Muhammad Darwis Dasopang , Belajar dan Pembelajaran‖ 

(Skripsi, Padang sidimpuan: IAIN Padamg sidimpuan,2017),337 
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proses guru memberikan bimbingan  kepada peserta 

didik.Adapun  peran dari guru sebagai pembimbing  ini 

bertolak  dari banyaknya  permasalahan yang dialami oleh 

peserta didik. 

               Akan kita jumpai banyak perbedaan dalam proses 

belajar. Akan ada berbagai macam jenis karakter dari peserta 

didik, kita umpamakan saja dengan cepat lambat nya peserta 

didik dalam menangkap materi pelajaran yang diberikan. Ada 

beberapa peserta didik yang dirasa kurang cekatan dalam 

memahami materi pelajaran yang diberikan. Dari hal seperti 

inilah guru sangat berperan dalam menyiasati hal tersebut. 

Guru bisa mengatur strategi dan metode apa yang sesuai 

dengan gaya belajar masing-masing peserta didik. Dalam 

argumen lain, Trianto menyebutkan bahwa pembelajaran 

merupakan  aspek kegiatan yang kompleks  dan tidak dapat 

dijelaskan  sepenuhnya. Adapun komponen-komponen dalam 

pembelajaran di antaranya terdapat tujuan, materi/bahan ajar, 

metode dan media , evaluasi ,   pendidik dan peserta didik.  

              Dengan kata lain, pembelajaran di artikan sebagai  

produk interaksi  berkelanjutan antara pengembangan dan 

pengalaman yang di alami oleh seseorang.
28

Proses 

pembelajaran berlangsung selama  seumur hidup , didalam 

pembelajaran juga perlu dibangun interaksi yang baik dan 

terarah antara pendidik dan peserta didik agar mampu 

mencapai  target-target cemerlang yang sudah direncanakan. 

Pada masa lampau, kegiatan pembelajaran masih dilakukan 

dengan mode transmitif, dimana peserta didik dengan 

kepasifan nya menerima tranfer ilmu dari pendidik, sesuai 

dengan perantara buku pelajaran yang ada. Namun seiring 

dengan perkembangan zaman mode semacam itu mulai 

dikembangkan. Dunia pendidikan di era milenial sekarang  

mulai berinovasi. Peserta didik  di harapkan mampu terlibat, 

berperan aktif  dan memiliki andil dalam proses pembelajaran. 

                                                           
28Trianto,Mendesain Model Pembelajaran  Inovatif-Progresif( Jakarta : 

Kencana,2009),19  
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           Pendidikan agama Islam harus mampu 

mengintegrasikan seluruh potensi yang dimilliki peserta didik 

nya pada pembelajaran  pendidikan yang dilakukan. Hal ini 

dilakukan dalam upaya mewujudkan sosok insan paripurna  

bagi peserta didik yang mampu melakukan  dialektika aktif 

pada semua potensi yang dimilikinya . Sehingga seluruh  

potensi  tersebut mampu teraktulisasikan dalam wujud nilai-

nilai ilahiah. Terlihat jelas bahwasannya fungsi  pendidikan 

sebagai media yang memberikan stimulus bagi perkembangan 

dan penyempurnaan  dirinya baik sebagai abdillah maupun 

khalifah.
29

 

                 Dapat disimpulkan bahwasannya kegiatan proses 

pembelajaran biasanya dilakukan oleh dua pelaku inti , yaitu 

peserta didik dan pendidik. Pendidik memiliki peran 

mengajar, dan peserta didik berperan sebagai yang di ajar 

ataupun yang belajar.Atau bisa saja kedua nya masih sama-

sama belajar, dan memiliki maksud yang sama dalam 

mencapai sebuah tujuan . Pembelajaran adalah kegiatan 

terencana yang mengkondisikan  seseorang agar dapat 

berproses dengan baik.Kegiatan pembelajaran memiliki 2 

proses inti  yaitu, bagaimana cara seseorang  dalam 

melakukan tindakan perubahan pola hidup dan tingkah laku  

dan bagaimana cara seseorang menyampaikan ilmu yang ia 

miliki dalam kegiatan mengajar. 

a.    Perencanaan Proses Pembelajaran  

1)  Analisis Hari Efektif dan Program Pembelajaran 

            Dalam mengawali penyusunan program 

pembelajaran maka seorang pendidik perlu 

menganalisis hari efektif. Setelah seorang pendidik 

berhasil menganalisis hari efektif maka akan 

diketahui jumlah hari efektif untuk belajar dan hari 

libur per pekan atu per bulan sehingga memudahkan 

                                                           
29 Chairul Anwar , Hakikat  Manusia dalam Pendidikan (Yogyakarta :SUKA-

Press, 2019), 15 
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penyusunan program pembelajaran selama satu 

semester. 

2) Program Kerja Tahunan, Program Semester dan 

Program Tagihan 

           Program Kerja Tahun adalah program 

pembelajaran yang disusun untuk   pembelajaran 

selama satu tahun pelajaran itu berlangsung.Program 

ini di susun agar keutuhan dan kesinambungan 

program pembelajaran atau topik pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dalam dua semester tetap terjaga. 

            Program Semester adalah bagian dari kegiatan 

pembelajaran , isinya berkaitan dengan hasil analisis 

hari efektif dan program pembelajaran tahunan. 

Program Tagihan merupakan bagian dari proses 

belajar , kegiatan, yang didalamnya terdapat tuntutan 

kegiatan yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh 

siswa misalnya dapat berbentuk lisan, tulisan , 

penampilan yang berupa kuis, tes lisan, tugas individu 

, tugas kelompok , unjuk kerja,praktek, dan 

portofolio. 

b. Silabus  

       Silabus di susun  agar menjadi panduan 

pengembangan Renacana Pelaksanaan Pembelajaran. 

Didalam silabus terdapat beberapa poin-poin penting 

terkait dengan rencana pembelajaran yang di inginkan di 

antara nya , identitas mata pelajaran, Standar Kompetensi 

(SK), Kompetensi Dasar (KD), Indikator Pencapaian , 

Tujuan Pembelajaran , Materi ajar/Sumber atau Bahan 

ajar, Alokasi Waktu, Metode Pembelajaran , Kegiatan 

Pembelajaran, Penilaian Hasil Belajar/Evaluasi. 

c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

             Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan 

penjabaran secara rinci dari sebuah silabus yang telah 

disusun. Setiap pendidik dalam setiap satuan pendidikan 
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wajib menyusun Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran 

secara terperinci , sistematis guna menciptakan suana 

belajar yang, menyenangkan, interkatif, dan inspiratif. 

Membangun suasana pembelajaran yang mampu 

memotivasi peserta didik agar menjadi siswa yang aktif, 

dan memiliki jiwa kreativitas yang tinggi. 

            Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) , diantara nya 

sebagai berikut : 

a) Identitas Mata Pelajaran 

b) Standar Kompetensi 

c) Kompetensi Dasar 

d) Indikator Pencapaian Kompetensi 

e) Tujuan Pembelajaran 

f) Materi Ajar 

g) Alokasi Waktu 

h) Metode Pembelajaran 

i) Kegiatan Pembelajaran 

j) Penilaian Hasil Belajar 

k) Sumber Belajar 

d. Kegiatan Pembelajaran  

                Kegiatan Pembelajaran adalah suatu aplikasi dari 

proses pembelajaran. Diperankan oleh dua orang pelaku 

yakni pendidik dan peserta didik. Pendidik dan peserta 

didik melakukan kegiatan belajar dan belajar sesuai 

dengan  bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran dapat 

berupa ilmu , pengetahuan, seni, agama, nilai-nilai 

kemanusiaan, kesusilaan, sikap , maupun ketrampilan. 

Dalam implementasinya kegiatan pembelajaran mengenal 

banyak istilah untuk menjabarkan  cara mengajar yang 

dilakukan oleh pendidik.  
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           Ada banyak jenis strategi ataupun metode dalam 

pembelajaran yang ingin dilakukan. Tujuan dari metode 

dan strategi tersebut adalah untuk peningkatan  kualitas 

pembelajaran agar lebih berhasil didunia pendidikan. 

Adapun beberapa istilah lain dari strategi dan metode 

yang di gunakan dalam kegiatan pembelajaran yang wajib 

kita ketahui adalah sebagai berikut : 

1) Pendekatan Pembelajaran 

2) Model Pembelajaran 

3) Strategi Pembelajaran 

4) Metode Pembelajaran 

5) Teknik Pembelajaran 

6) Taktik Pembelajaran 

             Kegiatan pembelajaran ini dapat dilakukan secara 

klasikal, namun guru harus tetap individual. Tugas guru 

bukan hanya mengajar saja, namun lebih ke bagaimana 

cara nya untuk membuat siswa menjadi mengerti arti dari 

belajar. Kegiatan pembelajarn juga di arahkan agar 

mampu mencapai tujuan serta mampu melewati  berbagai 

proses sikap melalui berbagai pengalaman belajar yang 

dipersiapkan dan dilakukan guru. Maka dari itu, 

pembelajaran harus berusaha menjadikan siswa lebih aktif 

, dengan proses pembelajaran yang menyenangkan , sarat 

nilai dan bermakna serta bermanfaat  bagi kehidupan 

peserta didik . 

                 Kegiatan latihan ketrampilan dasar-dasar 

pelaksanaan pembelajaran bisa dilakukan dengan 

pendekatan micro teaching. Pendekatan―microteaching” 

merupakan suatu pendekatan yang berfungsi untuk 

mengembangkan ketrampilan-ketrampilan mengajar 

tertentu secara lebih spesifik dan terarah. Sesuai dengan 

namanya yakni ―microteaching‖ maka proses latihan 

melalui pendekatan ini dilakukan dalam skala yang 
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disederhanakan, misalnya jumlah siswa, waktu yang 

dibutuhkan, materi yang disajikan, serta jennis 

ketrampilan yang seperti apa yang kelak akan menjadi 

fokus untuk latihannya.  

             Melalui kegiatan latihan yang teratur yang dilakukan 

secara sistematis , maka peserta didik akan mendapatkan 

feedback baik dari segi kekurangan maupun dari segi 

kelebihannya. Jika pendidik mendapati kekurangan dalam 

diri seorang peserta didik yang kurang maksimal dalam 

kegiatan pembelajaran, maka guru mempunyai wewenang 

untuk memperbaiki dan berupaya dalam peningkatan 

kekurangan-kekurangan yang masih ada sehingga mampu 

mencapai prestasi belajar yang maksimal.  

           Adapun tahapan kegiatan latihan ketrampilan dasar 

pelaksanaan pembelajaran melalui pendekatan micro 

teaching adalah sebagai berikut : 

a) Pendidik  sebaiknya perlu membuat perencanaan 

pembelajaran mikro, yakni perencanaan pembelajaran 

yang memfokuskan pada ketrampilan apa yang akan 

menjadi inti dari pembelajaran mikro. 

b) Pendidik mempraktikkan kegiatan praktik  mengajar 

sesuai dengan perencanaan yang telah di susun. 

c) Mengobservasi atau melakukan pengamatan selama 

melakukan praktik. Ada tim yang akan 

mengobservasi,mencatat kelebihan dan kekurangan , 

dan akan lebih baik jika dilengkapi dengan alat 

perekam audio visual. 

d) Adanya diskusi antara pendidik dan peserta didik. 

Dari materi yang diberikan,setelah praktik 

pembelajarn selesai maka observer dan praktikan 

berkumpul, dan bersama-sama melihat hasil rekaman, 

kemudian dilakukan diskusi membahas kelebihan dan 

kekurangan yang kemudian merekomendasikan 
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beberapa perbaikan yang harus dilakukan dalam 

performa selanjutnya. 

 

  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.2  Siklus Micro Teaching 

 

e.  Evaluasi Pembelajaran 

                   Didalam suatu proses pembelajaran perlu 

adanya evaluasi untuk menghitung tingkat dari 

keberhasilan kegiatan pembelajaan itu sendiri. Adapun 

tujuan evaluasi secara khusus adalah sebagai berikut : 

1) Mengidentifikasi kegiatan mana yang beum dapat 

dilaksanakan dengan maksimal. Mencari alternatif  

tindak lanjut, apakah hal tersebut masih bisa 

diteruskan, dirubah atau bahkan di ganti.
30

 

2) Menyiapkan suatu informasi  guna pengambilan 

keputusan  dalam proses pembelajaran 

                                                           
  30 Ahmad Sofyan,Evaluasi Pembelajaran IPA Berbasis 

Kompetensi,(Jakarta:UIN Jakarta Press,2006),31-32  
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f. Hakikat Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan Agama Islam  di dalam pandangan 

kurikulum pendidikan dijelaskan bahwa bidang studi 

tersebut merupakan suatu bentuk usaha guna menyiapkan 

peserta didik untuk lebih mengenal, menghayati, 

memahami , serta beriman kepada ajatan agama Islam 

dengan cara bertaqwa kepada Allah swt dan berakhlak 

mulia dalam menjalankan ajaran agama Islam.Terdapat 2 

sumber pokok dalam pendidikan agama islam yakni Al-

Qur’an dan Hadits. 

Dalam banyak referensi kependidikan islam  

disebutkan bahwa istilah pendidikan biasanya 

mengandung pengertian ta‟lim, tarbiyah, irsyad, tadris, 

ta‟dib, tazhiyah dan tilawah.  Dalam konsep pendidikan 

modern ,  tela terjadi perubahan pendidikan , misalnya 

saja di ranah keluarga  telah berubah ke pendidikan 

sekolah dan guru  yang merupakan tenaga  kerja yang 

profesional daripada sekedar  tenaga kerja sambilan.Hal 

ini berarti mengandung makna bahwa  pendidikan 

sekolah merupakan tumpuan utama  bagi masyarakat , 

sehingga menuntut penanganan  yang profesional  

khususnya dari  guru dan siswanya , karena dua 

komponen merupakan sumber utama dari sebuah 

pendidikan. 

  Budi Pekerti merupakan suatu hal yang acap kali 

di setarakan dengan istilah sopan santun, tata krama, 

susila, moral akhlak , adab dan tingkah laku.Semua 

tindakan individu yang mengarah kepada norma baik-

buruk  dalam hubungannya dengan sesama individu , 

keluarga, dan masyarakat, hidup berbangsa, bernegara 

dan juga sebagai umat beragama. Tujuan adalah untuk 

membina akhlak dalam rangka meningkatkan kualitas 

individu.Budi pekerti diturunkan dari berbagai sumber 

baik dari ajaran agama, falsafah hidup berbangsa dan 
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bernegara , norma yang berlaku sebagai adat istiadat pada 

kelompok masyarakat tertentu.  

Salah satu faktor yang berpengaruh  dalam 

membentuk sikap dan tingkah lalku pada manusia 

melalui respon  yang diterima lingkungan nya. 

Lingkungan yang baik   akan membentuk pribadi  

manusia yang baik pula begitupun sebaliknya.
31

 

 Menurut Saint Thomas Aquinas , teori tentang 

baik buruk  suatu hal dalam ajaran budi pekerti sangat 

tergantung pada kehendak Tuhan. Apapun yang di 

anggap dan ditentukan baik-buruk oleh Tuhan, maka 

baik-buruk pula bagi moral manusia.
32

 Imanuel Kant  

menekankan bahwa kriteria baik-buruk dalam ajaran budi 

pekerti berdasarkan intuisitas, karena hukum budi pekerti 

itu dilihat berdasarkan apa yang ada dalam diri manusia 

yang terdalam. Sementara Plato dan Aristoteles 

mengemukakan bahwa kriteia baik-buruk itu dilihat 

berdasarakan rasio manusia yang merupakan sumber 

etika. Dalam hal ini aquinas menekankan bahwa  ajaran 

budi pekerti  dari sudut pandang teosentris. Dimana 

manusia hanya menjalankan apa yang sudah Tuhan 

tetapkan. . Namu lain hal dengan Kant, Plato dan 

Aristoteles , mereka berpendapat bahwa budi pekerti itu 

dilihat dari sudut pandang antroposentris, dikarenakan 

fokus dari kriteria barik buruk itu berasal dari pemikiran 

manusia itu sendiri.
33

 

Pendidikan dalam Islam berdasarkan dengan misi 

kerasulan dalam menegakkan ajaran agama Islam adalah 

untuk membina dan memperbaiki akhlak manusia. Sesuai 

dengan hadits Rasulullah SAW dalam Riwayat  Imam 

                                                           
31  Chairul Anwar , Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer 

Formula dan Penerapan nya Dalam  Pembelajaran ( Yogyakarta  : IrCiSod,2017),16 
32Abdul Mujib,Ilmu Pendidikan Islam,( Jakarta:Kencana Prenada Media 

Gruop,2008),12  
33Ibid, 13  
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Malik bin Anas dari Anas bin Malik: ―Aku di utus untuk 

menyempurnakan akhlak .‖ Akhlak yang di maksudkan  

pada hadits tersebut adalah senilai dan setara dengan budi 

pekerti.           Dikarenakan misi utama dari penyebaran 

agama Islam ini adalah untu membentuk karakter, akhlak   

yang baik, memperbaiki akhlak tercela umat. Tidak 

diherankan  Rasulullah selalu menjadi tauladan dan 

panutan sebagai bentuk perwujudan budi pekerti yang 

baik, agar umatnya dapat mengambil nilai-nilai teladan 

tersebut dengan mudah. 

        Allah SWT berfirman dalam kitab nya Q.S al-Ahzab ayat 

21 : 

                       

                

Artinya :  ”Sesungguhnya  telah ada pada diri Rasulullah  itu 

suri teladan yang baikbagimu (yaitu bagi orang yang 

mengharap  (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat  dan dia banyak menyebut Allah “. 

     

Jadi dari pemaparan di atas dapat disimpulkan 

bahwa Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

merupakan suatu bentuk usaha yang terencana, sistematis 

dan terstruktur  dalam melangsungkan kegiatan 

bimbingan , mengenal. memahami, menghayati hingga 

mengimani ajaran agama Islam  sesuai dengan Al-Qur’an 

dan Hadits dengan tetap menghormati penganut agama 

lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat 

beragama hingga terwujud kesatuan persatuan bangsa 

yang didalamnya terdapat proses belajar mengajar 

dengan interaksi dan timbal balik antara pendidik dan 
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peserta didik yang umumnya di selenggarakan di 

lingkungan formal yakni instansi pendidikan (sekolah).  

 

2. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

Tujuan umum pendidikan nasional  di antara nya 

adalah untuk membentuk peserta didik menjadi insan yang 

memiliki iman baja, dan ketaqwaan yang luar biasa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa serta menjadi tauladan dengan 

berprilaku dan akhlak yang mulia. Tujuan utama pendidikan 

yang di usung oleh Rasulullah SAW  adalah pendidikan budi 

pekerti  yang mulia (karimah) dan terpuji ( mahmudah). 

Sumber budi pekerti ini sudah sangat jelas dituangkan dalam 

Al-Qur’an dan As-Sunnah.  Dalam proses pendidikan Islam 

pun tidak begitu saja menghilangkan tradisi umat terdahulu / 

masyarakat setempat yang memiliki kebiasaan , karena 

itulah kata mengganti tidak sepantasnya di gunakan dalam 

penyempurnaan agama ini.  Dan dapat dismpulkan 

bahwasannya ajaran budi pekerti Rasulullah SAW adalah 

―memelihara yang baik walaupun itu ajaran alama , lalu 

mengambil ajaran baru   yang lebih baik lagi.   

Berdasarkan 3 istilah yang tercakup dalam pengertian 

pendidikan dalam konsep islam ,    maka dapat di perjelas 

bahwa pendidikan merupakan pengetahuan dalam diri 

seseorang , yang tidak hanya melihat kreativitas namun juga 

memiliki kesadaran  akan Tuhan. Tujuan pendidikan agama 

islam ini mengacu pada  hakikat pendidikan yang meliputi 

beberapa aspeknya  yaitu tujuan  dan tugas hidup manusia , 

memperhatikan sifat-sifat dasar manusia , tuntutan 

masyarakat , serta dimensi-dimensi ideal islam lainnya. 

Tujuan dari Pendidikan Agama Islam ini berorientasi 

pada peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, perlu dijadikan motivasi dalam 

pengembangan  pendidikan di sekolah, terutama dalam 

mengantisipasi  krisis moral atau akhlak. Pendidikan Agama 
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Islam memiliki kriteria  yang sedikit berbeda dengan mata 

pelajaran yang lain kriteria tersebut meliputi : 

a. PAI sangat menekankan kepada peserta didik agar 

senantiasa menjaga keimanan dalam situasi dan kondisi 

apapun. 

b. PAI sangat menekankan kepada peserta didik agar tetap 

melestarikan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Qur’an 

dan  Hadits. 

c. PAI memberi potret yang memperlihatkan kesatuan 

iman,ilmu dan amal dalam kehidupan sehari-hari. 

d. PAI berupaya membentuk dan mengembangkan  

persentase keimanan seseorang , baik individu maupun 

bersosial. 

e. Berupaya untuk mengambil hikmah dari sejarah dan 

kebudayaan islam (peradaban) 

f. Memelihara sifat toleransi  dan terbuka , guna ketepatan 

dalam  memahami dan menafsirkan beberapa hal di dalam 

PAI. 

              Disebutkan dalam Peraturan Menteri No. 22 Tahun 

2006 tentang Standar Isi/ Kompetensi Dasar bahwa 

pendidikan agama Islam di SMA/MA memiliki maksud 

dan tujuan sebagai berikut : 

1) Mengembangkan akidah melalui pemupukan , 

pemberian dan pengembangan pengetahuan , melalui 

tingkah laku pembiasaan  serta pengalaman peserta 

didik tentang agama Islam sehingga kelak mampu 

menjadi pribadi muslim yang terus meningkat kadar 

iman dan taqwa nya. 

2) Bercita-cita melahirkan dan mencetak generasi 

penerus yang taqwa kepada Allah SWT, berakhlak 

mulia, berpengalaman, rajin beribadah, cerdas 

produktif , jujur, mampu bersikap adil, disiplin, etis, 

tasamuh. Saling menjaga kehormatan serta mampu 
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mengembangkan budaya agama dalam komunitas 

sekolah.
34

 

              Tujuan utama pendidikan agama Islam sebenarnya 

adalah keberagaman peserta didik  itu sendiri , bukan 

terutama pada pemahaman tentang agama. Pendidikan 

agama bukan hanya tentang kecerdasan kognitif namun 

juga lebih ke psikomotorik , dan hal tersebut diharpkan 

mampu di apikasikan dan di bawa ke kehidpuan sehati-

hari sebagai pedoman hidup. Pendidikan  agama Islam 

harus lebih di orientasikan pada tatanan moral action, 

yakni agar peserta didik tidak hanya  behenti pada tataran 

kompeten, tetapi sampai memiliki kemauan, dan 

kebiasaan dalam mewujudkan ajaran dan nilai-nilai agama 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 
35

 

               Jika dilihat dari tujuan pendidikan agama Islam di 

atas ,dapat ditarik kesimpulan bahwa  pendidikan agama 

islam di SMA N 3 Bandar Lampung adalah agar peserta 

didik dapat memahami  menyerap syariat dan ajaran 

agama Islam dalam rangak untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan kecintaan , keimanan , dan ketaqwaan 

melalui pembinaan,penanaman , dan pemupukan berbagai 

ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadi peserta didik 

yang memiliki ahklak mulia sesuai dengan ajaran Islam, 

dan selanjutnya  dapat di aplikasikan dalam kehidupan 

sehari-harinya. 

                Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003 pendidikan 

merupakan usaha yang di susun secara sistematis dan 

terencana yang di realisasikan dalam proses pembeljaran 

agar peserta didik dapat mengmbangkan potensi yang 

dimiliki secara aktif. Kekuatan spritual keagamaan, 

                                                           
34 Permen No. 22 Tahun 2006, Tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar Tingkat SMA-MA-SMK-   MAK,(Sinar Grafika,2006),81 
35 Muhaimin,Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia 

Pendidikan ,(Jakarta: PT Grafindo Persada,2006),147 
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pengendalian diri , keprbadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

dan ketrampilan yang diperlukan dirinya baik dalam 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

              Sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu 

bersaing yang di harapkan tumbuh dari lembaga 

pendidikan adalah sumber manusia yang memiliki iman 

baja,bertaqwa kepada Allah SWT, kreatif, terampil, 

produktif dan kompeten. Menurut H.M. Djumberansyah 

dan Abdul Malik, dalam perspektif lain mereka 

mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan agama Islam 

adalah apa yang ingin di raih melalui proses pendidikan 

itu sendiri. Cerminan dari cita-cita agama untuk 

membentuk kepribadian manusia dari hasil proses 

kependidikan , baik yang dilaksanakan oleh keluarga, 

pemerintah serta masyarakat.
36

 

 Tujuan pendidikan agama Islam di Indonesia sebenarnya 

terbagi menjadi 2 yakni : 

a) Tujuan umum  

  Tujuan umum pendidikan Islam adalah 

membimbing peserta didik agar generasi penerus ini 

mampu menerapkan syariat Islam secara Kaffah. 

Senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT dan belajar 

menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. 

b) Tujuan Khusus 

  Tujuan khusus dari pendidikan Agama Islam 

adalah menyempurnakan pendidikan agama yang 

sudah di pelajari di sekolah dasar, memberikan 

pendidikan dan pengetahuan terkait pendidikan 

agama Islam serta senantiasa berusaha agar peserta 

didik mampu mengamalkan ajaran Islam yang telah 

diterima ilmu dan materinya. 

                                                           
36 H.M Djumberansyah dan Abdul Malik, Pendidikan Islam Menggali Tradisi 

Meneguhkan Eksitensi, ( Malang: UIN Malang Press,2007),71 
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     Perumusan tujuan pendidikan agama Islam harus 

berorientasi pada hakekat yang meliputi     beberapa aspek  

sebagai berikut : 

1. Tujuan dan tugas hidup manusia. 

2) Memperhatikan sifat-sifat dasar (nature) manusia yaitu 

konsep tentang manusia  bahwa ia diciptakan sebagai 

pemimpin di muka bumi. 

3) Tuntutan masyarakat 

4) Dimensi-dimensi kehidupan Islam yang idealis.
37

 

 

           Dengan demikian, dapat di tarik kesimpulan  bahwa  

tujuan dari pendidika agama Islam adalah berusaha 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang memiliki iman 

baja , ketaqwaan yang luar biasa besar kepada Allah swt, dibina 

melalui pendidikan agama yang intensif  guna mencapai hal 

tersebut maka pelaksanaanya harus ditempuh dengan langkah-

langkah seperti ; membina manusia yang mampu menerapka n 

syaruat Islam secara kaffah sehingga mampu menjadi tauladan 

bagi diri sendiri dan orang lain, memotivasi manusia untuk 

meraih kebahagiaan dunia maupun di akhirat. 

 

3. Fungsi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

            Pembelajran Pendidikan Agama Islam berfungsi sebagai 

pendukung dari tujuan umum pendidikan nasional. Adapun 

fungsi lain dari  pembelajaran pendidikan agama Islam dan 

Budi Pekerti sebagai berikut : 

1) Dalam aspek individu adalah untuk membentuk manusia 

yang beriman bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

dan berakhlak mulia
.38 

                                                           
37Muhaimin Abd Mujib , Pemikiran Pendidikan Islam ( Kajian Filosofis dan 

Kerangka Dasar Operasionalisasinya, (Bandung:Triganda Kaya 1993),3 
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2) Dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

adalah untuk melestarikan  Pancasila dan melaksanakan 

UUD 1945, Melestarikan asas pembangunan nasional 

yakni hak atas hidup demi keseimbangan hidup , 

melestarikan modal dasar pembangunan nasional yakni 

modal rohaniyah dan mental berupa peningkatan iman, 

taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia , 

membimbing warga negara Indonesia menjadi warna 

negara yang baik dan bijak sekaligus baik juga dalan 

mejalankan ibadah sesuai dengan agama yang di anut.
 

3) Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti juga berfungsi 

agar memotivasi seseorag individu agar menjadi manusia 

yang beriman , bertaqwa patuh terhadap segala hal yang 

Allah perintahkan.
 

 

4. Dasar-Dasar Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam  

                 Pendidikan agama Islam terdiri dari beberapa dasar 

seperti yuridis/hukum, dasar agama, dan dasar psikologis. 

Adapun penjelasan terkait dasar-dasar pelaksanaan pendidikan 

agama Islam menurut Zuhairi sebagai berikut 
: 

1) Dasar Yuridis/ Hukum merupakan dasar yang berasal 

dari perundang-undangan yang menjadi pegangan 

dalam melaksanaan pendidikan agama Islam 

disekolah secara formal. Sejauh ini terdapat 3 dasar 

yang melandasinya yakni : 

a)  Dasar Ideal adalah dasar yang sesuai dengan 

pancasila sila pertama. 

  b) Dasar Struktural / Konstitusional adalah dasar yang 

berpacu pada UUD 1945 Bab   XI   Pasal 29 ayat 1 dan 

2  

                                                                                                 
38Abdul Rachman Shaleh,Pendidikan Agama & Pembangunan Watak Bangsa 

( Jakarta: Raja Grafindo Persada),40 
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2) Dasar Operasional  

             Dasar Operasional adalah dasar mengacu pada PP 

No.55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan 

keagamaan. Pendidikan agama Islam telah di 

nobatkan sebagai mata pelajaran yang paling 

berpengaruh dalam dunia pendidikan , kemudian di 

ikuti dengan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa 

sesuai dengan UU No.20 Tahun 2003
.39 

 a) Aspek Psikologis  

  Dalam aspek psikologis ini banyak sekali 

perubahan tingkah laku yang erat kaitannya dengan 

pendidikan agama Islam. Pada dasarnya semua 

manusia di alam semesta ini senantiasa 

membutuhkan  adanya pegangan hidup  yang di 

kenal sebagai agama. Dalam jiwa mereka ada 

perasaan dimana sang mahkluk mengakui adanya Zat 

Yang Maha Pencipta dan berkuasa dalam diri 

mereka. Seperti yang sudah termaktub dalam kalam 

Allah SWT dalam surat Q.S Ar-Ra’d  Ayat 28: 

                     

            

 Artinya : “(yakni) orang-orang yang beriman dan 

hati mereka menjadi tenteram dengan mengngat Allah 

. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah 

sajalah hati menjadi tentram.” 

          

 

                                                           
39Abd. Halim Soebahar, Kebijakan Pedidikan Islam dari Ordinasi Guru 

sampai UU Sidiknas,(Jakarta:Raja Grafindo,2013),179 
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b)  Dasar Agama  

       Dasar agama merupakan suatu dasar yang 

berasal dari syariat islam. Dalam syariat Islam , 

pendidikan agama di artikan sebagai perintah dari 

Tuhan  dan merupakan salah satu bentuk 

perealisasian ibadah kepada Allah SWT. Hal ini 

sesuai dengan kalam Allah SWT dalam Q.S A-N –

Nahl ayat 125  

                      

                  

                     

Artinya : “Serulah manusia  kepada jalan Tuhan-

mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. 

Bantahlah mereka dengan yang lebih baik . 

Sesungguhnya Tuhan-mu,Dia lah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat  dari 

jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui 

orang-orag yang mendapat petunjuk.” 

 

5. Materi Pembelajaran  PAI  

                  Materi pelajaran adalah bahan ajar yang berada  dalam 

ruag lingkup isi kurikulum sedangkan bahan ajar merupakan 

segala bentuk bahan yang di gunakan guna membantu 

pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Bahan ajar dalam pembelajaran bisa berupa petunjuk belajar 

(bagi pendidikan dan peserta didik ),kompetensi yang akan 

dicapai (target), informasi pendukung , latihan-latihan soal, 

petunjuk kerja serta evaluasi.  
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6. Ruang Lingkup Pembelajaran  Pendidikan Agama Islam  

1) Hubungan manusia dengan Allah (  Hablum Minallah ) 

2) Hubungan manusia dengan sesama manusia 

3) Hubungan manusia dengan dirinya sendiri 

4) Hubungan manusia dengan makhluk Allah lainnya. 

 

        Berikut ruang lingkup bahan pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di antara nya : 

a) Keimanan  

b) Ibadah 

c) Al-Qur’an 

d) Akhlak 

e) Muamalah 

f) Syari’ah 

g) Tarikh/Sejarah orang - orang terdahulu. 

 

B. Wawasan  Multikultural  

1. Definisi Wawasan Multikultural      

                  Wawasan menurut istilah merupakan suatu cara 

pandang , cara melihat dan cara tinjau  sedangkan 

multikultural adalah suatu bentuk keberagaman, 

keanekaragaman kebudayaan. Multikulturalisme merupakan  

sebuah konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks   

kebangsaan  dapat mengakui keberagaman , perbedaan dan 

kemajemukan budaya, baik ras, suku , etnis dan agama. 

Multkultural adalah sekumpulan masyarakat yang berbeda 

budaya namun mampu hidup bersama-sama dalam 

mempertahankan keunikan  identitasnya masing-masing.  

Berwawasan multikultural di artikan sebagai suatu pendekatan 

atau paradigma. Sejauh mana para praktisi pendidikan mampu 
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mendalami, memahami dan merealisasikannya di berbagai 

institusi pendidikan seperti kebijakan sekolah, muatan 

kurikulum pendidikan , strategi dan model pembelajaran yang 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.         

          Dalam konteks pendidikan Islam , multikultural disebut 

sebagai sikap menerima keragaman ekspresi budaya manusia 

dalam memahami pesan utama agama, terlepas dari syariat apa 

yang dianut , dasar utama nya di eksplorasi dengan melandaskan 

pada ajaran Islam, sebab dimensi Islam menjadi dasar pembeda 

sekaligus titik tekan dari konstruksi di dunia pendidikan. Konsep 

dimana sebuah komunitas dalam konteks kebagsaan dapat 

megakui keberagaman dan perbedaan baik suku, ras, etnis dan 

agama. Paradigma multikulturalisme memberi pelajaran kepada 

kita   untuk memiliki apresiasi dan perhatian terhadap budaya 

dan agama orang lain. Multikulturalisme menuntut kesadaran 

dari masing-masing budaya lokal untuk menghormati keragaman 

identitas  budaya  yang di bungkus dengan suatu rasa damai 

sehingga terbentuklah tatanan sosial yang rukun dan harmonis. 

         Secara bahasa , pendidikan multikultural terdiri dari 2 kata 

yakni kata ― pendidikan‖ berarti proses pengembangan sikap dan 

tata laku seseorag upaya pembelajaran manusia melalui 

pelatiham, pengajaran, proses transfer ilmu  dan cara mendidik. 

Sedangkan multikultural  terbagi  lagi menjadi kata multi  yang 

berarti banyak beragam  dan aneka dan  kultural yang bermakna  

tradisi, kebiasaan atau budaya.
40

  

               Secara terminologis , dijelaskan bahwa pendidikan 

multikultural  memiliki empat 4 arti  yaitu : 

a. Pengajaran tentang keanekaragaan budaya ( pendekatan 

asimilasi kultural). 

b. Pengajaran tentang beragam pendekatan dalam tata 

hubungan sosial). 

                                                           
40Rustam Ibrahim, Pendidikan Multikultural:Pengertian, Prinsip ,dan 

Relevansinya  dengan Tujuan Pendidikan Islam dalam jurnal Addin , vol.7, Februari 

2013,133 
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c. Pengajaran guna memajukan pluralisme  tanpa 

membedakan status sosial dalam masyarakat. 

d. Pengajaran terkait refleksi keagamaan guna peningkatan 

pluralisme.
41

 

 

          Pendidikan Multikultural merupakan suatu proses 

pengembangan seluruh potensii manusia yang menghargai 

pluralitas dan heterogenitas nya sebagai konsekuensi keragaman 

budaya , etnis, suku dan aliran . Pendidikan  Multikultural yang  

diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara 

memanfaatkan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada 

peserta didik seperti agama, etnis, budaya , bahasa, gender, 

kasta, ras maupun kemampuan dan potensi diri dalam upaya 

mempermudah proses belajar. Pendidikan multikultural juga 

melatih serta berfungsi untuk membangun karakter peserta didik 

agar mampu bersikap demokratis, humanis dan luralis dalam 

lingkungan mereka. 

2. Karakteristik  Multikultural           

  Karakteristik masyarakat majemuk dan multkultural 

secara umum adalah terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-

bentuk kelompok sub kebudayaan yang berbeda  antara yang 

satu dengan lainnya , memiliki struktur sosial yang terbagi 

bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non 

komplemente. Namun jika dilihat di dunia pendidikan 

multikultural nya memuat model belajar yang interaktif hal ini 

diperlukan guna mempermudah  dalam memahami materi 

yang diajarkan. Adapun karakteristik dari pendidikan 

multikultural itu sendiri adalah sebagai berikut :  

 

                                                           
41Clarry Sada, Multicultural Education in Kalimantan Barat : an Overview  , 

dalam jurnal Multicultural  Education in Indonesia  and South East Asian , Edisi 1, 

2004 , 84 
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a. Berorientasi Pada Nilai-Nilai Kemanusiaan , Kedamaian 

dan Kebersamaan  

        Orientasi dalam pandangan kemanusiaan di pendidikan 

multikultural erat hubungan nya dengan konsep yang 

menemapatkan manusia pada 2 posisi yakni ahsanu 

taqwin  

          (insan terbaik) dan sebagai hamba yang harus 

tunduk pada hukum syariat Allah SWT. Konsep hablum 

min al-nas merupakan konsep yang di anut dalam 

melahirkan pandangan tentang betapa pentingnya 

memelihara kelangsungan hidup umat manusia.Dengan 

dibangun nya hubungan yang baik antar sesama manusia 

dalam pandangan Islan tak hanya pada sesama agama, ras, 

etnis maupun budaya saja namun juga dalam konteks 

yang lebih luas yakni  agama, etnis, ras , bahasa , maupun 

budaya. 

                Dalam kehidupan manusia, kedamaian merupakan 

suatu hal yang sangat diimpikan. Sedangkan  kedamaian 

hanya dapat diwujudkan dengan langkah-langkah yang 

terencana. Kebiasaan dan pola tingkah laku yang baik yang 

harus dibiasakan sejak dini .Kehidupan yang damai bisa 

diwujudkan melalui  membiasakan  untuk senantiasa 

menghindari diri dari terjadinya kekerasan, peperangan 

dan tindakan egoisme melalui gerakan tegakkan keadilan 

dengan setegak-tegak nya. 

               Sikap seseorang terhadap orang lain atau sikap 

seseorang terhadap komunitas maupun dengan kelompok. 

Dalam Islam, kebersamaan ini erat kaitan nya dengan 

konsep saling mengnal ( ta‟aruf), dan tolong menolong 

(ta‟awun). 2 konsep utama yang pada poin kebersamaan 

ini sudah termaktub dalam Al-Qur’an surat al-Hujurat 

(49):13 dan surat Al-Maidah (5): 2. Kedua surat tersebut 

lantas dijadikan suatu hujjah dalam membangun hubungan 

sosial yang baik dalam masyarakat majemuk ditengah-

tengah masyarakat. 
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b. Menganut prinsip dalam Demokrasi, Kesetaraan dan 

Keadilan 

                 Bukti bahwa dalam Islam menganut prinsip 

demokrasi, kesetaraan dan keadilan itu terdapat dalam Q.S 

Al—Syuraa (42):38, Al-Hadid (57):25, Al-A’raf (7):181. 

Ketiga dasar itu merupakan hujjah kita dalam meyakini 

bahwa setiap manusia memiliki hak untuk 

memperolehperlakuan adil baik dalam sikap/tingkah laku 

maupun perkataan.  Perilaku adil yang dimaksud erat 

kaitan nya dengan interaksi sosial baik sesama muslim 

maupun muslim dan non islam.  

            Pandangan Islam tentang prinsip demokrasi , 

kesetaraan, serta keadilan ternyata di contohkan oleh 

Rasulullah SAW dalam mengatur dan mengelola 

masyarakat Madinah beserta keragaman nya. Hal tersebut 

terlihat dari dibuatnya perjanjian tertulis yang terkenal 

yakni piagam Madinah, yang mana dalam piagam tersebut 

berisi perjanjian yang menetapkan bahwa seluruh 

penduduk Madinah memperoleh ststus sama di dalam 

kehidupan.
42

 

                  Ada banyak ilmuwan yang mengemukakan 

pendapat dan pandangan nya terkait definisi kultur. Hal ini 

tentu mengeluarkan beragam tanggapan dari para ahli. 

Kendati demikian terdapat beberapa poin kesamaan yang 

mempertemukan keragaman definisi yang telah banyak 

dikemukakan.Lewat identifikasi karakteristik, seorang C. P 

Kottak menjabarkanb ahwa kultur memiliki bebarapa 

karakter khusus yakni sebagai berikut : 

1) Kultur adalah sesuatu yang general dan spesifik dan 

dapat di pelajari. 

2) Kultur adalah sebuah simbol dan model. 

                                                           
42Abd.al-Latif Ibrahim, Tasamuh al-Ghaib maa al-Muslimin Fi al’ Asr al 

Hadir ,( Riyad: Dar Ibn al-Jawzi , 1999),45 
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3) Kultur dapat membentuk maupun melengkapi sesuatu 

yang alami. 

4) Kultur adalah sesuatu yang bersifat adaptif. 

5) Kultur adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama-

sama yang menjadi atribut bagi indivdu sebagai 

anggota dari kelompok masyarakat.
43

 

                  Didalam konteks pendidikan Islam , multikultural 

diartikan sebagai sikap menerima keragaan, kemajemukan 

ekspresi budaya umat manusia dalam memahami pesan 

utama agama, terlepas dari rincian anutannya. Batas 

utamanya di eksplorasi dengan melandaskan pada ajaran 

Islam, sebab dimensi Islam menjadi dasar pembeda 

sekaligus titik tekan  dari kontruksi pendidikan ini. 

Penggunaan kata pendidikan Islam ini sengaja tidak 

dimaksudkan untuk menegasikan ajaran agama lain atau 

pendidikan non Islam, tetapi justru untuk meneguhkan 

bahwa Islam dan pendidikan Islam identik dengan ajaran 

yang menghargai  dimensi pluralis-multikultural.
44

 

c. Pengembangan sikap menerima, mengakui dan 

menghargai keragaman 

                     Amir Husain  berpendapat bahwa kemajemukan 

adalah suatu fitrah dan sunatullah yang mengandung 

pelajaran penting berdialog  dan bersikap toleransi ( 

tasamuh) kepada pihak yang berbeda dengan diri individu 

tersebut. Layaknya Rasulullah SAW memperkenalkan 

ajaran Islam kepada masyarakat Mekah dan Madinah 

yang memiliki suku dan agama yang beragama seperti 

kriesten, yahudi dan lain sebagainya.  

                                                           
43Nganum Naim dan ahmad Syauqi, Pendidikan Multikultural Konsep dan 

Aplikasi , ( Jogyakarta: ar-Ruzz Media,2008),125  
44Nanih Mahendrawati dan Ahmad Syafei’i , Pengembangan Masyarakat 

Islam : Dari Ideologi , Strategi Samapai Tradisi , ( Bandung : Remaja 

Rosdakarya,2001),34  
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                    Rasulullah SAW menggunakan metode dialog 

dengan mereka, sehingga Islam dapat dengan harmonis 

hidup berdampingan dengan ummat not Islam. Oleh 

karena itu,  kemajemukan bukan lah hal baru yang 

menjadikan kita terpecah belah , namun justru mampu 

menjadi suatu tatangan kreativitas ummat Islam dalam 

memperkenalkan Islam ke seluruh dunia.
45

 

 

KARAKTER 

NILAI-NILAI 

MULTIKULTUR

AL PERSPEKTIF 

BARAT 

NILAI-NILAI 

MULTIKULTUR

AL PERSPEKTIF 

ISLAM 

Berorientasi 

pada 

kemanusiaan, 

kebersamaan 

dan kedamaian  

Kemanusiaan , 

Kesetaraan, dan 

keadilan, lawannya : 

diskriminasi, 

hegemoni dan 

dominasi  

Al-

musyawarh

, al 

musawah, 

dan al-„adl 

Berprinsippada 

demokrasi, 

kesetaraan dan 

keadilan 

Kemanusiaan , 

kebersamaan dan 

kedamaian , 

lawannya : 

permusuhan 

,konflik, kekerasan 

dan egois 

Hablum min al-nas, 

al ta‟aruf, al-

ta‟awun dan as-

salam 

Mengembangk

an sikap 

mengakui , 

menerima dan 

menghargai 

keragaman 

Mengembangkan 

sikap mengakui , 

menerima dan 

menghargai 

keragaman 

Al-ta‟adudiyat, al-

tanawwu‟, al-

tasamuh, al-rahmah, 

al-afw‟ dan al-ihsan 

              Tabel 1.1 Karakteristik Pendidikan Multikultural 

           

                                                           
45Abdullah Aly, Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren,( 

Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2011),111-119  
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             Adapun pendapat lain terkait karakteristik dari pendidik 

multikultural adalah sebagai berikut   

1. Belajar berdampingan ditengah perbedaan 

              Perilaku yang dicontohkan oleh orang tua kepada 

anaknya atau pun dari kaum terdahulu ke generasi sekarang  

sangatlah dipengaruhi oleh kepecayaan-kepercayaan dan nilai 

budaya , selama beberapa waktu akan membentuk budaya 

yang meresapkan citra rasa dari rutinitas , tradisi, bahasa 

kebudayaan, identitas etnik dan nasionaliras dan ras. Pola 

tingkah laku ini lah yang akan dibawa oleh anak-anak ke 

sekolah dan masing-masing peserta didik yang memiliki 

perbedaan latar belakang sesuai dari mana mereka berasal. 

Kemajemukan inilah yang akan menjadi pusat perhatian dari 

pendidikan agama Islam berwawasan multikultural. 

Pendidikan agama Islam berwawasan multikultural lebih 

berkiblat pada proses how to live and work together with 

other yang ditanamkan oleh praktek pendidikan melalui : 

pengembangan sikap toleransi, empati dan simpati yang 

merupakan prasyarat esensial bagi keberhasilan dalam 

keragaman agama.  

              Pendewasaan emosional , kebersamaan dalam perbedaan 

membutuhkan kebebasan dan keterbukaan. Kebersamaan , 

kebebasan dan keterbukaan harus tumbuh bersama menuju 

pendewasaan emosional dalam relasi antar dan intra agama-

agama. Kemudian dalam segi kesetaraan dalam partisipasi , 

perbedaan yang ada pada suatu hubungan harus diletakan pada 

hubungan dan kesinambungan karena itulah mereka bersifat 

setara. Klarifikasi nilai-nilai kehidupan bersama. Pendidikan 

agama Islam berwawasan multikultural dituntut mampu 

menjadi sarana dalam membangun kehidupan kehidupan 

bersama yang sejahtera  dengan melihat banyak nya perbedaan 

yang ada dalam masyarakat. Kontak sosial dan aturan dalam 

hidup berdampingan. Pada situasi ini peran pendidikan agama 

juga diperlukan guna membri wejangan tentang ketrampilan 

berkomunikasi yang sudah di terkandung dalam agama Islam. 
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2. Sistem Terbuka dan Kepercayaan  

             Kepercayaan adalah suatu hal yang begitu penting dalam 

suatu hubungan apapun. Namun hal tersebut harus dimiliki 

oleh setiap pelaku yang berada dalam lingkaran hubungan 

tersebut. Tak dapat dipungkiri ketidakpercayan  terhadap 

kelompok lain lah yang telah membuat rusak komunikasi dan 

hubungan kita dalam melakukan interaksi. Dengan pendidikan 

Islam berwawasan multikultural inilah yang akan 

menumbuhkan sikap saling percaya antar umat bergama dan 

umat berbudaya. 

 

3. Terbuka dalam Berfikir 

              Dengan mengondisikan peserta didik  guna dipertemukan 

dengan banyak nya perbedaan maka peserta didik akan 

mengarah pada proses pendewasaan dan memiliki sudut 

pandang dan cara yang elegan untuk memahami kenyataan 

yang ada. Peserta didik mulai terbuka terhadap dirinya sendiri , 

orang lain serta dunia. Dengan hal ini diharapkan peserta didik 

dapat memiliki kemauan untuk memulai mencari makna diri, 

identitas , dunia kehidupan, agama dan kebudayaan diri serta 

orang lain. 

 

4. Saling Menghargai 

         Pendidikan agama Islam berwawasan multikultural  

menumbuhkan kesadaran bahwa kedamaian adalah dengan 

saling menghargai satu smaa lain, lebih banyak mendengarkan 

perspektif  agama lain yang berbeda, menghargai martabat 

individu/kelompok  kegamaan yang beranekaragam.Saling 

menghargai membawa pada sikap berbagi antar individu dan 

dan kelompok.  Guna menjaga kehormatan  dan martabat tidak 

harus mengorbankan kehormatan dan martabat orang lain  

apalagi dengan metode kekerasan. 
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5. Apresiasi dan Interdepensi 

               Setiap individu memiliki kebutuhan guna saling 

menolong dengan cinta dan ketulusan terhadap sesama. Tak 

mudah untuk menciptakan masyarakat yang mampu 

memecahkan semua permasalahan orang-orang yang berada 

disekitarnya. Masyarakat yang memiliki tatanan sosial yang 

dinamis, harmonis yang didalamnya  terpadapat  saling terkait 

dan mendukung satu sama lain bukan nya perpecahan. 

Apresiasi dan interdepensi umat manusia dari berbagai tradisi 

agama inilah yang akan dilakukan oleh pendidikan agama 

Islam berawawsan multikultural.  

6. Resolusi Konflik 

             Konflik dan kekerasan jangka panjang  semakin menjadi 

suatu fenomena yang lumrah terlihat sebagai suatu cara hidup 

yang harus dijalani. Pada hal tersebut bukanlah cara satu-

satunya sebagai cara hidup dalam kehidupan masyarakat 

plural. Jauh dari konsep agama-agama yang sudah ada, 

khususnya dalam hidup beragama. Kekerasan yang terjadi 

sebagian memperoleh justifikasi dari doktrin dan tafsir 

keagamaan konvensional 

  Baik langsung maupun tidak kekerasan masih belum bisa di 

tumpas tuntas dari kehidupan dan masyarakat beragama. 

Bentuk-bentuk kekerasan langsung dan tidak langsung di antara 

nya sebagai berikut : 

NO 
KEKERASASAN 

LANGSUNG 

KEKERASAN 

TAK LANGSUNG 

1 

Deh   Humanisasi  ; 

Perbudakan  perempuan  

dan anak-anak , kekerasan 

fisik terhadap perempuan 

dan anak-anak 

Becanda Alam akibat Ulah 

manusia  

2 
DisDiskriminasi dan 

dominasi ; hukum dan 

praktek  diskriminasi atas 

Tunawisma: Pengungsi dan 

Imigran   
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minoritas dan perempuan , 

suversi terhadap institusi 

politik dan media 

3

3 

 

Kecanduan obat-obatan 

terlarang (NARKOBA

 ) 

Pembangunanberkelanjutan, 

pertumbuhan ekonomi 

,inflasi, ketidakadilan, 

pengangguran, kemiskinan, 

stabilitas, pertumbuhan 

penduduk yang melonjak, 

perubahan deografi 

4 

Kematian Kelumpuhan, 

karena kekerasan ;korban 

kejahatan,aniaya, 

terorisme, pemberontakan 

antar kelompok, genosida, 

penyiksaan dan 

pembunuhan  

d 

Degradasi demografi, udara, 

tanah, air, keanekaragaman 

global dan penggudulan hutan 

ilegal 

5 

 

Senjata mematikan, 

penyebaran senjata 

perusak massal, pasukan 

kecil , senjata tajam 

pe 

Deprivasi : kekkbutuhan dasar  

dan hak memperoleh 

makanan, air bersih, 

pelayanan kesehatan dan 

pendidikan dasar 

6 

P Perselisihan 

internasional , ketegangan 

antar negara , ketegangan 

kekuasaan 

Pen Penyakit : Insiden penyakit 

mengancam kehidupan   

Ke 

  Tabel 1.2  Bentuk-Bentuk Kekerasan Langsung dan Tak 

Langsung 

 

                   Dengan adanya pendidikan agama Islam berwawasan 

multikultural   menjadikan konflik-konflik seperti diatas dapat 

teratasi dan meminimalisir insiden tersebut terulang kembali. 

Perdamaian dan kekuatan spritual yang di sebarkan melalui 

pendidikan Islam berwawasan multikultural inilah yang harus 
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kita tumbuh dan lestarikan dalam hidup bermasyarakat. 

Pendidikan agama Islam berwawasan multikultural menjadi 

suatu gerakan inovasi  pendidikan  agama dalam rangka 

menanamkan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan 

dalam kemajemukan. 

            Dengan semangat kesetaraan/kesederajatan, saling 

memahami dan mengerti, saling percaya satu sama lain serta 

begitu menghargai perbedaan  dan keunikan tiap perbedaan 

agama.. Dengan terjalinnya suatu relasi dan ikatan interdepensi 

dalam situasi saling mendengar dan menerima perbedaan 

menurut pandangan agama setiap individu, menyelesaikan 

masalah dengan pikiran yang tidak terlalu sempit guna 

menemukan jalan keluar dan solusi terbaik untuk 

menyelesaikan konflik antar agama dengan harapan hidup 

secara damai , harmonis dan anti kekerasan. 

 

3. Nilai-Nilai  Multikultural 

  Konsep dasar pendidikan multikultural berkiblat pada 

pandangan yang dikembangkan oleh Bennett yakni nilai-nilai 

inti pendidikan multikultural dan tujuan pendidikan 

multikultural . Berikut  nilai inti dari pendidikan multikultural 

: 

a. Pengakuan terhadap harkat dan HAM 

b. Pengembangan tanggung jawab manusia terhadap 

bumi yag ditempati dan masyarakat dunia. 

c. Apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas 

budaya di masyarakat. 

   Tujuan yang berkaitan  dengan nilai-nilai 

pendidikan multikultural di atas adalah sebagai berikut : 

1) Mengembangkan perspektif sejarah yang beragam 

dari kelompok-kelompok masyarakat. 

2) Memperkuat kompetensi interkultural dari budaya-

budaya yang hidup di masyarakat. 
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3) Meningkatkan kesadaran budaya yang hidup 

dimasyarakat. 

4) Membabat habis segala bentuk  rasisme. 

5) Mengembangkan ketrampilan social action (aksi 

sosial).
46

 

          Para pakar pendidikan pun banyak menjelaskan 

bahwa pendidikan mengidentifikasi beberapa masalah 

berikut penjelasan nya : 

a) Masalah kebudayaan  

 Terkait dengan masalah-masalah mengenai identitas 

budaya suatu kelompok masyarakat atau suku. 

b) Kebiasaan/Tradisi dan pola-pola tingkah laku dalam 

suatu kelompok masyarakat. 

c) Kegiatan-kegiatan dari kelompok masyarakat yang di 

sinyalir merupakan identitas yang melekat pada 

kelompok di masyarakat tersebut. 

 

4. Urgensi  Multikultural dalam Pendidikan  

a. Sarana Alternatif Pemecahan Konflik 

         Pendidikan Multikultural dapat menjadi  sarana 

alternatif dalam pemecahan konflik sosial budaya.  

Pendidikan multikultural mempunyai dua tanggung jawab 

yang amat besar yakni : 

1) Menyiapkan bangsa Indonesia  untuk menghadapi  

arus budaya luar di era globalisasi  

2) Menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari 

beragam kebudayaan.  

 

                                                           
46Slasi Widasmara ― Aspek Multikultural Dalam Buku Teks Bahasa Indonesia 

Untuk Siswa SMP‖, (Skripsi, Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta,2012) , 35 
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            Kemunculan konflik dan kesenjangan sosial yang 

kerap kali terjadi di dalam kehidupan berbangsa saat ini 

sedikit banyak disebabkan karena kurang nya pemahaman 

toleransi di kalangan umat. Sampai saat inipun jumlah 

masyarakat yang memahami makna budaya bangsa masih 

sangat sedikit. Maka karena hal inilah pendidikan 

multikultural ini mempunyai peranan penting dalam 

menanggulangi hal tersebut. Pendidikan multikultural 

menjadi salah satu pendidikan yang menjadi sangat 

berpengaruh bagi kemampuan peserta didik dalam 

menumbuhkan sikap toleransi, tenggang rasa , tidak 

bermusuhan, tidak berkonflik yang disebabkan oleh 

adanya selisih paham perbedaan budaya,bahasa, ras, 

bahasa kebiasaan masyarakat setempat dan lain 

sebagainya. 

          Pendidikan multikultural tak hanya melibatkan 

pendidik dan pemerintah saja, akan tetapi masyarakat pun 

perlu bekerja sama dalam mengindahkan hal tersebut. Hal 

tersebut disebabkan karena adanya banyak aspek 

kehidupan yang tercakup dalam pendidikan multikultural. 

Tercipta nya kondisi yang aman, damai dan nyaman dalam 

kehidupan bermasyarakat merupakan tujuan utama dalam 

penerapan multikultural ini. 

b. Supaya Peserta Didik Tidak Terlepas Dari Akar Budaya 

  Dalam membimbing dan membina peserta didik agar 

tidak terlepas dari akar budaya yang dimiliki sebelumnya , 

maka pendidikan multikultural hadir ketika peserta didik 

berhadapan langsung dengan  realitas sosial budaya di era 

milenial seperti saat ini.  Di era globalisasi , pertemuan 

antar budaya sempat menjadi suatu ancaman bagi peserta 

didik. Guna menyikapi realitas global tersebut, maka ada 

baiknya peserta didik dibekali  dengan berbagai 

pengetahuan umum dan agamayang cukup, sehingga 

mereka memiliki keahlian dan kompetensi yang luas baik 

pengetahuan global maupun  pengetahuan kebudayaan 
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guna mengahapi realitas sosial yang saat ini berlangsung. 

Pendidikan multikultural  menjadi suatu tuntutan yang 

tidak bisa di negosiasi lagi  dalam membangun bangsa. 

Diperlukan kajian yang mendalam dalam memahami 

konsep  dan prosedur pelaksanaannya.  

c. Landasan Dalam Pengembangan Kurikulum Nasional 

   Pengembangan kurikulum masa depan yang 

berdasarkan pendekatan multikultural  dapat dilakukan 

berdasarkan kiat-kiat berikut:  

1) Teori kurikulum harus diubah dari teori yang 

mengandung makna konten sebagai aspek substantif 

menjadi teori yang mengandung makna yang 

mencakup nilai ketrampilan, moral, dan proses yang 

harus dimiliki oleh generasi milenial saat ini 

2) Teori belajar yang di pakai dalam kurikulum pada 

masa depan adalah teori yang memperhatikan 

keaneka ragaman budaya,ekonomi, politik dan sosial. 

3) Proses  belajar yang di gunakan untuk peserta didik  

harus berdasarkan proses yang mampu bersaing 

dengan kelompok lain. 

4) Evaluasi yang di pakai meliputi  keseluruhan aspek 

kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai 

dengan model belajar yang dikembangkan. Alat 

evaluasi yang di gunakann dalam pengembangan 

kurikulu ini harus lebih variatif  baik  tergantung dari 

segi sifat, tujuan maupun informasi yang 

dikumpulkan  

  Dalam melaksanakan pengembangan kurikulum 

sebagai  tolak ukur dalam proses kegiatan belajar dan 

mengajar maka pendidikan multikultural sebagai 

landasan pengembangan kurikulum menjadi poin yang 

sangat penting guna memberikan sejumlah materi yang 

wajib di pahami oleh peserta didik dengan  porsi 

tertentu. Dengan adanya pendidikan multikultural kita 
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sebagai rakyat dari negara yang identik dengan 

keberagaman ini mampu memperkuat identitas nasional. 

           Identitas sosial yang ada diharpkan mampu di rawat 

dengan baik oleh generasi penerus sehingga mereka 

tidak mudah di provokasi, dipecah belah, serta memiliki 

daya saing pada ea globalisasi saat ini. Terlihat dari 

masyarakat Indonesia yang memiliki banyak keragaman 

sosial budaya, aspirasi politik dan kemampuan politik 

yang tentu saja menjadi pengaruh terhadap kemampuan 

guru dalam meaplikasikan kurikulum , kemampuan 

sekolah dalam menyediakan pengalaman belajar , 

kemampuan peserta didik dalam kegiatan belajar serat 

mengolah informasi dan wawasan  menjadi sesuatu dapat 

di katakan sebagai hasil belajar.  

d. Menjadikan Indonesia sebagai Masyarakat Multikultural 

  Pondasi utama dalam terwujudnya masyarakat 

Indonesia yang multikultural  ialah multikultralisme. 

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang 

memploklamirkan serta sangat mengindahkan perbedaan 

dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara 

kebudayaan. Multikulturalisme telah digunakan oleh para  

pendiri bangsa dalam mendesain  kebudayaan bangsa, 

sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 32 UUD 1945 

,yang berubunyi  :‖kebudayaan bangsa Indonesia adalah 

puncak kebudayaan daerah “ 

      

 Multikulturalisme tak hanya seuah wacana semata 

tetapi merupakan ideologi yang harus diperjuangkan , 

sebab multikulturaisme  sangat dibutuhkan sebgaai 

landasan sebagai dasar hukum bagi tegaknya demokrasi, 

HAM dan kesejahteraan hidup suatu masyarakat. 

Multikulturalisme tak hanya menjadi sebuah dasarhukum 

yang berdiri sendiri namun juga membutuh kan konsep 

lain yang mampu menadi acuan dalam memahami 
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kehidupan bermaysrakat yang majemuk ini (plural 

society). 

                     Dalam membangun Indonesia yang multikultural 

dapat direalisasikan dengan baik jika hal-hal yang 

berkaitan dengan usaha membangun Indonesia yang 

multikultural pun terpenuhi. Berikut  beberapa poin nya : 

1) Konsep multikultural dipahami dan resapi makna di 

baik urgensi nya oleh bangsa Indonesia serta 

menjadikannya sebagai pegangan hidup. 

2) Adanya kesamaan pemahaman mengenai makna 

multikulturalisme bagi kehidupan berbangsa. 

3) Kajian multikulturalisme meliputi berbagai 

permasalahan yakni politik dan demokrasi, keadilan 

dan penegakkan hukum, kesempatan kerja, prinsip- 

prinsip etika, moral dan lain sebagainya. 

             Dalam masyarakat multikultural sudah sagat jelas 

bahwa corak keudayaan masyarakat Indonesia sangatlah 

beragam. Begitupun hal ini sangat lumrah ditemukan di 

dunia pendidikan, maka dari itu diperlu ditanamkan nya 

sikap toleransi diri  dalam bersoasialisasi. Eksistensi 

keragaman budaya tersebut telah nampak dalam sikap 

saling menghargai , menghormati, toleransi antara budaya 

satu dengan lainnya. Dalam hal ini ,perbedaan bukan lah 

suatu penghalang untuk bersatu dalam mewujudkan cita-

cita dalam kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara sebagaimana terkandung dalam UUD 1945 dan 

Pancasila. 

         Pada hakikatnya Islam dan Multikultural 

mengandung kesamaan yakni sama-sama mengajarkan 

agar setiap manusia saling menghormati , menghargai , 

mencintai , toleran, meskipun mempunyai latar belakang 

suku bangsa, bangsa, ras , budaya dan agama yang 

berbeda-beda. Didalam agama Islam telah di ajarkan 

tentang nilai-nilai pendidikan multikultural , diantaranya  
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nilai keadilan , kesetaraan , keagamaan dan lain-lain. 

Pendidikan multikultural dalam Islam pun telah diajarkan 

oleh para khalifah Umar telah memberikan jaminan 

keamanan kepada penduduk Elia (Jerusalem/Al-Quds). 

  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi 

mengandung maka bersikap menghargai  paham yang 

berbeda dengan paham diri sendiri.
47

 Toleransi merupakan 

suatu keyakinan bahwa kemajemuka dan keberagaman  

agam terjadi karena sejarah dengan berbagai faktor yang 

ikut mempengaruhi nya . Toleransi pula adalah 

kemampuan ynrk menghormati sifat dasar, keyakinan dan 

berbagai perilaku yang dimiliki oleh orang lain. 

Pendidikan multikultural ini membantu peserta didik 

memahami, menerima untuk lebih menghargai orang lain  

yang memiliki perbedaan baik dari  suku , budaya , dan 

nilai-nilai agama yang di anut. Pendidikan multikultural  

mencanangkan bahwa setiap peserta belajar bersama 

dengan peserta didik lainnya dalam kondisi dan keadaan 

yang saling menghormati, bertoleransi dan saling 

memahami. Tercatat pula dalam sejarah Islam bahwa Ali 

bin Abi Tholib r.a pun sangat menekankan dan 

menghargai kebebasan beragama  ketika di amanahi 

menjadi khalifah  ke empat pada masa sahabat terdahulu. 

Sebagaimana yang dinyataka dalam Q.S Yunus [94]: 

                       

                       

          

 

                                                           
47Hari Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Surabaya : Karya 

Gemilang Utama, 1996), 330  
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 Artinya : "Maka jika engkau (Muhammad) berada dalam 

keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu 

maka tanyakanlah kepada orang yang membaca Kitab 

sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari 

Tuhanmu maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang 

yang ragu" 

 

Toleransi dan kebebasan beragama dengan jelas sudah 

disebutkan dalam Q.S AL-Baqarah [2] dan di tegaskan dalam 

Q.S Al-Kafirun [6] yang didalamnya tersirat makna bahwa 

tidak pernah ada paksaan dalam beragama dan  memeluk 

agama. 

 

 ٰذلَِكاْلِكٰتبلََرْيباَرْيب فِْيِو ِه ىًُدى لِّْلُمتَّقِْين

 Artinya :“Kitab (Al-Qur‟an) ini tidak ada keraguan 

padanya petunjuk bagi mereka yang bertaqwa” 

 

 لَـُكْمِدْينُُكْمَولِيَِدْينِ 

         

 Artinya : “ Untukmu agamamu dan untuku agamaku” 

 

e. Pengaruh Budaya dan Etnisitas Terhadap Perkembangan 

Manusia 

              Karakter manusia sebagai mahluk individu sekaligus 

mahluk sosial menjadi hal membawa karakter biologis , 

psikologis, genetik, warisan etnik, serta pengalaman kultural 

dan warisan kolektif. Seorang pendidik yang mengeluarkan 

statement bahwa prioritas utama seorang pendidik adalah 

memperlakukan semua peserta didik  sebagai umat manusia  

tanpa memandang identitas latar belakang, status ekonomi dan 

etnik mereka berasal. 
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          Etnisitas merupakan suatu bentuk kesadaran kolektif 

kelompok yang umumnya  menumbuhkan rasa memiliki yang 

berasal dari keanggotaan dalam komunitas yang terikat oleh 

keturunan dan kebudayaan yang sama . Etnisitas juga di klaim 

sebagai fenomena fenomena persepsi diri yang mempercayai 

dirinya  sebagai suatu komunitas yang asal-usul etnik nya  

sama. Kebudayaan yang juga berpengaruh dalam membentuk 

perilaku , nilai dan sikap manusia. Perilaku dan sikap manusia  

merupakan hasil dari proses sosialisasi dan hal ini sering 

terjadi di lingkungan etnik dan  budaya tertentu.  

f. Efektivitas Belajar Tentang Perbedaan  

         Pendidikan multikultural menjelaskan bahwa kegiatan 

belajar dan mengajar adalah suatu proses kultural yang terjadi 

dalam kehidupan  manusia sebagai mahluk sosial.Efektivitas 

kegiatan belajar mengajar guna menanamkan kesadaran akan 

perbedaan ini harus tetap diperbaiki dan ditingkatkan kembali. 

Mengingat pengalaman Indonesia yang cukup menunjukkan 

kurangnya keberhasilan  pada sistem pendidikan yang ada .  

Pendidikan agama Islam masuk kedalam civic eduaction yang 

didalam nya menyinggung nilai nilai kerukunan , dan penting 

nya kerukunan sesama umat beragama. Maka pendidikan 

multikultural harus lebih mampu memegang tanggung jawab 

dalam menciptakan kerukunan serta keharmonis sesama 

mahluk sosial, sesama guru, peserta didik dan pendidik dan 

seluruh elemen masyarakat luas.    Pendidikan 

merupakan sarana yang paling tepatuntuk membangun 

kesadaran multikulturalisme yang telah masyarakat pahami 

secara utuh  bahwasannyasetiap manusia dilahirkan dengan 

segenap perbedaan baik fisik maupun non fisik
.48 

g. Realitas Bangsa Yang Begitu Plural 

      Perbedaan kelompok – kelompok keagamaan, kelompok 

etnik, ormas-ormas serta kelompok sosio-kultural yang dari 

                                                           
48 Chairul Anwar , Multikulturalisme, Globalisasi dan Tantangan Pendidikan  

Abad ke 21 (Yogyakarta :Diva Press, 2019), hal 21 
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zaman ke zaman terus meluas yang memecah baik dari segi 

populasi maupun signifikansi politiknya. Telah banyak 

tuntutan agar kebijakan dan program-program sosial responsif 

terhadap kebutuhan dan kepentingan kemajemukan 

tersebut.Keaneka ragaman etnik, budaya dan agama sontak 

menjadi dilema besar yang jika  tidak bijak mengendalikan 

nya maka perselisihan dan konfik sosial yang akan terjadi. . 

Kendati demikian, keberagaman ini merupakan salah satu 

kekayaan yang Indonesia memiliki yang justru harus kita 

pelihara yang kemudian  mampu menjadi dinamika bagi 

bangsa Indonesia.    

 

C.  Sikap Pluralis  

         1.     Sejarah Pluralisme  

  Pluralisme mulai bertunas pada masa pencerahan ( 

Enlightment) Eropa , yakni pada abad ke-18 M. Maasa ini 

di gadang-gadang sebagai titik awal kebangkitan gagasan 

pemikiran modern. Masa ini di tandai dengan wacana-

wacana baru pergolakan pemikiran manusia  yang 

berorientasi  pada superitoritas akal ( rasional).
49

 

Koeksistensi  berbagai keompok atau keyakinan di satu 

waktu dengan tetap terpeliharanya perbedaan dan 

karakteristiknya masing-masing itulah yang disebut 

pluralisme.  

        Dalam persepektif agama istilah pluralisme 

merupakan upaya   meningkatkan kerukunan umat 

beragama agar dapat hidup berdampingan  antar agama , 

suku, budaya  yang meiliki banyak perbedaan  dalam satu 

komunitas  dengan   istiqomah mempertahankan 

karakteristik  atau ciri-ciri spesifik ajaran agama masing-

                                                           
49Muhandiz Azzuhri‖ Konsep Multikulturalisme dan Pluralisme dalam 

Pendidikan Agama: Upaya menguniversalkan Pendidikan Agama dalam Ranah 

Keindonesiaan‖,Forum Tarbiyah Vol.10 No1 , Juni 2012: 15-17, 

https://media.neliti.com 
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masing. Pada taraf individu  pluralisme  di artikulasikan 

dalam hak-hak individu untuk memilih terkait atau tidak 

terkait dengan suatu denominasi . Atau juga bisa memiliki 

arti hak untuk memformulasikan padangan hidupnya , 

dengan jalan memilih atau mencampuri unsur-unsur 

sistem kepercayaan agama sesuai dengan pilihannya.  

          Pengakuan terhadap fondasi bersama bagi seluruh 

varietas   pencarian agama dan konvergensi atas agama-

agama lain di dunia hal ini menekankan kebebasan  

beragama seorang individu. Saling menghargai  di 

kalangan berbagai pandangan dunia dan mengakui 

sepenuhnya perbedaan yang ada yang lebih menekankan 

pengakuan atas deniminasi sebagai pemberi jawaban kgas.  

Hal-hal semacam ini merupakan implikasi dari pluralisme 

beragama  yang mana hal-hal tersebut mendukung sikap 

toleransi. 

 

2 Pengertian Sikap Pluralis  

  Sikap adalah suatu reaksi terhadap keadaan , bisa 

dengan tindakan menolak ataupun  menerima. Sedangkan 

Pluralitas bisa diartikan dengan suatu pola hubungan antar 

sesama manusia. Ditinjau dari teori Musa Asyari disebutkan 

dengan lebih spesifik lagi  yakni  sebagai pluralitas 

kebudayaan yang dapat dipahami sebagai suatu kekuatan 

perekat untuk melakukan kerjasama dan membangun rasa 

saling  toleransi  demi memperkokoh kebersamaan 

menghadapi kesatuan nasib manusia secara lebih kolektif. 
50

 

 

  Adapun sikap-sikap pluralis dapat tercermin dari 

beberapa sikap berikut di antara nya ialah : 

a. Sikap Saling Menghargai  

                                                           
50 Sumartana, Pluralis ,Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia,( 

Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2001)195 
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  Sikap ini adalah sikap dimana ada rasa saling 

menghormati manusia  dalam hubungan kesetaraan  

dan meninggalkan budaya superioritas dan inferiotas. 

b. Sikap Saling Percaya (Sangka Baik) 

  Kepercayaan dan saling percaya satu sama 

lain merupakan suatu komponen    terpenting dalam  

pola suatu hubungan.Rasa curiga dan tidak mampu 

menjaga kepercayaan (berkhianat) merupakan 

tonggak  terbesar  dalam merusak suatu  hubungan . 

Semakin baik kita dalam memelihara prasangka maka 

semakin baik pula relasi  antar sesama manusia. 

c. Sikap Apresiasi Terhadap Pluralitas  Budaya  

  Perbedaan yang ada dalam pola hubungan 

manusia bukanlah suatu masalah yang tidak ada solusi 

nya. Apresiasi  terhadap pluralitas budaya yang 

berbeda adalah hal yang menunjukkan sikap 

menghormati  terhadap budaya lain yang berbeda 

yang hidup saling  berdampingan  dengan kita  dalam 

kehidupan bermasyarakat  . 

d. Hidup Dalam Perbedaan  

   Seseorang dinyatakan mampu bertoleransi 

jikalau  ia mampu mendukung orang lain menjadi diri 

mereka sendiri  dan bukan keinginan kita untuk 

meperngaruhi mereka suppaya megikuti keinginan 

kita. Tumbuhnya sikap toleransi pun mampu 

menciptakan dialog  untuk mengkomunikasikan dan 

menjelaskan serta menerima sebuah  perbedaan . 

Zakiyatun  Baidhawi  menyebutkan bahwa toleransi 

merupkan suatu wujud kemampuan dan kesiapan  

batin seseorang dalam menerima  orang lain yang 

berbeda  secara hakiki walaupun  terdapat konflik  

dengan pemahaman tentang rute hidup yang baik dan 

layak menurut perspektif pemikiran kita.  
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3. Pembentukan Sikap Pluralis  

        Dalam interaksi sosial , individu bereakasi dan 

membentuk pola sikap tertentu terhadap  berbagai obyek 

psikologi yang di hadapinya. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pembentukan sikap menurut Saefuddin 

Azwar , beliau menyebutkan bahwa pengalaman pribadi , 

kebudayaan  orang lain yang di anggap penting, media 

massa, institusi atau lembaga  pendidikan , serta faktor 

emosi dalam diri individu . Berikut beberapa penjelasan 

mengenai beberapa faktor yang turut mempengaruhi 

pembentukkan sikap manusia di antaranya : 

a. Pengalaman Pribadi  

  Untuk menjadi dasar pembentukan sikap, 

pengalaman pribadi perlu membentuk kesan yang 

kuat. Sikap akan lebih mudah terebentuk jikalau 

pengalaman pribadi tersebut melibatkan emosional . 

Situasi yang melibatkan emosi , penghayatan dan 

perasaan maka akan lebih mudah dan melekat 

sehingga membekas lebih lama. 

b. Media Massa  

  Sinyal-sinyal yang dibawa oleh media massa 

memang cukup kuat dalam memberi pesan sugestif 

dan persuasif ketika memberi dasar efektif dalam 

menilai suatu hal. Dalam penyampaian informasi 

sebagai tugas pokoknya , media massa membawa 

pesan berisi sugesti yang dapat menggiring opini 

seseorang. Dengan adanya informasi baru mengnai 

sesuatu hal memberikan landaan kognitif baru bagi 

terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Oleh 

karenanya peran media massa sebagai sarana 

komunikasi dalam mempengaruhi sikap  seseorang  

bisa dikatakan begittu kuat. 
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c. Pengaruh Orang Lain yang Dianggap Sebagai 

Panutan  

  Individu yang dianggap sebagai panutan juga 

sangat berpengaruh dalam mempengaruhi sikap 

manusia. Misalnya saja jika panutan orang tersebut 

orang tua , teman dekat dan sebaya, guru, rekan 

kerja , pasangan atau siapapun yang meninspirasi 

yang kerap kita jadikan panutan.  

d. Pengaruh Kebudayaan  

  Pengaruh lingkungan dalam membentuk 

kepribadian seseorang  sangatlah besar. 

Kepribadian tidak lain daripada pola perilaku yang 

konsisten yang menggambarkan sejarah  

reinfocement yang dialami. Apabila seseorang 

hidup secara  heteroseksual maka akan sangat 

mungkin mempunyai sikap yang mendukung 

terhadap masalah kebebasan pergaulan 

heteroseksual tersebut begitupun sebaliknya 

e. Pengaruh Faktor Emosional  

  Sikap seseorang terkadang tidak datang hanya 

dari lingkungan dan pengalaman pribadi saja , 

namun ada beberapa sikap datang dari suatu emosi 

seseorang yang bertujuan untuk melampiaskan rasa 

frustasi nya terhadap suatu hal. Namun sikap dari 

adanya emosi tersebut kadangkala tidak bertahan 

lama, meskipun ada beberapa sikap yang menjadi 

begitu permanen. Contohnya saja sikap baik dan 

buruk sangka terhadap sesuatu hal tertentu.  

f. Lembaga Pendidikan 

  Lembaga pencerdas kehidupan bangsa 

sebagai suatu sistem yang mempunyai pengaruh 

dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanyaa 

meletakkan dasar pengertian dan konsep moral 

dalam individu. Konsep moral dan ajaran agama 
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sangat  menentukan sistem kepercayaan , maka 

tidaklah mengejutkan jikalau pada akhirnya konsep 

tersebut ikut serta berperan dalam menentukan 

sikap individu terhadap  suatu hal. 

  Keberagaman yang ada dapat disikapi dengan  

penanaman sikap pluralis. Sebagai pendidik kita 

sebaiknya mampu mengarahkan peserta didik untuk 

membiasakan nya   dalam bentuk: 

1) Menghargai perbedaan , kita bisa menggunakan 

bahasa Indonesia dengan teman yang memiliki 

bahasa daerah yang berbeda dengan kita 

2) Tidak mengolok-olok teman dengan aksen atau 

bahasa yang khas 

3) Mengapresiasi budaya lain dengan cara 

berusaha mengenal dan mempelajari 

4) Tidak mengeksploitasi atau menggunakan 

kebudayaan sakral suku lain untuk kesenangan  

atau hiburan semata  

5) Tidak mencemooh adat istiadat, pakaian adat, 

atau budaya lain yang berbeda dengan budaya 

kita 

6) Berteman dan berbuat baik  terhadap semua 

orang tanpa memandang suku dan budayanya  

7) Menganggap semua ras, suku, dan budaya 

sama. Tidak ada yang lebih baik dari yang 

lainnya 

8) Ikut gotong royong bersama teman baik di 

sekolah atau dirumah , tanpa memandang suku 

atau budaya mereka  

 

 



 
 

 
 

80 

4. Esensi Pluralisme dalam Perspektif Pendidikan Agama  

Islam  

  Pada hakikatnya Pluralitas merupakan suatu 

fenomena dalam  kehidupan yang tentu saja tak bisa tolak 

maupun dihindari. Pluralitas merupakan sunatullah 

,pengakuan dalam maka eksistensi atau keberadaan nya 

harus di akui oleh setiap manusia. Namun pengakuan ini 

dalam tatanan realitas belum seluruhnya seiring dengan 

pengakuan secara teoritik dan kendala-kendala masih sering 

dijumpai dilapangan. Wacana tersebut kerap di jumpai 

didalam Al-Qur’an ketika hendak berbicara tentang 

kemajemukan masyarakat seperti dalam Q.S al-Hujurat:13 

berikut ini : 

       

 Artinya : Wahai umat manusia sesungguhnya, Kami 

ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan 

Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

untuk saling kenal mengenal . Sesungguhnya  orang yang 

paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertaqwa  

        

 Sebelum di kontraminasi hal-hal berbau ideologis, 

ekonomis, agama dan sosial-politik manusia selalu 

menjalin kehidupan yang bersifat pluralitas secara ilmiah. 

Dalam kehidupan sehari-hari sangat mengesampingkan 

sampai pada tingkat ― benar tidaknya ― realitas pluralitas 

yang menyatu  da;am kehidupan sehari-hari. Ketika 

seorang individu dihadapkan  dengan berbagai  kepentingan 

seperti organisasi , sosial-politik, budaya dan agamamulai 

mengangkat isu pluralitas pada puncak kesadaran  mereka 

dengan menjadikan nya sebagai trend setter  atau pusat 

perhatian., sehingga tidak heran jika    saat ini pluralitas 

berubah menjadi sangat penting.  

  Pluralitas adalah  bagian dari multikultural yang 

merupakan suatu satu kesatuan yang berkaitan. Dalam 

konteks penggunaan kata pluralis dalam   tulisan diartikan 
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sebagai keberagaman termasuk didalam nya yakni 

kebragaman dalam beragama. Kata pluralitas  merupakan 

bagian dari multikultural , maka pluralisme diartikan 

sebagai suatu sikap untuk menerima banyak nya perbedaan. 

Dalam pandangan Islam teori pluralisme ini sudah dikenal 

sejak zaman Rasulullah terutama dalam Al-Qur’an dan 

Hadits . Namun baru familiar lagi sekitar kurang lebih dua 

dekade terakhir abad ke-20 yang lalu, yakni ketika terjadi 

perkembangan penting dalam kebijakan internasional 

Barat. 

  Islam merupakan suatu agama yang selalu melihat 

setiap penganutnya sebagai dai bagi diri  sendiri dan orang 

lain. Karena Islam tidak meganut hierarki religius, setiap 

muslim bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri di 

hadapan Allah SWT. Kendati demikian dikarenakan ajaran 

Islam ini bersifat universl  dan ditujukan kepada seluruh 

umat manusia , kaum muslimin memiliki kewajiban untuk 

menjamin bahwa ajarannya sampai kepada seluruh manusia 

disepanjang sejarah. 

  Pluralitas agama di satu sisi dan heterpgenitas realita 

sosial pemeluknya di sisi lain, tak jarang menimbulkan 

gesekan dan benturan dalam tataran tafsir atau dogma 

agama maupun dalam tataran aksi. Disadari atau tidak , 

kondlik kemudia menjadi problem kebangsaan dan 

keagamaan yang tidak bisa diselesaikan melalui 

pendekatan teologi normatif. Akan tetapi diperlukan 

pendekatan lain yaitu sikap kearifan sosial antara 

kelompok kepentingan dan kalangan pemeluk agama.  

  Adapun ayat-ayat yang menyinggung soal pluralitas , 

agama , toleransi serta sikap pluralis yakni : 

a. Q.S Al-Baqarah : 62 , 11-113, 131-132 

b. Q.S Al-Maidah :48,  69 

c. Q.S Al-Hajj: 17 

d. Q.S Ali-Imran : 19 dan 85 
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e. Q.S an-Nisa:123 

f. Q.S al-Ankabut : 46 dan 61 

g. Q.S al-Zukhruf :87 

 

 Salah satu dalil yang relevan terkait esensi  pluralitas 

terhadap pandangan Islam  yakni Q.S al-Maidah : 48 . 

Adapun bunyi ayat nya sebagai berikut: 

                     

                            

                              

                        

                         

        

Artinya: "Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) 

kepadamu (Muhammad dengan membawa kebenaran, yang 

membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan 

menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut 

apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti 

keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang 

telah datang kepadamu. 

          Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan 

aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, 

niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah 

hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah 

diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah 
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berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua 

kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa 

yang dahulu kamu perselisihkan," (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 

48) 

          Adapun pokok pikiran dari Q.S  Al-Maidah ayat 48 

dapat di tarik benang merah bahwa :   

1. Tuhan tidak menghendaki kamu mengikuti agama 

tunggal. Adanya keragaman agama    untuk menguji 

kita semua tujuannya adalah semata-mata untuk 

menguji  seberapa banyak  kita memberikan kebaikan 

pada umat manusia. Setiap agama bersaing untuk 

memperebutkan  kebaikan kepada umat manusia. 

2. Agama  berbeda dari  segi aturan hidupnya dan 

padangan hidup serta pedoman hidupnya. Pluralisme 

tidak berarti  agama itu sama . Perbedaan merupakan 

keniscayaan. 

3. Semua agama itu kembali kepada Allah  adalah tugas 

dan wewenang Allah untuka menyelesaikan perbedaan 

di antara berbagai agama. Kita tidak boleh mengambil 

wewenang Allah dalam menyelesaikan perbedaan 

agama termasuk dengan fatwa. 

 

D. Masa Pandemi  

1.  Sejarah Covid-19 

  Coronavirus disease 2019 atau Covid-19 merupakan 

penyakit infeksi pernapasan akut yang disebabkan oleh 

coronavirus strain severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2 ( SARS-COV-2 Penyakit ini menyerang sistem 

pernafasan dengan mudah, namun dalam beberapa penelitian 

telah menemukan bahwa tingkat kematian pada wabah ini 

disebabkan oleh adanya penyakit penyerta seperti hipertensi 

diabetes mellitus, jantung koroner dan penyakit 

serebrovaskular. Corona Virus pertama kali ditemukan di  
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Wuhan, diperkirakan pada akhir-akhir 29/31 Desember 2019 

sebuah Rumah Sakit melaporkan adanya pasien yang 

mengidap penyakit pneumonia yang sangat mengkhawatirkan 

dan tidak diketahui gejalanya.  

  Pemerintah RRC (Republik Rakyat China) kemudian 

menginformasikan kepada WHO terkait kemuculan penyakit 

ini melalui proses verifikasi. Awalnya, pemerintah di 

Tiongkok melaporkan kasus ini sebagai suatu hal yang 

misterius karena tidak diketahui penyebabnya, seiring dengan 

berjalannya waktu akhirnya pasien yang terkena penyakit atau 

virus tersebut dalam tiga hari berturut-turut terus bertambah 

jumlahnya. Banyak data yang membuktikan bahwa tempat 

yang menjadi titik pusat penyebaran virus ini berawal dari 

satu pasar Seafood atau Life Market di Wuhan, Propinsi 

Hubei, Tiongkok. Dari berbagai sampel penelitian 

menunjukkan terdapat infeksi Coronavirus, sejenis 

betacoronavirus yang termasuk virus tipe terbaru.
51

 

  Pada tanggal 11 Februari 2020, WHO (World Health 

Organization) mengabarkan resmi nama virus tersebut sebagai 

Severa acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-

CoV-2) atau kemudian yang dikenal dengan Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19). Penyakit ini resmi dikategorikan 

sebagai penyakit menular kelas B (Communicable diseases). 

Oleh sebab itu, pencegahan terjadinya penularan terhadap 

virus yang menularkan penyakit ini harus dilakukan dengan 

serius. Adapun bentuk Covid-19  bundar, oval dengan 

berdiameter antara 60-140 nm. Virus ini dapat ditemukan di 

dalam tubuh Pasien yang terdampak yaitu di dalam sel 

epithelial pernafasan selama setelah 96 jam dan membutuhkan 

waktu sekitar 7-14 hari untuk diisolasi. Terkait pencegahan 

virus corona, dapat dilakukan beberapa hal yaitu berjemur, 

karena virus ini sangat sensitif dengan  adanya sinar matahari 

                                                           
51 Erlina Burhan , dkk Pneumonia Covid-19. Diagnosis dan Penatalaksanaan 

di Indonesia (Jakarta : Perhimpunan  Dokter Paru di Indonesia )hlm.6  
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(ultraviolet), suhu yang panas, cairan etanol 75%, disinfektan 

yang mengandung klorin, asam peroksiasetat, dan chloroform.    

   Dikonfimasi bahwa sumber utama penyebaran adalah 

para pasien Covid-19 itu sendiri yang sangat berpotensi 

menyebarkan infeksi dari virus ini, dengan garis besar dapat 

ditularkan melalui kontak langsung, dan penularan melalui 

udara juga mungkin terjadi pada orang yang terlalu lama 

berinteraksi dengan pasien. Virus ini tidak mengenal usia 

dalam penyebarannya yang artinya semua orang rentan 

terkena virus ini. Adapun gejala yang ditimbulkan dari 

penyakit virus Covid-19 yaitu demam, kelelahan, dan batuk 

kering. Untuk kategori yang parah adalah ketika pasien 

menderita sesak nafas atau hipoksemia, sementara kasus 

terburuk yang bisa terjadi adalah acute respiratory syndrome 

atau gangguan sindrom pernapasan akut. 

Tercatat bahwa pasien dengan kategori parah atau kritis 

hanya menunjukkan demam sedang, atau bahkan tanpa 

demam sama sekali dan baru dapat terdeteksi setelah 

meninggal. Namun, secara garis besar perlu diketahui bahwa 

pasien yang meninggal dalam kasus wabah virus tersebut 

tidak akan menyebarkan virus lagi karena secara ilmiah ilmu 

kedokteran korban atau jenazah kemungkinan menularnya 

sudah tidak ada. Virus COVID-19 harus hidup pada inangnya, 

yaitu tubuh manusia. Maka jika inangya sudah mati, virusnya 

juga ikut mati yang serupa dengan HIV/AIDS dan H5N1 (flu 

burung).  

2. Pengertian Masa Pandemi Covid-19  

     Pandemi merupakan sebuah epidermi yang telah menyebar 

ke berbagai benua dan negara , umumnya menyerang banyak 

orang. Sementara epidermi sendiri  adalah sebuah sitilah yang 

telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus 

penyakit secara tiba-tiba pada sutu populasi  area tertentu. 

Pasalnya , sitilah pandemi tidak digunakan untuk 

menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit , melainkan 

hanya memperlihatkan  tingkat penyebarannnya saja. Perlu 
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diketahui Covid-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan 

oleh irus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu.  

 Era pandemi menuntut pembelajaran berbasis daring 

untuk menghindari penyebaran virus korona melalui 

kerumumnan di sekolah. Guru era ini harus menguasai 

ketrampilan pembelajaran berbasis digital. Dituntut lebih 

terampil menggunakan komputer karena beberapa guru senior 

tidak mampu menggunakannya. Pendidik belajar secara 

mandiri dan kelompok untuk menguasai kompetensi mengajar 

daring. Bisa dengan mengikuti seminar dan pelatihan   tentang 

PJJ berbasis digital. 

Sejak 9 maret 2020 WHO (World Health Organization atau 

Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus 

corona ( COVID-19) secara resmi mengumumkan virus 

korona . Hal ini disebabkan telah menyebabkan secara luas di 

dunia . Istilah pandemi terkesan menakutkan tapi sebenarnya 

itu tidak adakaitannya  dengan keganasan penyakit tapi lebih 

pada penyebarannya yang meluas.  

 Dunia perekonomian semakin melemah, hubungan 

sosial semakin menurun yang menyebakan kurangnya 

interaksi dan keperdulian terhadap sesama, semuanya telah 

merasakan hal yang sama akibat pandemi covid-19. Saat ini 

pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan salah satunya 

meliburkan aktivitas ( tatap muka ) seluruh upaya-upaya 

pencegahan penularan virus corona ini.  Hal ini tentu nya 

berpengaruh besar pada perkembangan pendidikan anak yang 

saat ini dituntut untuk belajar mandiri, belajar daring(dalam 

jaringan).  

       

3. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pendidikan Agama 

Islam  

      Pada masa Covid-19 pemerintah menerapkan kebijakan 

yakni Work From Home (WFH). Kebijakan ini merupakan 

upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar dapat 
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menyelesaikan segala pekerjaan dirumah. Termasuk juga  

dalam dunia pendidikan yang tentu mengalami perubahan 

yang sangat siginifikan pada masa pandemi Covid-19 ini. 

Dengan diterapkan nya pembatasan interaksi , Kementrian 

Pendidikan di Indonesia juga megeluarkan kebijakan  yaitu 

mengganti proses Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM) menjadi 

sistem dalam jaringan ( jaringan). Dengan menggunakan 

sistem pembelajaran secara daring ini , terkadag muncul 

berbagai masalah yang dihadapi baik oleh pendidik maupun 

peserta didik. Masalah yang biasa terjadi ialah seperti tidak 

tuntas nya materi yang disampaikan oleh pendidik ataupun 

keluhan peserta didik tentang banyak nya tugas yang bahkan 

selalu bertambah sebelum tugas awal dikerjakan.  

    Permasalahin lain dari adanya sistem pembelajaran 

online adalah akses teknologi informasi dan komunikasi yang 

kadang terkendala oleh sinyal sehingga menyebabkan 

lambatnya dalam mengakses informasi. Namun hal tersebut 

tentu saja tidak mampu menjadi alasan untuk kita tidak 

melanjutkan pendidik dengan baik. Meskipun sistem daring 

tidak se efisien pembelajaran tatap muka langsung , 

diharapkan mampu menjadi alternatif yang paling maksimal 

dalam menuntut ilmu dan meneruskan pendidikan. Karena di 

balik banyaknya keluhan yang berlalu lalang ternayata masi 

terdapat berbagai hikmah yang bisa diambil di dunia 

pendidikan khususnya pendidikan di Indonesia. Salah satu 

hikmahnya ialah  peserta didik dan pendidik menjadi mampu 

menguasai teknologi guna menunjang pembelajaran secara 

online. Penguasaan peserta didik dan pendidik dalam bidang 

teknologi pembelajaran ini tentu sangat bervariasi dan bahkan 

menjadi penguji adrenalin bagi mereka. Dengan adanya 

kebijakan Work From Home ( WFH), secara tidak langsung 

memaksa pendidik dan peserta didik dalam mempercepat 

mereka untuk lebih menguasai teknologi secara digital  

sebagai suatu kebutuhan. Tuntutan kebutuhan tersebut , 

membuat mereka dapat mengetahui   media online yang dapat 
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menunjang pendidikan sebagai pengganti pembelajaran tatap 

muka.  

     Tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran  dan target 

pencapaian  dalam pembelajaran. Berbagai media 

pembelajaran jarak jauh pun di gunakan mulai dari e-

Learning, aplikasi zoom, google calssroom, youtube maupun  

media sosial whatsapp. Sarana-sarana tersebut  dapat 

digunakan secara maksimal  sebagai suatu  media dalam 

melanjutkan program pembelajaran  seperti layaknya di ruang 

kelas. Dengan menggunakan media online tersebut, secara 

tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses 

teknologi pendidik dan peserta didik pun semakin 

berkembang. Selain itu terciptanya pemikiran dan ide-ide 

mengenai metode dan model pembelajaran yang lebih 

bervariasi lagi yang bahkan sangat jarang dilakukan 

sebelumnya . Misalnya dengan jiwa kreatif seorang pendidik 

mampu membuat video  yang berisi materi pembelajaran yang 

dikemas cukup menarik menjadi suatu bahan ajar. Tujuan dari 

dibuatnya video tersebut ialah sebagai suatu motivasi agar 

peserta didik semakin tertarik untuk belajar dan 

menghilangkan kejenuhan dalam pembelajaran online yang 

sangat monoton di rumah saja.  
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