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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk. Baik dari segi sosio-budaya 

maupun geografis, Indonesia dapat disebut sebagai negara multikultural. Negara 

besar ini mempunyai 17.677 pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya 

berjumlah lebih dari 220 jiwa, terdiri dari 350 kelompok etnis yang 

menggunakan hampir 200 bahasa daerah yang berbeda-beda. Selain itu mereka 

menganut agama yang bermacam-macam: Islam, Katolik, Kristen Protestan, 

Hindu, Budha dan Konghucu. Masih juga terdapat pemeluk aliran kepercayaan 

yang berbeda-beda. Masing-masing agama terpecah menjadi beberapa paham, 

aliran atau sekte (Yaqin, 2005: 4).
 

Gejala memprihatinkan merambah kehidupan masyarakat. Kenikmatan, 

kesenangan dan kepuasan sesaat, yang termasuk ke dalam budaya materialistik 

dan hedonistik, dijadikan jaminan dan tujuan hidup. Budaya yang berakar dari 

dorongan nafsu rendah (al-nafsu al-amarah). Perilaku ritual keagamaan dan 

penghayatan agama sekedar formalism dan legalisme. Wajar bila banyak 

pemeluk agama apapun yang melanggar ajaran agamanya. Pelaku korupsi dan 

kriminalitas di Indonesia adalah pemeluk agama. Dari aspek moral terlihat bahwa 

telah terjadi pembunuhan karakter dan pengabaian secara hati nurani. Hal ini 
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menyebabkan manusia tidak memiliki kepekaan sosial dan rawan konflik (Ujan, 

2011: 3).
 

Penjajahan sempat berpengaruh terhadap moral bangsa. Sejarah kelam 

telah dialami bangsa Indonesia. Tiga setengah abad dijajah oleh Belanda. Tiga 

setengah tahun dikuasai oleh Jepang. Kolonialisasi ini menyebabkan kerugian 

jiwa dan materi yang sangat besar. Ribuan orang pribumi menderita dan 

meninggal ketika menjalani kerja rodi. Sekalipun singkat penjajahan oleh Jepang 

menyisakan penderitaan yang amat sangat. Keinginan untuk merdeka mendorong 

bangsa ini bersatu. Tahun 1928, para pemuda Indonesia bersatu dalam Sumpah 

Pemuda menyatakan satu bangsa, Bangsa Indonesia, satu bahasa, Bahasa 

Indonesia. Sekalipun kenyataannya, bangsa ini terdiri dari banyak etnis atau suku 

bangsa. Bahasa yang dipakaipun tidak hanya satu.  Ratusan bahasa daerah 

dimiliki oleh masing-masing suku. Sehingga lahir slogan, “Bhinneka Tunggal 

Ika”. 

Setelah merdeka, dalam perkembangan berikutnya, Bhinneka lebih 

ditonjolkan dari pada Tunggal Ika. Perpecahan antar paham politik mengkristal 

menjelang peritiwa G30S/PKI. Tragedi pengkhianatan dan teror oleh kaum 

komunis membawa korban yang besar sekali. Upaya pemerintah Orde Baru 

membangun persatuan dan kesatuan bangsa melalui forum kerukunan umat 

beragama melahirkan persatuan semu. Potensi konflik membara bagaikan api 

dalam sekam. Puncaknya tahun 1998 meletus reformasi yang menyebabkan 

turunnya Presiden RI kedua, H. Soeharto. 
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Tragedi dan anarkisme tidak berhenti setelah pemerintahan pasca 

reformasi memimpin bangsa ini. Tahun 1998 – 1999 terjadi kekerasan terhadap 

etnis Cina di Jakarta. Tahun 1994 – 2003 muncul konflik antar kelompok 

masyarakat di Maluku. Korban sia-siapun berguguran. Diikuti oleh konflik antar 

pemeluk agama di Poso dan antar suku: Madura dan Dayak di Kalimantan 

Tengah (Yaqin, 2005: 25). Penyerangan dan perusakan rumah pengasuh pondok 

pesantren yang dituduh pengikut Syiah terjadi di Sampang. Anarkisme dan 

kekerasan belum juga berhenti. Pertikaian dan perkelahian antar kelompok 

masyarakat masih sering terjadi. Anak-anak muda yang menyebut dirinya geng 

motor melakukan teror dan menyerang tiba-tiba kerumunan masyarakat. Orang-

orang tak berdosa menjadi korban sia-sia. Para pelajar yang baru lulus ujian akhir 

nasional pun dengan bersepeda motor beramai-ramai membuat kegaduhan dan 

kekacauan. Coretan-coretan hitam dalam sejarah kelam ini menyedihkan dan 

memprihatinkan. 

Demikianlah beberapa tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. 

Keragaman budaya etnis dan agama justru menimbulkan persoalan, seperti 

konflik horizontal sebagaimana sering dikatakan berfungsi integratif, justru 

menjadi penghalang dalam menjawab berbagai persoalan. Sehingga ada yang 

menyatakan ragam budaya dan agama malah menciptakan disintegrasi bangsa. 

Perlu kiranya dicari strategi dalam memecahkan persoalan tersebut, diantaranya 

melalui pendidikan. 
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Upaya mengatasi persoalan bangsa melalui pendidikan yang dimaksud 

adalah pendidikan yang memperhatikan latar belakang peserta didik baik dari 

aspek keragaman sosial, ekonomi, budaya, suku, agama dan aliran keagamaan. 

Pendidikan yang memenuhi tuntutan tersebut adalah pendidikan multikultural. 

Yang menjadi tujuan dalam pendidikan multikultural adalah menciptakan 

kehidupan bersama yang harmonis dan dinamis dalam keberagaman. Tujuan 

pertama pendidikan multikultural adalah membangun wacana dikalangan para 

pendidik dan pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan, agar mereka mampu 

menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme dan demokrasi secara langsung 

kepada peserta didiknya. Bila generasi mendatang adalah generasi multikultural 

yang menghargai perbedaan dan selalu menegakkan keadilan dan kemanusiaan, 

diharapkan permasalahan yang dihadapi bangsa ini lambat laun dapat 

diminimalisasikan. Pendidikan multikultural berusaha menggantikan perspektif 

monokultural. Harapannya melalui pendidikan multikultural nantinya akan lahir 

para insan yang siap bergaul, berinteraksi, bekerjasama, saling mengisi, saling 

menghargai dan saling menghormati dengan orang lain, meski pandangan hidup 

dan cara hidupnya berbeda. 

Demi keberhasilan pendidikan Islam berwawasan multikultural tersebut 

diperlukan pilihan model pembelajaran yang tepat. Pembelajaran merupakan 

upaya menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar. Pembelajaran dilakukan 

oleh guru dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

Tujuan pembelajaran sebagai penjabaran tujuan pendidikan meliputi berbagai 
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kompetensi dasar. Masing-masing kompetensi tidak dapat dicapai hanya melalui 

satu sesi pembelajaran saja, melainkan melalui serangkaian sesi pembelajaran. 

Berbagai model pembelajaran, merupakan alternatif untuk dipilih sesuai 

dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan setiap sesi pembelajaran. 

Model pembelajaran yang dipilih oleh guru hendaknya relevan dengan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai (Ruhimat, dkk., 2011: 215). Pemilihan model 

pembelajaran diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. Sekalipun tidak ada 

satu model pun yang dipandang lebih baik dari yang lainnya, tanpa dijelaskan 

dalam kondisi apa dan untuk tujuan apa model pembelajaran tersebut dipilih. 

Demikian juga, tidak ada satu model pembelajaran apapun yang pasti cocok 

dengan mata pelajaran tertentu maupun untuk suatu keadaan lingkungan belajar 

tertentu. Maka sangat bijak bila penentuan model pembelajaran diserahkan 

sepenuhnya kepada guru yang bersangkutan. 

Model pembelajaran sangat beragam, yang tumbuh bersamaan dengan 

perkembangan teori-teori belajar berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, pendidikan, psikologi dan ilmu pengetahuan lainnya. Inovasi dalam 

neurosains dan temuan macam-macam kecerdasan selain kecerdasan intelektual, 

seperti kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual serta ragam kecerdasan 

lainnya (multi intelligence) menjadi landasan pembelajaran kontemporer. 

Munculnya model-model pembelajaran baru memberikan peluang lebih besar 

bagi para pendidik untuk menentukan pilihannya. 



6 

 

Dari model pembelajaran yang dipilih, berikutnya disusun desain 

pembelajaran termasuk strategi pembelajaran di dalamnya. Penetapan model 

pembelajaran beserta desain dan strateginya tidak lain adalah demi tercapainya 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pemilihan model, desain dan strategi 

pembelajaran pada umumnya didasarkan pada sifat mata pelajaran, tujuan 

pembelajaran dan sifat bahan ajar. Strategi pembelajaran sebagai cara untuk 

mencapai tujuan pembelajaran mencakup kegiatan pemilihan metode, media dan 

bahan pembelajaran. Selain hal-hal tersebut di atas, juga dapat dijadikan 

pertimbangan dalam pemilihan model tersebut adalah keadaan lingkungan 

belajar dan sarana serta waktu yang tersedia. 

Sebagai lokus penelitian, Sekolah Alam Bilingual Surya Buana 

(selanjutnya disebut dengan SAB Surya Buana) Malang dipilih oleh peneliti. 

Sebagai pertimbangan peneliti, bahwa perguruan yang menjadi lokus ini, 

sekalipun belum lama berdiri telah menorehkan prestasi yang dapat mengangkat 

peringkat SAB Surya Buana menjadi salah satu sekolah unggulan. Dari sini 

muncul pertanyaan model pembelajaran dan desain serta strategi apa yang 

digunakan oleh para pendidik dari perguruan ini. 

Perguruan Surya Buana sejak didirikan bersifat independen, tidak 

mengikuti paham atau madzab tertentu. Nama yang digunakan “Surya Buana” 

diambil dari lambang dua organisasi Islam besar di Indonesia. Surya sebutan lain 

dari matahari sebagai lambang orgaanisasi Islam Muhammadiyah. Buana nama 

lain dari bumi adalah lambang dari organisasi Islam Nahdlatul-‘Ulama. Dilihat 
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dari aspek pendidikan multikultural, perguruan ini melaksanakan semua program 

pendidikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

pemerintah. Tujuan pendidikan nasional dan semua kompetensi dasar yang harus 

dicapai, tidak ada yang diabaikannya. Dalam pelaksanaan proses belajar 

mengajar selalu diperhatikan gaya belajar siswa dan potensi serta talenta ditinjau 

dari berbagai ragam kecerdasan (multi intelligences). Inilah antara lain yang 

menjadi pertimbangan bagi peneliti dalam memilih SAB Surya Buana Malang 

sebagai lokus penelitian. 

Dari permasalahan di atas yaitu pentingnya internalisasi nilai-nilai Islam 

berwawasan multikultural melalui pendidikan agama Islam dengan menggunakan 

model pembelajaran berikut desain dan strateginya yang tepat, penulis tertarik 

untuk meneliti dan membahasnya dengan topik “Model Pembelajaran Pendidikan 

Islam Berwawasan Multikultural di Sekolah Alam Bilingual Surya Buana 

Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan mempertimbangkan konteks masalah di atas, studi ini secara 

khusus ingin menjawab permasalahan utama: “Bagaimana Model Pembelajaran 

Pendidikan Islam di Sekolah Alam BIlingual Surya Buana Malang jika ditinjau 

dari perspektif multikultural, baik dari aspek desain maupun strateginya”. 

Permasalahan tersebut dirinci sebagai berikut: 
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1. Bagaimana desain pembelajaran pendidikan Islam di Sekolah Alam 

Bilingual Surya Buana Malang disusun dengan nilai-nilai Islam 

berwawasan multikultural yang terkandung di dalamnya? 

2. Bagaimana para guru di Sekolah Alam Bilingual Surya Buana Malang 

menyusun strategi pembelajaran dalam rangka internalisasi nilai-nilai  

Islam berwawasan multikultural? 

3. Metode-metode apa yang digunakan oleh para guru dalam mengajarkan 

nilai-nilai Islam berwawasan multikultural itu? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengungkapkan desain pembelajaran pendidikan Islam yang disusun 

oleh para guru di Sekolah Alam Bilingual Surya Buana Malang dan nilai-

nilai Islam berwawasan  multikultural yang terkandung didalamnya. 

2. Mengungkapkan strategi pembelajaran pendidikan Islam yang disusun 

oleh para guru di Sekolah Alam Bilingual Surya Buana Malang dan nilai-

nilai Islam berwawasan multikultural yang terkandung di dalamnya. 

3. Mengungkapkan metode-metode yang digunakan oleh para guru dalam 

mengajarkan nilai-nilai Islam berwawasan multikultural itu. 

D. Kegunaan Penelitian 

Secara teoritik, hasil studi ini diharapkan dapat berguna untuk menambah 

khasanah pengetahuan tentang model pembelajaran pendidikan Islam yang 

memuat nilai-nilai multikultural, baik dalam aspek desain maupun strategi 
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pembelajarannya. Model pembelajaran pendidikan Islam berwawasan 

multikultural ini sangat diperlukan sebagai salah satu instrumen untuk 

memecahkan problem tentang eksistensi sosial, etnik dan kelompok keagamaan 

yang beragam. 

Adapun secara praktis, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan atau masukan bagi pengurus Sekolah Alam Bilingual Surya Buana 

Malang, serta pengelola perguruan dan pendidikan Islam pada umumnya untuk 

mengembangkan kurikulum pendidikan berwawasan multikultural yang dapat 

mewujudkan generasi penerus bangsa yang saling memahami dan bekerja sama, 

meski dengan latar belakang etnik, bahasa, budaya dan agama yang berbeda-

beda. 

Bagi institusi tempat studi peneliti yaitu Universitas Muhammadiyah 

Malang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti 

berikutnya agar dapat ditindak lanjuti dengan penelitian dari sisi lainnya yang 

belum tersentuh dalam penelitian ini. 

Terhadap lembaga tempat (lokasi) penelitian ini berlangsung yaitu 

Sekolah Alam Bilingual Surya Buana Malang, hasil penelitian ini dapat 

digunakan untuk bahan evaluasi pelaksanaan pendidikan Islam berwawasan 

multikultural dimasa yang akan datang. 
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E. Definisi Operasional 

1. Model Pembelajaran 

Pembelajaran berasal dari kata belajar. Belajar adalah suatu 

aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan 

keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap dan mengokohkan kepribadian 

Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi  

yang ada di sekitar individu. Belajar sebagai proses diarahkan kepada 

tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman (Suyono dan 

Hariyanto, 2011: 21). Dalam belajar terjadi perubahan perilaku pada 

ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen-

komponen itu meliputi tujuan, materi, metode dan evaluasi. Banyak 

ragam model pembelajaran yang dipilih berdasarkan berbagai prinsip atau 

teori sebagai pijakan dalam pengembangannya. Model pembelajaran yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pedoman atau konsep dalam 

pembelajaran nilai-nilai Islam berwawasan multikultural yang digunakan 

di sekolah lokus penelitian. 

2. Pendidikan Islam 

Menurut Tobroni, pendidikan Islam merupakan pengejahwantahan 

nilai-nilai Islam dalam pendidikan (Tobroni, 2008: 13). Inti pendidikan 
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Islam ada dua, pertama, lembaga pendidikan yang diselenggarakan 

dengan hasrat merealisasikan ajaran Islam dan kedua, sistem pendidikan 

yang disemangati oleh nilai-nilai Islam (Muhaimin, 2009: 13). 

Pendidikan Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mata 

pelajaran keislaman (pendidikan agama Islam) yang diajarkan di sekolah 

lokus penelitian. 

3. Pendidikan Islam berwawasan multikultural 

Pendidikan multikultural adalah penanaman nilai-nilai yang dapat 

mengantarkan peserta didik bersedia menerima kelompok lain secara 

sama sebagai kesatuan tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, 

gender, bahasa dan agama (Abidin, 2009: 7). 

Pendidikan Islam berwawasan multikultural yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah internalisasi nilai-nilai Islam berwawasasan 

multikultural seperti toleransi, tolong menolong, persaudaraan, 

perdamaian  dan  sebagainya yang diberikan melalui mata pelajaran 

keislaman yang dilaksanakan di sekolah lokus penelitian. Multikultural di 

lokus penelitian adalah kehidupan antar siswa yang berbeda paham, 

madzab atau asal lingkungan yang berbeda tradisi keagamaannya. 

Sekalipun para siswa itu pemeluk agama yang sama yaitu Islam. 
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F. Penelitian Terdahulu 

Sebagai pendukung dalam penelitian tesis ini, dilakukan pengkajian 

terhadap penelitian sebelumnya yang ada relevansinya dengan topik yang akan 

diteliti. Pertama, Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren. Penelitian yang 

dilakukan oleh Abdullah Aly (2007) dalam rangka menyusun disertasinya ini 

memfokuskan penelitiannya pada pesantren dengan beragam jenis program 

pendidikan, kurikulum, asal usul santri dan peran sosialnya. Lokasi penelitian di 

Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta. 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, dari hasil penelitian diketahui 

bahwa dalam perencanaan maupun pelaksanaan proses pembelajaran memuat 

nilai-nilai multikultural dan nilai yang kontradiktif terhadap nilai-nilai 

multikultural sekaligus. Dua nilai multikultural, nilai kesamaan dan keadilan, 

terdapat dalam perencanaan program pendidikan PP Assalam. Pesantren 

memberikan peluang yang sama dan adil kepada semua santri untuk memperoleh 

pelayanan  pendidikan – seperti kelas unggulan, internasional, akselerasi dan 

olimpiade – sesuai dengan tingkat kemampuan intelektual mereka. Namun 

demikian, ditemukan pada sarana pendukung pendidikan, nilai yang kontradiktif 

terhadap nilai-nilai multikultural yaitu: diskriminasi dan ketidakadilan. Bagi 

santri yang mampu dan mau menambah biaya tambahan, dapat memilih kamar 

asrama yang eksklusif. Satu kamar hanya berisi tiga atau empat orang saja, 

dengan fasilitas – ranjang, almari – lebih baik dan kamar mandi di dalam. Maka 

hanya santri yang orang tuanya berekonomi kuat saja yang mampu menempati 
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kamar istimewa tersebut. Sedang yang lain berada di asrama yang sederhana. 

Dalam hal persaudaraan antar umat beragama, hanya terbatas sesama muslim 

yang diikat dalam ukhuwah al-Islamiyah. Sementara untuk umat non-Islam tidak 

diperlukan persaudaraan (ukhuwah) melainkan hanya persatuan. Ini terdapat 

pada topik adab al-Ukhuwwah al-Islamiyah, dalam proses pembelajarannya. 

Kedua: Penelitian Moh. Nurhakim dan Tulus Winarsunu, yang berjudul 

Analisis Model Pendidikan Agama Berbasis Multikulturalisme 

MelaluiPendekatan Experiental Learning di Perguruan Tinggi. Tiga perguruan 

tinggi dipilih sebagai lokus penelitian, yaitu: Universitas  Brawijaya Malang, 

Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta. Penelitian  ini difokuskan kepada empat unsur utama pendidikaan 

agama yang berbasis multikultural sebagai berikut: (1) konsep dasar filosofis 

pendidikan, (2) konsep dasar kurikulum, (3) rancangan manajemen kelas dan (4) 

penciptaan lingkungan. 

Dari penelitian ini ditemukan hal-hal sebagai berikut. Pendidikan agama 

di tiga universitas itu didesain atas pandangan multikulturalisme. Bahasan 

tentang toleransi dimuat dalam buku ajar atau modul. Untuk menciptakan 

perkuliahan agama yang menarik dan dinamis dipergunakan metode 

pembelajaran FGD (Focused Group Discussion), Games, Case Study dan 

Participation Research disamping ceramah. Untuk menciptakan lingkungan 

secara khusus didesain untuk memberi pengalaman hidup bersama antara 
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mahasiswa lintas agama. Dalam implementasinya terdapat perbedaan antara tiga 

universitas tersebut. 

Dari temuan diatas, peneliti tersebut menyimpulkan bahwa (1) secara 

teoritik paradigma multikulturalisme di tiga universitas ini dipahami sebatas 

untuk keperluan membangun kesepahaman dan toleransi antar umat beragama. 

Pendidikan agama berbasis multikultural tersebut dapat menanamkan keyakinan 

agama sendiri sekaligus memahami agama orang lain tanpa terjebak kedalam 

“negative truth claim”. (2) Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada 

penglibatan dalam proses pembelajaran dan pemberian pengalaman hidup 

bersama antar mahasiswa dapat menciptakan ketertarikan serta dinamika belajar, 

serta menanamkan kesepahaman antar mahasiswa multi agama.  

Ketiga: Penelitian Khairudin dalam studi kasus di SMP 2 Kota Bima, 

yang bejudul Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural pada tahun 2008. 

Dalam penelitian itu disimpulkan bahwa pendidikan multikultural dapat 

menjadikan para siswa memiliki mind set (pola pikir) positif dan terbuka. Dalam 

proses pendidikan yang berwawasan multikultural itu para siswa belajar hidup 

dalam perbedaan, berusaha saling menghargai dan mempercayai serta 

memelihara rasa saling pengertian diantara mereka. Fokus penelitian Khoirudin 

pada perubahan maindset (pola pikir) siswa setelah mengikuti pendidikan agama 

Islam berwawasan multikultural itu. 

 Keempat. Mariyatul Qibtiyah dalam studi kasus Pendidikan Agama Islam 

Berwawasan Multikultural di SMPN 2 Panti Jember, menyoroti tentang IMTAK 
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(Iman dan Takwa) berwawasan multikultural dalam membangun ukhuwah 

Islamiyah. Para siswa termotivasi oleh para guru/ustaznya yang berasal dari 

berbagai daerah dan suku dengan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga 

dapat dijalin kerjasama yang baik antar siswa. Penelitian Qibtiyah ini 

menekankan dampak pendidikan multikultural terhadap terwujudnya ukhuwah 

Islamiyah. 

Fokus penelitian terdahulu, yang pertama Abdullah Aly dengan lokus di 

PP As Salam Surakarta, fokusnya pada perencanaan kurikulum dan 

implementasinya. Kedua, Moh. Nurhakim dengan lokus Universitas Brawijaya 

Malang, Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta berfokus pada konsep dasar filosofis, kurikulum dan rancangan 

manajemen kelas dan penciptaan lingkungan. Ketiga. Khoirudin yang mengambil 

lokus di SMP 2 Kota Bima, fokusnya adalah perubahan mainset siswa. Keempat, 

Mariyatul Qibtiyah dengan lokus di SMP 2 Panti Jember, fokusnya adalah 

pengaruh pendidikan multikultural terhadap terwujudnya Ukhuwah Islamiyah. 

Peneliti dalam tesis ini mengisi ruang kosong, sisi lain yang belum diteliti dan 

dibahas oleh para peneliti terdahulu tersebut diatas, yaitu model pembelajaran 

pendidikan Islam berwawasan multikultural yang mencakup desain, strategi dan 

metode pembelajaran dengan lokus penelitian di SAB Surya Buana Malang. 

Dengan demikian baik lokus maupun fokus penelitian berbeda dengan peneliti 

terdahulu tersebut. 
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G. Sistematika Penulisan 

Susunan pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab yaitu : 

Bab I. Pendahuluan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian 

terdahulu dan sistematika penulisan. 

Bab II. Tinjauan pustaka membahas tentang pengertian belajar dan 

pembelajaran, teori belajar, model dan desain pembelajaran, pendidikan 

Islam dan multikulturalisme. 

Bab III. Metode penelitian membahas tentang pendekatan penelitian, 

pengumpulan data, uji keabsahan data, analisa dan interpretasi data. 

Bab IV. Pemaparan hasil penelitian membahas tentang sejarah dan profil 

Sekolah Alam Bilingual Surya Buana, model dan desain  pembelajaran 

yang digunakan di Sekolah Alam Bilingual Surya Buana. 

Bab V. Pembahasan hasil penelitian yang membahas tentang model, desain, 

strategi dan metode pembelajaran yang digunakan di Sekolah Alam 

Bilingual Surya Buana. 

Bab VI. Pembahasan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi teoritik 

dan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan 

dengan fokus penelitian. 


