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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Merosotnya perilaku keberagamaan remaja dewasa ini merupakan gambaran 

bahwa di Indonesia sedang terjadi gejala-gejala berpotensi menuju kehancuran 

suatu bangsa. Lickona mengatakan bahwa ada sepuluh tanda-tanda yang 

mengambarkan kehancuran suatu bangsa, yaitu: (1) kekerasan dikalangan remaja 

(2) penggunaan bahasa dan kata-kata kotor (3) pengaruh dari teman sebaya (peer 

group) dalam tindakan kejahatan (4) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti 

narkoba, alkohol, seks bebas (5) semakin kaburnya  pedoman moral (6) penurunan 

etos kerja (7) semakin rendahnya rasa hormat pada orang tua dan guru (8) 

rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu dan anggota masyarakat-warga 

Negara (9) semakin membudayanya nilai tidak kejujuran (10) meningkatnya rasa 

kebencian dan saling curiga yang bisa menimbulkan kekerasan dengan identitas 

keagamaan (Megawangi, 2007:57) 

Kondisi ini memprihatinkan semua pihak, sebab yang menjadi korbannya 

adalah kaum remaja atau generasi muda yang akan menjadi penerus di masyarakat 

dan bangsa ini, bahkan penentu masa depan bangsa. Ini berarti kemajuan atau 

kemunduran suatu bangsa tergantung kualitas generasi muda atau remajanya. 

Manusia dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), lingkungannya (keluarga, 

sekolah dan masyarakat luas) yang membentuknya menjadi orang baik atau buruk. 

Kondisi lingkungan tempat remaja  sekarang cukup mencemaskan, yakni sedang 

menghadapi krisis multidimensi, dan hakekatnya adalah krisis moral atau akhlak, 

seperti budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kebohongan publik, fitnah, 
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kemunafikan, konflik keluarga, konflik antar etnis dan agama, main hakim 

sendiri, mentalitas instan yang selalu mengambil jalan pintas, budaya 

mempertontonkan aurat (pornografi dan pornoaksi) dan lain sebagainya. Kondisi 

seperti ini merupakan dilema besar yang dihadapi bangsa ini untuk menciptakan 

remaja masa depan bangsa yang berkualitas. 

Kerusakan moral tersebut menjadi bukti bahwa agama kurang diamalkan, 

adanya kehancuran struktur keluarga, dan runtuhnya misi pendidikan. 

Pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, 

berdampak kepada nilai hidup manusia menjadi pemburu materi, harta dan jabatan 

(materialistis), serta tidak mengindahkan ajaran agama (sekularistis). Adapun 

salah satu sebabnya adalah sistem pendidikan umum yang memisahkan diri 

dengan nilai-nilai agama. Di sisi lain, kegagalan pendidikan agama yang bersifat 

formalistic, lebih mengajarkan ilmu agama, dan bukannya nilai agama (teaching 

values) . 

Rendahnya standar moral dan lemahnya penetapan norma baik dan buruk 

dalam masyarakat, menyebabkan perubahan  cara pandang generasi muda 

terhadap kehidupan. 

Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan agama mempunyai posisi 

penting dan strategis. Tujuan sistem pendidikan nasional tidak saja  

mengembangkan potensi kecerdasan intelektual, tetapi juga berupaya memberikan 

landasan etik, moral, dan akhlak mulia peserta didik melalui pengembangan 

potensi spiritualnya. Sehingga diharapkan peserta didik nantinya menjadi 

manusia-manusia Indonesia yang sempurna baik dari aspek intelektual maupun 

dari aspek spiritual. 
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Peran pendidikan agama memberikan penguatan dan pengembangan potensi 

spiritual peserta didik. Kedudukan pendidikan agama secara jelas telah termuat 

dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dimana 

pendidikan agama menjadi muatan wajib kurikulum pada semua jenjang satuan 

pendidikan. 

Pendidikan sebagai proses atau aktivitas kebudayaan merupakan salah satu 

elemen terpenting bagi keberlangsungan dan kesinambungan peradaban manusia. 

Pendidikan tidak hanya mengantarkan manusia pada derajat kemanusiaan yang 

mulia, tetapi juga sebagai sarana untuk mengenali diri, lingkungan dan Tuhan. 

Sebagaimana diformulasikan oleh John Dewey yang dikutip oleh Jalaludin, bahwa 

pendidikan merupakan salah satu kebutuhan fungsi sosial, sebagai bimbingan, dan 

sarana pertumbuhan yang mempersiapkan dan membukakan wawasan, serta 

disiplin hidup (Jalaluddin, 2003:67). Dengan pendidikan manusia diajak untuk 

merefleksikan atas  realitas hidup yang sedang dihadapi atau dilaluinya. 

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat kontemporer, maka 

pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan manusia, sehingga pendidikan 

harus melakukan perubahan-perubahan signifikan dalam berbagai aspeknya yang 

mendasar seperti dari segi falsafahnya, paradigma, sistem dan kurikulum, yang 

dapat merespon kebutuhan hidup manusia yang terus berkembang.  

Pendidikan agama mengembang peran dan tugas mulia dalam turut 

membentuk sikap dan perilaku (nation caracter building) manusia yang 

mempunyai ritual dan kesalehan sosial. Melalui pendidikan agama diharapkan 

dapat menumbuhkan dan mengembangkan keberagamaan peserta didik yang 

menampilkan wajah-wajah manusia yang humanistik, pluralistik, dan 
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multikulturalistik sejalan kebutuhan kepentingan eksistensi dan koeksistensi 

Negara kesatuan Republik Indonesia. 

Namun, banyak yang berpendapat bahwa pendidikan agama dianggap telah 

gagal dalam mengemban misinya. Sebagaimana peristiwa-peristiwa kekerasan 

atau konflik mulai dari tingkat sekolah sampai di masyarakat,  hal ini merupakan 

contoh kekerasan dan konflik yang terjadi hampir di seluruh pelosok negeri yang 

menguras energi banyak pihak, baik yang menyangkut jiwa dan materi. Banyak 

terjadinya kekerasan antar pelajar atau, penggunaan zat adiktif, pemerasan dan 

perilaku yang menyimpang norma-norma agama dan norma-norma  sosial lainya 

yang sering dituding dilakukan oleh pelajar atau mahasiswa. 

Betapa memprihatinkan, banyak orang berfikir bahwa pendidikan agama 

telah gagal menjalankan peran dan fungsinya? Apakah karena para pelajar telah 

melenceng dari tujuan yang ingin dicapai untuk menjadi manusia yang beradab 

dan berakhlak mulia? Apakah sistem pendidikannya? Perkataan-perkataan itulah 

yang sangat menyingung perasaan para pendidik dan institusi lembaga-lembaga 

pendidikan termasuk pihak-pihak lain dalam tripologi pendidikan termasuk 

keluarga (orang tua)  dan masyarakat. Banyak para pakar pendidikan melakukan 

penelitian, salah satunya yang dilakukan Puslitbang Departemen Agama tahun 

2004, tentang keberagamaan siswa pada lima kota besar di Indonesia, yang 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata keberagamaan di kota besar menunjukan skala 

lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota kecil, baik itu dari pengetahuan 

agama, pelaksanaan ritual  maupun pelaksanaan hubungan sosial keagamaan 

(PPAK, 2007). Oleh sebab itulah maka perlu mengaji ulang, apakan perlu inovasi 
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baru dalam pendidikan yang bisa dan mampu menjawab tantangan ke depan 

bangsa Indonesa yang mermiliki masyarakat yang sangat majemuk dan pluralis.  

Pendididikan berbasis multikultural dipandang memiliki keutamaan-

keutamaan terutama dalam memberikan  (1) terobosan baru pembelajaran yang 

mampu meningkatkan empati dan mengurangi prasangka siswa sehingga tercipta 

manusia  sebagai warga negara yang mampu menyelesaikan konflik tanpa 

kekerasan, (2) menerapkan pendekatan dan strategis pembelajaran yang potensial 

dalam mengedepankan proses interaksi sosial dan memiliki kandungan afektif 

yang kuat, (3) model pembelajaran multikultural dapat membantu guru dalam 

mengelola proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif, terutama 

memberikan kemampuan peserta didik dalam membangun kolaboratif dan 

memiliki komitmen nilai yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang serba 

majemuk, (4) memberikan kontribusi bangsa Indonesia dalam menyelesaikan dan 

mengelola konflik yang bernuansa SARA (Choerul, 2006: 52) 

Dalam konteks ini, pendidikan berbasis multikultural merupakan pendekatan 

progresif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan 

yang termaktub dalam Undang undang dan Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) tahun 2003 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi bahwa pendidikan 

diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif 

dengan menjunjung tinggi hak asai manusia (HAM), nilai agama, nilai kultur, dan 

kemajemukan bangsa 

Berdasarkan realitas tersebut maka yang terpenting dalam pendidikan 

bernuansa multikultural adalah seorang guru atau pendidik tidak hanya dituntut 

untuk menguasai dan mampu secara profesional mengajarkan mata pelajaran yang 
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diajarkan. Lebih dari itu, seorang pendidik juga harus mampu menanamkan nilai-

nilai inti dari pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme, dan 

pluralisme atau menanamkan nilai-nilai keberagamaan yang inklusif pada siswa. 

Pada gilirannya, output yang dihasilkan dari sekolah/lembaga pendidikan tidak 

hanya cakap sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya, tetapi juga mampu 

menerapkan nilai-nilai keberagamaan dalam memahami dan menghargai 

keberadaan para pemeluk agama dan kepercayaan lain. 

Pendidikan berbasis multikultural merupakan sistem pendidikan yang sangat 

penting untuk ditanamkan kepada anak-anak melalui pembelajaran di sekolah 

maupun di rumah untuk masyarakat kontemporer, lebih-lebih di masyarakat 

Indonesia yang terkenal sebagai bangsa yang multikultural. Seorang guru harus 

bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan terhadap anak didiknya dan 

dibantu oleh orang tua dalam melihat perbedaan yang terjadi dalam kehidupan 

mereka sehari-hari.  

Pendidikan multikultural mempunyai beberapa karakteristik dalam 

mengimplementasikannya. Menurut Zakiyyudin Baidhawy, karateristik 

pendidikan multikultural tersebut meliputi  tujuh komponen yaitu belajar hidup 

dalam perbedaan, membangun tiga aspek mutual (saling percaya, saling 

pengertian dan saling menghargai) terbuka dalam berfikir, apresiasi dan 

interdependensi serta resolusi konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan (Baidhawy 

2005:78).   

Pendidikan berbasis multikultural (multicultur based education) adalah 

proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap 

keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan 
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pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental 

bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak 

mudah patah dan retak. Melalui pendidikan multikultural bisa menanamkan 

sekaligus mengubah pemikiran peserta didik untuk benar-benar tulus menghargai 

keberagamaan etnis, agama ras dan antar golongan. 

Melalui pendidikan yang berbasis multikultural akan dapat ditumbuhkan 

semangat toleransi beragama, dalam arti menghormati keyakinan pemeluk agama 

lain dengan segala aktivitas peribadatannya sesuai keyakinan yang dianutnya, 

tanpa harus mengurangi keyakinan kebenaran agama yang dianutnya. Ini 

menyatakan bahwa seorang muslim (Islam) menghargai seseorang yang beragama 

Nasrani (Kristen) dalam kehidupan sehari-hari dengan mengedepankan rasa saling 

menghargai, menerima ketidaksamaan mereka dalam hal keyakinan. 

Pendidikan bernuansa multikultural sangat tepat digunakan untuk 

mengembangakan budaya toleransi beragama tidak berarti mengakui dan 

menganggap semua agama benar, tetapi juga tidak merendahkan agama lain dan 

menganggap agamanya yang paling benar kepada agama yang lain. Akan tetapi 

toleransi juga tidak dilakukan secara berlebih-lebihan yang melewati batas 

kewajaran dalam berteloransi seperti ikut-ikutan dalam melakukan ibadah atau 

merayakan hari raya agama lain. Siswa diharapkan mampu menginternalisasi 

nilai-nilai yang dibagun seperti pluralisme, inklusifisme dan dialog antar agama. 

Bagimanapun toleransi sesama manusia mempunyai batas-batas yang harus 

membedakan antara yang satu dengan lainnya. Sebagiman kebebasan masyarakat 

Indonesia memiliki keyakinan mereka sesuai kepercayan mereka masing-masing. 

Dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan 
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tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu”. Hal ini menyatakan bahwa 

Negara Indonesia menjamin setiap warga negaranya dalam hal berkeyakinan.  

Tak hanya itu, pendidikan keberagamaan bernuansa multikultural juga 

mencakup revisi materi-materi dan sistem pembelajaran. Pendidikan 

keberagamaan berbasis multikultural ini tidak hanya dirancang khusus sebagai 

muatan subtansi sendiri, namun dapat diintegrasikan dalam kurikulum yang sudah 

ada, tentu saja melalui bahan ajar atau model pembelajaran yang paling 

memungkinkan diterapkannya pendidikan multikultural. Pendidikan 

keberagamaan bernuansa  multikultural pada tingkat dasar misalnya SD atau SMP 

ataupun Sekolah Menengah Atas,  pendidikan multikultural ini dapat 

diintegrasikan dalam bahan ajar lainnya seperti PPKn agama, sosiologi dan 

antropologi, dan dapat melalui model pembelajaran yang lain seperti melalui 

diskusi, kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya. 

Dalam ajaran Islam pun dapat dipahami adanya isyarat, baik secara eksplisit 

maupun implisit tentang model pendidikan multikultural ini. Menurut Ismail Raji 

al-Faruqi, setidaknya ada empat isu pokok yang dipandang sebagai dasar 

pendidikan Islam multuikultural yaitu (1) kesatuan kesatuan dalam aspek 

ketuhanan dan wahyu; (2) kesatuan kenabian; (3) tidak ada paksaan dalam 

beragama; dan (4) pengakuan terhadap eksitensi agama lain (Suparta, 2008:73) 

Menurut pandangan H.A.R. Tilaar pendidikan multikultural adalah 

merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang  atau sekelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan 

proses, perbuatan dan cara-cara mendidik yang menghargai pluralitas dan 
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heterogenitas secara humanistik. Menurut Tilaar, pendidikan keberagamaan 

berbasis multikultural bisa diterapkan di sekolah atau madrasah  dengan cara 

memasukkan nilai-nilai inti atau core values. Nilai-nilai tersebut di antaranya 

apresiasi terhadap kenyataan pluralis budaya dalam masyarakat, pengakuan 

terhadap harkat dan martabat manusia dan hak asasi manusia, pengembangan 

tanggung jawab masyarakat dunia dan pengembangan tanggung jawab manusia 

terhadap bumi atau alam semesta.  

Di dunia pendidikan, kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan 

dalam pendidikan multikultural adalah baik orang tua maupun para guru selalu 

menanamkan kepada anak-anak nilai-nilai akhlak yang menghargai dan 

memandang indah keberagaman yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini, 

baik lewat pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Seorang guru bertanggung 

jawab dalam memberikan pendidikan terhadap anak didiknya dan dibantu oleh 

orang tua dalam melihat perbedaan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-

hari.  

Menurut John Dewey, pakar pendidikan dan filosof merumuskan pendidikan 

adalah “education to promote growth”. Pendidikan bertujuan untuk menunjang 

pertumbuhan peserta didik (Suparta, 2008:102). Maka proses pendidikan adalah 

suatu proses untuk memperoleh kemampuan dan kebiasaan berfikir sebagai suatu 

kegiatan inteligen atau ilmiah dalam memecahkan masalah di dalam  kehidupan 

secara nyata. Berdasarkan asumsi tersebut, maka perlu dikembangkan 

kemampuan peserta didik yaitu kemampuan bertindak secara inteligen dan ilmiah. 

Dengan begitu, tujuan pendidikan tidak hanya untuk menguasahi ilmu 

pengetahuan, tetapi pendidikan juga bertujuan untuk menjadikan anak didik 
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menjadi dewasa, bertindak dan berfikir secara kritis dan bertanggung jawab, juga 

untuk menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan 

budaya, agama, adat istiadat, ras dan setiap kemampuan orang lain (Tilaar, 

2002:130).  

Untuk mewujudkan pendididikan keberagamaan berbasis multikultural di 

Indonesia, maka perlu dikembangkan tiga model jenis transformasi menurut 

Groski, yaitu : (1) transformasi diri (2) transformasi sekolah dan proses belajar 

mengajar dan (3) transformasi masyarakat (Budianto, 2003:96).  

Untuk mengetahui dan mengkaji ulang paradigma di atas dalam 

menumbuhkan budaya toleransi siswa melalui pendidikan agama bernuansa 

multikultural,  maka peneliti melakukan penelitian yang dilakukan di tingkat SMP 

(Sekolah Menengah Pertama). Peneliti memilih Kota Malang karena Kota Malang 

dikenal sebagai kota pendidikan di Jawa Timur yang memiliki kurang lebih  dari 

50 lembaga Pendidikan tingkat SMP, baik swasta atau negeri. Walaupun SMP di 

Kota Malang memiliki visi dan misi yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang 

sama yaitu mencerdaskan anak bangsa. 

B. Fokus Penelitian 

Dari paparan di atas, maka penelitian ini berfokus di Sekolah Menengah  

Pertama (SMP) di Malang. Namun karena keterbatasan dan ketidakmampuan 

peneliti untuk meneliti seluruh Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota 

Malang, maka peneliti hanya mengambil dua lembaga untuk dijadikan penelitian, 

yaitu SMP 3, dan SMP 11 di Kota Malang, dikarenakan SMP ini memiliki lintas 

agama yang berbeda yaitu Islam (mayoritas), Protestan, Katolik, Hindu dan 

Budha.  
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Adapun guna menghindari ambivalensi dalam memahami maksud penelitian 

ini, serta untuk mempertegas fokus penelitian ini, maka penulis merumuskan 

beberapa pokok masalah yang akan dicarikan jawabannya dalam penelitian ini, 

yakni: 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran pendidikan agama bernuansa 

multikuktural dalam membangun budaya toleransi beragama  di dua 

SMPN Kota Malang? 

2. Bagaimana proses pembelajaran pendidikan agama bernuansa 

multikuktural dalam membangun budaya toleransi beragama  di dua 

SMPN Kota Malang? 

3. Bagaimana hasil penilaian pembelajaran pendidikan agama bernuansa 

multikuktural dalam membangun budaya toleransi beragama  di dua 

SMPN Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelian ini bertujuan menjelaskan   

1. Menjelaskan perencanaan pembelajaran pendidikan agama bernuansa 

multikuktural dalam membangun budaya toleransi beragama  di dua 

SMPN Kota Malang 

2. Menjelaskan proses pembelajaran pendidikan agama bernuansa 

multikuktural dalam membangun budaya toleransi beragama  di dua 

SMPN Kota Malang 

3. Menjelaskan hasil penilaian pembelajaran pendidikan Agama bernuansa 

multikuktural dalam membangun budaya toleransi beragama  di dua 

SMPN Kota Malang 



 

12 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat secara teoritis atau praktis. 

Secara teoritis, penelitian ini akan berguna sebagai bahan masukan bagi lembaga 

pendidikan khususnya  lembaga yang memiliki siswa berbeda agama tentang 

kebutuhan pendidikan agama bernuansa multikultural dalam membangun budaya 

tolerasi beragama. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

melakukan penelitian selanjutnya  

Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi dunia 

pendidikan, para praktisi pendidikan, para pengelola pendidikan, para pendidik, 

serta para pemerhati pendidikan, baik yang beragama Islam atau non Islam untuk 

melakukan penelitian selanjutnya dalam meningkatkan budaya toleransi beragama 

untuk menciptakan keharmonisan suatu bangsa. 

E. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian, yang penulis anggap sangat relevan dan terbaru 

dengan penelitian ini, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Masri Mansoer (2010), yang mengangkat 

topik mengenai Perilaku Keberagamaan Remaja Kasus pada Siswa SLTA di Kota 

Jakarta Selatan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Lebak, Pascasarjana Institut 

Pertanian Bogor (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keagamaan 

keluarga dan masyarakat pada saat ini kurang kondusif, namun kondisi pendidikan 

agama di sekolah relatif kondusif. Keadaan ini berpengaruh terhadap rendahnya 

kegiatan keagamaan dan perilaku Islam Remaja. Faktor yang nyata yang 

mempengaruhi perilaku Islami terhadap Tuhan adalah sosial keagamaan 
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masyarakat tempat, kegiatan keagamaan remaja, pendidikan agama di sekolah dan 

kondisi aspek keagamaan di keluarga. Faktor yang nyata yang mempengaruhi 

terhadap perilaku beretika Islami remaja adalah kegiatan keagamaan, perilaku 

Islami terhadap Tuhan dan sosial masyarakat bahwa pendidikan agama disekolah 

ternyata dinyatakan tidak kondusif untuk meningkatkan perilaku Islami remaja 

terhadap Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama belum 

berpengaruh positif terhadap perilaku Islami remaja. Oleh karena itu peningkatan 

keagamaan dapat dilakukan dengan memperbanyak interaksi dengan sumber 

keagamaan, aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan remaja masjid. 

Peningkatan aspek keagamaan di keluarga dan sosial keagamaan masyarakat 

dapat ditempuh dengan mengaktifkan masjid/mushalla sebagai community center 

dengan berbagai kegiatan, seperti kegiatan pengajian, sosial, pendidikan, 

ekonomi, kesehatan dan sebaginya. Orang tua dan masyarakat seyogyanya 

menjadi model atau teladan remaja. Karena itu orang tua dan masyarakat 

seyogyanya meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman agama 

mereka. 

Berikutnya adalah penelitian Abdullah (2009) yang mengangkat judul 

Pendidikan Multikultural di Pesantren (Telaah Kurikulum Pondok Pesantren 

Modern Assalam Surakarta), Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga 2009. 

Dalam penelitian tersebut Abdullah mengatakan bahwa pendidikan multikultural 

dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai demokrasi, solidaritas, kebersamaan, 

kasih sayang, perdamaian, toleransi, sikap pemaaf, saling menghargai dalam 

perbedaan, disetiap bahan ajar dan praktek pembelajaran dalam suasana 

pembelajaran yang hidup. Namun dalam prakteknya, pembelajaran 
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multikulturalisme yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada masih susah 

diterapkan oleh pengelola pendidikan yang sarat dengan intruksi, petunjuk dan 

pengarahan dari atas. Belum adanya upaya saling menghargai dan 

mengakomodasi perbedaan latar belakang peserta didik yang menyangkut budaya, 

etnik, bahasa dan agama, guru lebih sering menasehati peserta didik dengan cara 

mengancam, dan masih banyak guru yang hanya mengejar standar akademik 

sehingga kurang memperhatikan budi pekerti dan moralitas anak didik. Sementara 

proses pendidikan dan pengajaran agama, umunya lebih menekankan sisi 

keselamatan individu dan kelompok satu agama, daripada keselamatan individu 

lain dan kelompok yang beragama lain.  

Hasil penelitian  yang bisa diunggap dari pendidikan multikultural PPMI 

Assalam sudah tercermin dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi 

kurikulumnya yang memakai model Kurikulum Berbasis Kompetensi. Dimana 

perencanaan kurikulum di PPMI Assalam melibatkan partisipasi dari berbagai 

sumber daya manusia antara lain unsur yayasan, kyai, kepala sekolah/madrasah, 

komite madrasah, pengguna lulusan, samapai pada para guru secara demokratis, 

adil, dan terbuka. Implementasi kurikulum di PPMI Assalam mengharuskan setiap 

materi ajar untuk memuat nilai-nilai multikultural: nilai keragaman, perdamaian, 

demokrasi, keadilan. Dengan memahami nilai-nilai tersebut, setiap peserta didik 

mampu memahami keberadaan orang lain yang berbeda etnik, budaya, bahasa, 

warna kulit, yang akan dipakai juga untuk memahami orang lain beda kelompok 

maupun beda agama.  

Dari aspek pendidik, guru akan dapat mengaktifkan peserta didik 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang demokratis dan menyenangkan  
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dengan mengunakan metode lebih beragam (ceramah interaktif, pembelajaran 

aktif, pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, bermain peran, keteladanan 

dan sebagainya). Gaya pengajaran akan lebih demokratis, terbuka dan fleksibel, 

sehingga menempatkan peserta didik sebagai subyek yang memiliki status dan 

hak yang setara, serta menempatkan peserta didik dengan gaya belajar secara adil.  

Sedangkan  dalam aspek evaluasi kurikulum, pendidikan multikultural di 

PPMI Assalam tercermin ketika melakukan tes prestasi dengan melakukan teknik 

studi kasus (dengan cara lisan, tertulis, portopolio, kinerja dan penugasan) untuk 

evaluasi aspek akademik dan teknik observasi/ kinerja untuk evaluasi non 

akademik. Evaluasi dilakukan secara harian, blok, tengah semester dan semester, 

sehingga memungkinkan  evaluasi lebih fair dan adil dan seimbang. 

Peneliti selanjutnya adalah Azanuddin (2010), Mahasiswa UIN Malang, 

dalam kesimpulan penelitiannya yanng bertema Budaya Toleransi Beragama 

melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis Multikultural di 

SMA Negeri I Amlapura-Bali, ia menegaskan bahwa pengembangan budaya 

toleransi harus tidak terjadi begitu saja, tetapi direncanakan yang menjadi bagian 

penting dari kebijakan institusi, untuk itu perlu didekati secara sistematis dengan 

menggunakan stategi yang tepat. Menurutnya, pendidikan agama berbasis 

multikultural sangat tepat digunakan untuk mengembangkan budaya toleransi 

beragama. Siswa diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai yang dibangun 

seperti pluralisme, inklusifisme dan dialog antar agama. Hasil yang diperoleh 

menunjukan tingkat toleransi sudah baik mencapai 75 % baik melalui tingkat 

penguasaan materi yang diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari 

melalui perencanaan, proses dan dievaluasi. 
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Dari sekian banyak penelitian di atas ternyata belum satupun yang mencoba 

menghubungkan antara pendidikan multikultural dengan pembelajaran agama di 

sekolah-sekolah menengah. Maka hal inilah yang akan dilakukan dalam penelitian 

ini.  

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini, menfokuskan kajian pembelajaran Pendidikan Agama 

bernuansa multikuktural dalam membangun budaya toleransi beragama  di dua 

SMPN Kota malang 

Bab I merupakan bab pendahuluan, sebagai bab pengantar yang berisi latar 

belakang permasalahan, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

Penelitian Terdahulu dan sistematika penulisan. 

Bab II berisi Kajian Pustaka, yang terdiri dari landasan teori dan terakhir 

berisi tentang kerangka pemikiran peneliti yang terkait dengan masalah-masalah 

yang dibahas. 

Bab III  berisi tentang metodologi penelitian, berisi tentang pendekatan dan 

jenis penelitian, kehadiran peneliti yang berisi sumber data, prosedur 

pengumpulan data serta mensistematika data-data serta paparan data yang 

dipergunakan untuk menggali data  yang telah difokuskan dari permasalahan-

permasalahan di atas. 

Bab IV Pembahasan, yang merupakan jawaban-jawaban dari permasalahan-

permasalahan tersebut, serta bentuk upaya-upaya yang dilakukan Sekolah 

Menegah Pertama (SMP) di kota Malang yang diwakili oleh SMP 3, dan SMP 11 

Bab V  berisi penutup yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dari bab-bab 

sebelumnya dan saran-saran yang terkait dengan permasalahan di atas. 
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