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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan Multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, 

tulus dan toleran terhadap keragaman budaya dalam masyrakat plural (Arifudin, 

2007 : 233). Melalui pelaksanaan pendidikan Multikultural diharapkan seluruh 

elemen masyarakat mampu menanggapi dan menghadapi benturan sosial politik 

dengan pikiran yang jernih, tenang dan bijaksana.  

Lengkapnya, pendidikan Multikultural yang dimaksud adalah pendidikan 

yang berprinsip pada nilai demokrasi, kesetaraan dan keadilan, berorientasi pada 

nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan keadamaian serta mengembangkan sikap 

mengakui, menerima, dan menghargai keragaman budaya. (Abdullah Aly , 

2011:109). Dilihat dari sudut pandang Islam, nilai-nilai pendidikan Multikultural 

sebenarnya sudah secara rinci dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits nabi 

Muhammad Saw jauh sebelum kemunculan teori pendidikan multikultural di 

Amerika meskipun tidak secara langsung disebutkan dengan istilah Pendidikan 

Multikultural. Al-Qur’an dan Hadits hanya menjelaskan nilai-nilai tersebut secara 

subtantif sebagai aturan umat Islam dalam bermasyarakat sehingga terwujud 

Islam yang Rahmatan lil ‘Alamiin.  

Di Indonesia, pendidikan Multikultural merupakan bentuk pelembagaan 

institusi sekolah karena sebenarnya nilai-nilai multikultural telah lama 

berkembang dalam sendi kehidupan masyarakat. Nilai-nilai multikultural telah 

lama menyatu dalam pola relasi sosial kebangsaan Indonesia, terlebih ketika awal 
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mula masa kebangkitan Indonesia dalam menentang hegemoni penjajah (Rohmat, 

2014 : 17). 

Akhir Orde baru merupakan ujian bagi Multikulturalisme di Indonesia akibat 

dari kebijakan sentralistik yang ketat terhadap isu perbedaan telah menghilangkan 

kemampuan masyarakat untuk memikirkan, membicarakan, dan memecahkan 

persoalan yang muncul dari perbedaan secara terbuka, rasional dan damai 

sehingga memunculkan konflik sporadis di akhir tahun 1990-an (Hanum, tanpa 

tahun: 2). Melihat permasalahan tersebut, perlu kiranya menumbuhkan kembali 

nilai-nilai multikulturalisme yang sudah tertanam dalam diri bangsa Indonesia 

sebagai upaya penanganan konflik yang sudah terjadi. Salah satu alternatifnya 

adalah dengan mengembangkan model dan strategi pendidikan yang berorientasi 

pada pemanfatan keragaman. Pendidikan tersebut adalah pendidikan 

multikultural. 

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki nilai yang bersifat 

otonomi kebudayaan yang pada tataran tradisional berupa transmisi nilai-nilai 

Islam, pemeliharaan tradisi reproduksi ulama, yang juga berperan pada pada pusat 

pembangunan berbasis masyarakat (comunity based development) dan 

pembangunan berbasis pada nilai (Value based development), serta kemandirian 

ekonomi (independentcy of ecoomic development) (Anderson, 2005 : 5-6).  

Otonomi kebudayaan pesantrenlah yang menuntut sikap saling menghargai, 

memahami antar keberagaman baik dalam masyarakat pesantren maupun dengan 

masyarakat luar pesantren agar peran pembangunannya bisa tercapai dengan baik. 
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Ditinjau dari landasan hukum, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam 

yang mengandung makna keaslian indonesia (indigenous) merupakan subsistem 

pendidikan nasional. Karenanya, pendidikan pesantren memiliki pijakan yang 

cukup kuat, baik secara ideal, konstitusional maupun teologis. Dasar ideal 

pendidikan pesantren adalah falsafah negara pancasila yakni “Ketuhanan yang 

Maha Esa” (Muthohar, 2007 : 14-16). Landasan konstitusional pendidikan 

pesantren terdapat pada pasal 26 ayat 1 dan ayat 4 Undang-undang nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (UU Sisdiknas 2003). 

Mempertimbangkan aspek sosial yang ada dalam pesantren dan aspek 

landasan hukum yang kuat secara konstitusional, maka tidak berlebihan jika 

pesantren disebut sebagai miniatur masyarakat majemuk dan patut menjadi wadah 

yang ideal dalam implementasi kesadaran pendidikan multikultural. Pertimbangan 

lainnya adalah model pendidikan Full time yang dipakai pondok pesantren 

memungkinkan adanya pengawasan dan pembinaan non-stop 24 jam per hari. 

Sehingga penanaman nilai-nilai pendidikan Islam Multikultural akan lebih 

optimal.  

Pondok Pesantren Pendidikan Islam Miftahussalam (dalam uraian selanjutnya 

digunakan  PPPI Miftahussalam) adalah pondok pesantren yang memiliki sistem 

perpaduan antara pendidikan formal dan non formal. Berikut lembaga pendidikan 

yang terdapat di PPPI Miftahussalam : Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah 

Aliyah (MA), Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan Jurusan Ilmu Pengetahuan 

Sosial, Tahfidzil Qur’an, Majlis Ta’lim, dan Madrasah Diniyah. PPPI 

Miftahussalam memiliki ratusan santri yang berasal dari daerah Jawa dan 
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sekitranya dengan budaya yang cukup beragam. Mulai dari bahasa, logat 

kedaerahan dan lain sebagainya. Sehingga apabila pengelolaan tidak 

memperhatikan nilai-nilai multikultural maka sangat potensial terjadi konflik di 

dalamnya. 

PPPI Miftahussalam memiliki prinsip “Netral” dalam pelaksanaan 

kebijakannya. Baik pelaksanaan ibadah, sistem kepesantrenan maupun yang 

lainnya. sehingga masing-masing santri bisa menimba ilmu di PPPI 

Miftahussalam tanpa terkendala faktor latar belakang budaya, ras, bahasa, 

organisasi, madzhab keislaman, maupun yang lainnya. Nilai Multikultural lainnya 

di PPPI Miftahussalam terdapat pada aktifitas keseharian santrinya, misal dalam 

pembagian asrama santri. Pembagian asrama ini mendasarkan pada tingkat kelas 

di satuan pendidikan formalnya, misalnya kelas X dengan kelas X, kelas XII 

dengan XII. Bukan karena keistimewaan latar belakang santri, semua anggota 

asrama adalah sama, sama-sama santri yang ingin menimba ilmu. Disamping itu, 

jenis pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada tiap-tiap asrama tidak 

dibedakan, mulai dari almari yang sama besar, fasilitas kebersihan yang satu jenis 

maupun fasilitas lainnya. Tidak ada yang dilebihkan satu sama lain. Itu semua 

merupakan sikap yang diberikan kepada santri secara adil agar tidak terjadi 

kecemburuan sosial santri. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memliki ketertarikan yang lebih 

dalam untuk meneliti tentang “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Multikultural di 

Pesantren (Studi Kasus di Pesantren Miftahussalam Banyumas)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan nilai-

nilai Pendidikan Islam Multikultural di Pondok Pesantren Miftahussalam 

Banyumas? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan nilai-nilai 

Pendidikan Islam Multikultural di Pondok Pesantren Miftahussalam 

Banyumas. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah. 

a. Secara teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaaat menambah khazanah 

pengetahuan khususnya tentang pengembangan Pendidikan Multikultural di 

pesantren serta dapat mengembangkan keilman Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

b. Secara praktis  

1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan positif serta refrensi bagi 

yang ingin melakukan kajian tentang Pendidikan Multikultural. 

2) Menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi para pendidik dalam 

menyampaikan pentingnya hidup dengan bekerja sama, saling 

memahami serta memberikan penghargaan terhadap sesama manusia 

meski dengan latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda.  
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