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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bahkan Indonesia adalah salah 

satu negara multikultural terbesar di dunia. Mulai dari budaya, suku, bahasa, 

dan agama yang beragam. Berdasarkan keragaman budaya, Indonesia  

memiliki kekayaan budaya mulai dari rumah adat daerah seperti rumah Joglo, 

panggung, gadang, tongkonan, honai dan lain-lain, pakaian daerah seperti 

pakaian ule balang, ulos, peghulu dan lain-lain, lagu daerah seperti manuk 

dadali, ampar-ampar pisang, gundul-gundul pacul dan lain-lain, makanan khas 

daerah seperti gudheg, ayam taliwang, nasi empog, pecel dan lain-lain,  

kesenian daerah seperti reog, bambu gila, wayang golek, ludruk dan lain-lain, 

dan tarian daerah seperti tarian kecak, serimpi, remo, jaipong, blambang, reog 

dan lain-lain. Jumlah suku yang ada di Indonesia berdasarkan hasil sensus 

terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui 1.128 suku bangsa.
1
 

Jumlah agama yang ada di Indonesia, berdasarkan penjelasan atas 

ketetapan Presiden No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan 

Penodaan Agama pasal 1, "agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di 

Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu 
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(Confusius)."
2
 Jadi secara resmi Pemerintah mengakui enam agama, yakni 

Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.  

Jumlah bahasa yang ada di Indonesia sekitar 743 bahasa. Dari jumlah 

itu, 442 bahasa sudah dipetakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa yaitu, sebanyak 26 di antaranya ada di Sumatera, 10 di Jawa dan Bali, 

55 di Kalimantan, 58 bahasa di Sulawesi, 11 bahasa di Nusa Tenggara Barat, 

49 bahasa di Nusa Tenggara Timur, 51 bahasa di Maluku, serta 207 bahasa di 

Papua.
3
  

Melihat keragaman tersebut, maka muncullah konsep inovasi 

pembelajaran berbasis pendidikan Multikultural di Indonesia. Dalam buku 

Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ani dalam sistem Pendidikan Islam menjelaskan 

bahwa konsep pendidikan multikultural ini, diadopsi dari Amerika Serikat. Hal 

ini guna melenyapkan diskriminasi rasial antara kulit putih dan kulit hitam, 

yang bertujuan untuk memajukan dan memelihara integritas nasional, berbagai 

model pendidikan multikultural diterapkan di sekolah-sekolah Amerika serikat 

serta hasil evaluasinya.
4
 

Pendidikan Multikultural dikembangkan di Indonesia sejalan dengan 

pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai counter kebijakan 
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desentralisasi dan otonomi daerah. Apabila hal ini dilaksanakan dengan tidak 

hati-hati justru akan menjerumuskan ke dalam perpecahan nasional.
5
 

Sedangkan menurut pandangan Islam, multikultur merupakan anugerah 

dari Allah SWT yang diberikan kepada umatnya, Allah berfirman dalam Al-

Qur’an: 

                          

                         

 

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal”
6
 

 

Dalam ayat ini, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa:  

“Ayat di atas menjelaskan tentang prinsip dasar hubungan antar 

manusia. Karena ayat di atas tidak lagi menggunakan panggilan yang 

ditinjaukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. 

Allah berfirman Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yakni adam dan hawa 

atau dau dari sperma (benih laki-laki) dan ovum (indung telur 

perempuan) serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling mengenal, Sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya 

walau detak-detik jantung dan niat seseorang.
7
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Sesuai dengan ayat di atas dilanjutkan lagi, Allah berfirman dalam Al-

Qur’an: 

                   

              

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan 

bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya 

pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-

orang yang mengetahui”
8
 

 

Ayat atas menjelaskan bahwa keragaman merupakan fitrah yang tidak 

dapat dihindari. Solusi yang diharapkan dalam dalil tersebut adalah 

bagaimana dari keragaman bangsa dan suku dapat saling mengenal, sehingga 

terwujudlah sikap saling toleransi, menghargai dan menghormati atas 

perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing. 

Selain itu, Allah berfirman dalam Al-Qur’an: 

                       

                        

                       

                  

                     

    

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa 

kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab 

(yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab 
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yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang 

Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka 

dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk 

tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang 

terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu 

umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-

Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya 

kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya 

kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”
9
 

 

Islam sebagai agama diturunkan untuk mewujudkan kedamaian dan 

perdamaian. Dengan demikian, segala bentuk terorisme, perusakan dan tindak 

kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok muslim radikal yang 

mengatasnamakan Islam sebenarnya bertentangan dengan watak dasar dan misi 

damai Islam itu sendiri. Tidak ada doktrin dalam Islam juga agama-agama yang 

lain yang mengajarkan terorisme, perusakan, pembakaran atau pun tindak 

tanduk kekerasan lainnya. 

Al-Qur’an juga menjelaskan tentang kewajiban seorang Muslim untuk 

menjadi juru damai, yaitu senantiasa menjaga kedamaian dan kerukunan hidup 

dalam lingkungannya. Allah berfirman dalam Al-Qur’an: 

                         

                     

         

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali 

bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, 

atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. 

dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan 

Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”
10

 

Ayat ini menjelaskan bahwa berbuat ma’ruf (baik) tidak hanya 
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ditujukan kepada saudara seagama saja melainkan semua umat, sebab Allah 

SWT, secara tegas menyatakan bahwa manusia berasal dari seorang laki-laki 

(Adam) dan seorang perempuan (Hawa), sehingga mereka semua bersaudara. 

Tetapi kenyataan sekarang ini, konflik bernuansa agama di Indonoesia 

banyak terjadi di berbagai daerah, contohnya di Jawa Tengah (Jateng) Menurut 

Tedi Kholiluddin selaku Direktur Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) 

Semarang  pada tahun ini meningkat sejak Januari hingga Agustus 2012 terjadi 

25 kasus konflik bernuansa agama. Hal ini disebabkan konflik bernuansa 

agama itu terdiri dari kasus intoleransi serta kasus pelanggaran kebebasan 

agama. Menurutnya bahwa Jawa Tengah itu kayak saklar kalau kita mau 

menghidupkan lampu cukup sakralnya saja yang dipencet. Tokoh-tokoh agama 

punya peran penting dalam desiminasi multikulturalisme dan pluralisme.
11

 

Kasus konflik bernuansa agama tahun ini seperti pengajian jemaah 

Majelis Tafsir Alquran (MTA) di Kudus dibubarkan aktivis muda Nahdlatul 

Ulama (NU), penolakan warga atas pembangunan Vihara di Salatiga, kasus 

penghentian pembangunan sanggar Sapto Darmo di Rembang, serta 

penghentian pembangunan sanggar Ngesti Kesampurnan di Sumowono 

Kabupaten Semarang.
12

 Contoh lainnya, kasus Sampang dimuat di Majalah 

Suara Islam edisi 142 tanggal 20 Syawal-5 Dzulqaidah 1433 H/ 7-21 

September 2012. Kasus yang terjadi di Sampang menceritakan tentang konflik 

pemahaman keagamaan Sunni dan Syi’ah. Hal ini berawal dari kejadian enam 

tahun silam itu justru membesar bahkan berhembuskan sebagai isu perbedaan 
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faham. Pada 29 Desember 2011, Tajul Muluk dituduh  sehingga memicu terjadi 

bentrok. Musholla milik Tajul Muluk yang dituding sebagai tempat penyebaran 

faham syiah yang sesat di bakar massa . Hal terjadi kembali di pada tanggal 28 

September 2012 

Selain itu, maraknya konflik sosial antar masyarakat seperti tak henti-

hentinya terus terjadi. Belum lagi perkelahian antar pelajar dan kekerasan di 

lingkungan sekolah. Hal ini terjadi karena pihak sekolah mulai meninggalkan 

nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan saling menghormati perbedaan. Bahkan 

sejumlah sekolah saat ini mengarah ke eksklusivisme berdasarkan kelompok 

atau golongan dan meninggalkan inklusivisme. 

Pendidikan multikultural merupakan salah satu tawaran solusi dari para 

pakar pendidikan terhadap pendidikan di Indonesia ini. Hal ini terbukti dengan 

diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengakomodasi nilai-nilai hak asasi 

manusia dan semangat multikultural (Bab III, pasal 4, ayat1). Bahkan, nilai-

nilai tersebut dijadikan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan 

nasional, sebagaimana yang termaktub pada Bab III pasal 4, ayat 1: 

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagaman, 

nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”
13

 

Sebagian besar sekolah negeri atau swasta di Indonesia sudah 

mengaplikasikan Pendidikan Multikultural, seperti SMA Negeri 2 Batu,  MA 
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Assalaam Surakarta, dan lain-lain.  Demikian halnya di Sekolah  SMK Telkom 

Sandhy Putra Malang menerapkan pendidikan Multikultural kepada peserta 

didik. Dengan harapan peserta didik tidak hanya mampu menguasai dan 

memahami materi yang diajarkan, tetapi juga diharapkan mempunyai karakter 

yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis dan humanis dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Di sisi lain, latar belakang peserta didik di SMK Telkom Sandhy Putra 

Malang beraneka ragam seperti dari segi agama ada yang beragama Islam, 

Kristen, Katolik  dan Hindu. Dari segi daerah juga beraneka ragam, ada yang 

berasal dari Malang, Bali, Mataram, Irian Jaya, Jakarta, Kediri, Jember, 

Sidoarjo dan lain-lain. Setiap daerah membawa kultur  yang berbeda-beda. Segi 

karakter daerah juga berbeda-beda. Orang Irian Jaya dan Jakarta yang 

cenderung wataknya keras, sedang orang Kediri, Sidoarjo dan Malang lebih 

cenderung tidak terlalu keras. Segi ekonomi ada yang tingkat ekonominya 

menengah ke bawah, sedang dan atas. Dari segi intelektual, ada yang pintar dan 

biasa-biasa saja. 

Selain itu, Guru agama Islam memberikan kebebasan kepada peserta 

didik yang non-muslim yang ingin mengikuti kegiatan pembelajaran 

Pendidikan agama Islam maka diperbolehkan. Hal ini bertujuan sebagai 

penambah wawasan kepada peserta didik non-muslim tentang ajaran agama 

Islam. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, Penulis ingin meneliti tentang 

”Pendidikan multikultural dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMK Telkom Sandhy Putra Malang.”  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa tujuan pelaksanaan Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMK Telkom Sandhy Putra Malang? 

2. apa sajakah materi yang bermuatan Pendidikan Multikultural dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Telkom Sandhy Putra 

Malang? 

3. Bagaimanakah implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

berbasis pendidikan Multikultural di SMK Telkom Sandhy Putra Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Guna mendiskripsikan tujuan Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMK Telkom Sandhy Putra Malang 

2. Guna mengidentifikasi muatan Pendidikan Multikultural dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Telkom Sandhy Putra 

Malang 
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3. Guna mendiskripsikan implementasi pendidikan Multikultural dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Telkom Sandhy Putra 

Malang 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peneliti, guna menambah wawasan tentang dunia pendidikan 

khususnya tentang pendidikan Multikultural 

2. Bagi Guru Pendidikan  Agama Islam, sebagai penambah wawasan inovasi 

pendidikan tentang pendidikan multikultural dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan sebagai bahan evaluasi agar dapat melakukan 

inovasi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien sehingga peserta didik 

dapat menerima materi tersebut dengan baik dan dapat mengaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Bagi Sekolah, sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan perkembangan 

pendidikan di sekolah menjadi lebih baik lagi 

4. Bagi Peneliti lain, sebagai bahan referensi, rujukan serta tambahan bagi 

peneliti lain dalam mengadakan penelitian berikutnya dengan permasalahan 

yang sama. 

 

E. Definisi Operasional 
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a. Pendidikan Multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (set of 

belief) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman 

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

identitas pribadi, kesempatan pribadi, kesempatan pendidikan dari 

individu kelompok maupun negara.
14

 

Hal ini yang dimaksud Peneliti pendidikan multikultural adalah suatu 

usaha guru agama Islam dalam mengajar dengan cara mengunakan 

perbedaan-perbedaan cultural yang ada pada para siswa SMK Telkom 

Sandhy Putra Malang seperti etnis, agama, bahasa gender, kelas sosial 

kemampuan dan umur agar menjadi efektif dan mudah selain siswa dapat 

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari 

b. Pembelajaran merupakan suatu proses untuk meramu sarana dan 

prasarana pendidikan dengan tujuan untuk mencapai kualitas 

sebagaimana yang dirumuskan.
15

  

Hal ini yang dimaksud oleh peneliti pembelajaran adalah suatu proses 

interaksi antara pendidik dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

sehingga siswa mengalami suatu perubahan dari yang tidak tahu menjadi 

tahu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

c. Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha yang sistematis dan 

pragmatis dalam membimbing anak didik yang beragama Islam dengan 

cara sedemikian rupa, sehingga ajaran-ajaran Islam itu benar-benar 
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menjiwai, menjadi bagian yang integral dalam dirinya. Yakni, ajaran 

Islam itu benar-benar dipahami, diyakini kebenarannya, diamalkan 

menjadi pedoman hidupnya menjadi pengontrol terhadap perubahan, 

pemikiran dan sikap mental.
16

 

Hal ini yang dimaksud oleh peneliti pendidikan agama Islam adalah suatu 

usaha pendidik dalam mengajarkan dan membimbing peserta didik sesuai 

ajaran Islam yang berpedoman al-Qur’an dan hadis, dari materi yang 

diajarkan siswa dapat mengaplikasikan dalam kehidupans sehari-hari. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam penulisan penelitian ini terbagai 

dalam beberapa bab dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I, yaitu PENDAHULUAN yang berisiskan: latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan 

sistematika kepenulisan. 

BAB II, yaitu TINJAUAN PUSTAKA yang berisikan tentang berbagai 

pengertian Pendidikan Multikultural, tujuan dan fungsi Pendidikan 

Multikultural, Dimensi Pendidikan Multikultural, Urgensi Pendidikan 

Multikultural, problem pembelajaran Pendidikan Multikultural, pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam berbasis Multikultural. 
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Remaja (Juvenile Delinquency), (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal.15-16 
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BAB III, yaitu METODE PENELITIAN yang berisikan: pendekatan 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.  

BAB IV, yaitu HASIL PENELITIAN yang berisikan :Selayang Pandang SMK 

Telkom Sandhy Putra Malang, Visi, Misi, Tujuan , penyajian data dan analisa 

data. 

BAB V, yaitu KESIMPULAN DAN SARAN yang berisikan: kesimpulan dan 

saran-saran. 

 


