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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Multikultural 

1. Nilai-nilai Pendidikan Islam Multikultural 

Pendidikan Islam multikultural merupakan cermin keseimbangan 

antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya mendorong 

individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan 

kebudayaan mereka sendiri. (Siti Julaiha, 2014 :117) 

Abdullah Aly (2011:109) mengungkapkan setidaknya ada tiga point 

yang menjadi nilai-nilai pendidikan Islam Multikultural yang dapat 

disimpulkan, yaitu :  

Ketiga karakteristik pendidikan multikultural yang 

dimaksud adalah : (1) pendidikan islam multikultural 

berprinsip pada demokrasi, kesetaraan dan keadilan; (2) 

pendidikan islam multikultural berorientasi pada 

kemanusiaan, kebersamaan, dan keadamaian; (3) 

pendidikan islam multikultural mengembangkan sikap 

mengakui, menerima, dan menghargai keragaman budaya. 

 

 Berikut penjelasan dari ketiga point nilai Pendidikan Islam 

Multikultural. 

1) Pendidikan Islam Multikultural berprinsip pada Demokrasi, 

Kesetaraan dan Keadilan. 

Maksudnya adalah memberikan kesempatan yang sama kepada 

semua anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan perlakuan 

dan perhatian yang proporsional kepada masing-masing anak dalam 

proses pembelajaran dikelas tanpa membedakan latar belakang warna 
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kulit, ras, etnik maupun agama, sehingga masing-masing peserta didik 

akan memperoleh peluang untuk mencapai kompetensi keilmuan dan 

ketrampilan. (Aly, 2011 :111) 

Maksud lain dari prinsip ini, seperti yang dikemukakan oleh 

Berkson adalah setiap individu-individu peserta didik memiliki hak yang 

sama untuk mengekspresikan bahkan mengembangkan masing-masing 

potensinya secara demokratis tanpa meminggirkan potensi peserta didik 

lainnya  (Sapendi, 2015 :97) 

Kandungan prinsip demokrasi tertulis dalam Al-Qur’an. Yakni Q.S 

as-Syuara (42) ; 38 sebagai berikut : 

                              

       

 “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka 

menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada 

mereka (Q.S asy-Syuara : 38) 

 

Kemudian kandungan kesetaraan juga tertulis dalam Al-Qur’an. 

Yakni Q.S al-Hadid (57) : 25, sebagai berikut : 

                                  

                           

                    

 Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan 

membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan 

bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia 

dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang 

padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi 
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manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya 

Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-

rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah 

Mahakuat lagi Mahaperkasa (Q.S al-Hadiid : 25). 

 

Prinsip keadilan dalam Al-Qur’an. Yakni Q.S al-A’raf (7) ; 181, 

sebagai berikut: 

                        

Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang 

memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) 

mereka menjalankan keadilan.( Q.S al-A’raf : 181) 

 

Prinsip demokrasi, kesetaraan dan keadilan juga terkandung dalam 

piagam Madinah pada Pasal 16 dan 46, piagam tersebut digunakan oleh 

Rasulullah Shalallahu ‘Alayhi Wassallam untuk mengelola keragaman 

masyarakat Madinah. (Rohmat, 2015 : 43) yang berbunyi :  

Dan bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami akan 

memperoleh hak pelindungan dan hak persamaan tanpa 

ada penganiayaan dan tidak ada orang yang membantu 

musuh mereka”. (Pasal 16) 

Bahwa Yahudi al-Aus, sekutu mereka dan diri mereka 

memperoleh hak seperti apa yang terdapat bagi pemilik 

sahifat ini serta memperoleh perlakuan yang baik dari 

sahifat ini”. (Pasal 17) 

 

Dari dua pasal tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah mempunyai 

perhatian terhadap perbedaan suku, ras dan agama. Serta pesan untuk 

tidak melakukan tindakan-tindakan diskriminatif. 
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2) Pendidikan Islam Multikultural Berorientasi pada kemanusiaan, 

kebersamaan, dan kedamaian. 

Ada tiga pokok yang dijelaskan dari point nomor dua ini yaitu 

Kemanusaan, Kebersamaan dan kedamaian. Berikut adalah penjabaran 

dari masing-masing pokok point nomor dua. 

a) Kemanusiaan  

Kemanusiaan adalah sifat-sifat manusia sebagai makhluk berbudi 

yang memiliki potensi pikir, karsa dan cipta yang menyadari nilai-nilai 

dan norma-norma kemanusiaan karena manusia menduduki atau 

memiliki martabat yang tinggi (Setyorini, 2010 : 1). Kemudian menurut 

Hassan Hanafi (Aly, 2011:115), ada 5 cakupan tujuan asasi kemanusiaan, 

yaitu (1) Pemeliharaan kehidupan manusia, (2) Pemeliharaan akal 

manusia, (3) Perjuangan untuk kebenaran pengetahuan, (4) menjunjung 

tinggi harkat manusia dan kehomatan masyarakat, (5) pemeliharaan 

kesejahteraan individu dan kelompok.  

Orientasi kepada kemanusiaan memiliki arti bahwa peserta didik 

merupakan manusia yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan dan memiliki 

hak dimanusiakan, maka dari itu pendidikan multikultural hendaknya 

bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat peserta didik, menghargai 

potensi masing-masing siswa dan memberikan sarana kepada masing-

masing siswa untuk mengekspresikan kemampuannya sebagai bentuk 

penghargaan dan pemeliharaan akal manusia. 
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Prinsip Kemanusiaan dalam Al-Qur’an dijelaskan pada Q.S al-

Maidah (2) ayat 8 : 

                       

                            

             

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Mahamengetahui apa yang 

kamu kerjakan. 

 

b) Kebersamaan  

Kebersamaan berasal dari kata sama, bersama. Sama artinya 

seragam, sedangkan bersama berarti tidak sendiri. Kebersamaan berarti 

melaksanakan sesuatu secara bersama-sama. Borba mengungkapkan 

aspek yang mendukung terciptanya kebersamaan adalah rasa hormat 

(respect), kebaikan hati (kidness), dan rasa keadilan (justice). sehingga 

sikap kebersamaan dapat diwujudkan melalui rasa hormat, kebaikan hati, 

dan keadilan kepada orang lain. (Sulistyowati, 20013 :3) 

Menurut Darius Dobrzanskidi dalam rasa kebersamaan terdapat 

kesatuan perasaan dan sikap diantara individu yang berbeda dalam suatu 

kelompok, baik kelompok itu berupa keluarga, komunitas, suku, maupun 

kelas sosial. (Aly,  2011:116). 

Pandangan Pendidikan Multikultural, orientasi kepada 

kebersamaan adalah mengembangkan sikap tolong menolong, saling 
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membantu sehingga terwujud rasa persatuan dan persaudaraan baik 

antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun 

kelimpok dengan kelompok. 

Al-Qur’an surat al-Maidah (5) ayat 2 disebutkan : 

                          

                                 

           

dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum 

karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat 

berat siksa-Nya.   

 

c) Kedamaian  

Kedamaian berasal dari kata damai. Kata damai menurut KBBI 

adalah tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tenteram, tenang, 

keadaan tidak bermusuhan dan rukun. Dan kedamaian itu sendiri berarti 

keadaan damai, kehidupan yang aman tenteram (kbbi.web.id). Usaha 

mewujudkan kedamaian hidup dalam masyarakat dapat dilakukan dengan 

menghindari sikap-sikap yang menyebabkan kerusuhan dan/atau 

peperangan, menghargai perbedaan pendapat serta menghindari sikap 

egosentris sehingga terwujud lingkungan yang kondusif dan rukun. 

Pendidikan Islam multikultural yang beorientasi pada kedamaian 

bertugas untuk membangun pola pikir peserta didik akan pentingnya 
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membangun kehidupan sosial yang harmonis tanpa permusuhan dan 

saling menghormati pendapat satu sama lain (Aly, 2011 : 117). 

Nilai kedamaian terdapat dalam Q.S an-Nahl (16) :125 

 

                             

                             

   

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang orang yang mendapat petunjuk. 

 

3) Pendidikan Islam Multikultural mengembangkan sikap mengakui, 

menerima, dan menghargai keragaman budaya. 

Menurut Donna M Golmick  (Aly, 2011 : 119) sikap menerima, 

mengakui dan menghargai keragaman ini diperlukan dalam kehidupan 

sosial masyarakat yang majemuk karena pandangannya penghargaan 

terhadap keragaman laksana mosaik dalam suatu masyarakat.  

Amir Husain (Aly, 2011 : 121) menyatakan bahwa keragaman 

merupakan fitrah dan sunnah dari Allah Ta’ala yang mengandung 

pelajaran pentingnya berdialog dan bersikap toleransi terhadap pihak-

pihak yang berbeda. Husain menjelskan ketika Rasulullah Shalallahu 

Alayhi Wassallam memperkenalkan Islam kepada masyarakat Meka dan 

Madinah yang beragam suku dan agamanya. Rasulullah sering 

menggunakan metode dialog dengan mereka sehingga Islam dapat hidup 

berdampingan dengan komunitas non-Muslim. 
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Allah menjelaskan bahwasannya manusia memang sudah 

ditakdirkan untuk hidup dalam keragaman suku, ras, etnik dan budaya 

dalam Q.S al-Maidah (5) :  48 sebagai berikut : 

                                 

                             

           

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.  

 

2. Sejarah Pendidikan Multikultural 

Kemunculan Pendidikan Multikultural berawal di Amerika akibat 

dari peristiwa gerakan hak-hak sipil yang terjadi pada era 1960-an. 

Munculnya gerakan ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik-praktik 

kehidupan diskriminatif yang dilakukan oleh kelompok mayoritas dan 

kelompok minoritas. (Aly, 2011: 88) 

Paul C Gorski (1999 : 2) menyatakan : 

The historical roots of multicultural education lie in the civil 

rights movements of various historically oppressed groups. 

Many trace the history of multicultural education back to the 

social action of African Americans and other people of color 

who challenged discriminatory practices in public institutions 

during the civil rights struggles of the 1960s. 

 

Akar sejarah Pendidikan Multikultural berawal dari gerakan hak-hak 

sipil dari berbagai kalangan yang mendapat sikap diskriminasi dari 

penduduk mayoritas. Banyak jejak-jejak sejarah Pendidikan 
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Multikultural menunjuk kepada aksi sosial warga Afrika Amerika dan 

warga “people of colour atau kulit hitam (wikipedia.id)” lainnya yang 

menentang praktek diskriminasi di lembaga publik selama perjuangan 

hak-hak sipil tahun 1960.   

Pada tahun 1980 sampai abad 20 setelah melalui perjuangan yang 

panjang akhirnya para pakar, peneliti dan aktifis pendidikan mulai 

merumuskan pendekatan dan model yang baru pada pendidikan dan 

pembelajaran yang mendasarkan pada keadilan sosial, berpikir kritis, dan 

persamaan hak. Rumusan-rumusan tersebut yang memunculkan gagasan 

tentang Pendidikan Multikultural di Amerika. 

Wacana Pendidikan Multikultural mulai menyebar ke negara-negara 

di Eropa, seperti: Belgia, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, dan Swedia. 

Di negara-negara tersebut terjadi gelombang imigran yang besar setelah 

terjadi Perang Dunia II. Setelah mereka menetap, mereka membutuhkan 

dan menuntut hak dan kewajiban yang sama dengan orang-orang Eropa 

asli mulai dari ketenagakerjaan, perpajakan, pelayanan, pendidikan dan 

sebagainya (Aly, 2011: 94). Menghadapi tuntutan ini pemerintah 

memberlakukan status kewarganegaraan yang sah terhadap para imigran 

tanpa diskriminasi. Termasuk dalam hal pendidikan yang diperuntukan 

kepada para imigran dan etnik minoritas. 

 

 

 

Nilai-Nilai Pendidikan Islam…, Windu Trias Kurniawan, Fakultas Agama Islam, 2017



15 
 

Tabel. 1 lahirnya Pendidikan Multikultural (Aly , 2011:101) 

Nama Negara Faktor Kelahiran Media 

Amerika (1960-an) Praktik kehidupan sosial 

yang diskrimina tif 

Gerakan hak-hak sipil 

1960-an 

Sistem pendidikan yang 

tidak adil 

Kajian melalui pusat 

studi etnik 

Negara Eropa : 

Belgia, Jerman, 

Prancis, Inggris, 

Belanda, Swedia 

(1980-an) 

Praktik kehidupan sosial 

yang diskriminatif dan 

Sistem pendidikan yang 

tidak adil  

Tuntutan terhadap 

keadilan dan 

demokrasi dalam 

pendidikan 

Australia (1975) Kesadaran pemerintah 

terhadap kebutuhan 

Pendidikan Multikultural 

Program anti rasisme 

melalui pendidikan 

Indonesia (2000) Politik penyeragaman dan 

monokulturalisme selama 

pemerintahan Orde Baru 

Kajian melalui 

simposium, diskusi, 

seminar, workshop, 

serta wacana ilmiah 

melaui koran, jurnal 

dan buku 

 

Sejarah Multikultural di Indonesia tidak lepas dari masa transisi era 

Orde Baru menuju era Reformasi. Meskipun pada awal berdirinya 
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Indonesia sudah menggunakan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang 

menggambarkan kesatuan dan persatuan Bangsa dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang terdiri dari keragaman budaya, ras dan agama 

(Wikipedia.id). Berikut merupakan sejarah singkat dari kebijakan 

pelembagaan pendidikan multikultural di Indonesia yang peneliti ambil 

dari sumber yang berbeda-beda.  

Indonesia pada masa Orde Baru menganut sistem politik 

sentralistik/monokultural. Dimana pemerintah pada masa itu lebih 

menitik beratkan keseragaman (Ke-Eka-an) dari pada keberagaman (ke-

Bhinekaa-an) dalam mengambil kebijakan (Misrawi, 2013 : 189).. 

Kebijakan yang dihasilkan pun bersifat otoriter. Sehingga berpotensi 

memunculkan konflik dari golongan masyarakat yang tidak setuju 

dengan hasil putusan tersebut. Sekalipun muncul konflik, masyarakat 

sudah ditekan sedemikian rupa oleh pemerintah agar konflik tersebut 

tidak muncul ke permukaan  

Pemerintahan Soeharto menggunakan alat “Stabilitas Nasional” 

sebagai tali pengikat keutuhan bangsa. Melalui konsep SARA, 

pemerintah melakukan segregrasi sedemikian rupa, baik berdasar etnis, 

agama, kelas maupun asal-usul kedaerahannya. Kelompok yang satu 

dengan yang lain dipisahkan agar tidak terjadi konflik. Masyarakat juga 

dilarang berbicara SARA secara terbuka karena dapat menimbulkan 

konflik. Akibatnya orang tidak tahu antara satu dengan yang lainnya. 

Mereka mengetahui kelompok lain melalui stereotip yang ada di 
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masyarakat. Padahal stereotip mergandung simplikasi di satu sisi dan 

generalisasi di sisi lain (Misrawi,  2013 : 199) 

Saat alat “Stabilitas Nasional” melemah bersamaan dengan 

goncangnya Orde Baru. Maka benar saja, timbulah konflik akibat dari 

sistem yang mengekang pendapat dan pengetahuan masyarakat terhadap 

kelompok lain. Terbukti pada tahun 1933 sampai 1998 (masa-masa 

menjelang reformasi) beberapa konflik berdalih etnonasionalisme terjadi. 

Seperti konflik agama di Poso, peperangan antar kelompok Islam dan 

Kristen di Maluku Utara,  konflik etnik di Kalimantan Timur, kekerasan 

etnik Tionghoa di Jakarta dan konflik-konflik lainnya dengan skala lebih 

kecil (Misrawi,  2013 : 200). Saat itu Indonesia dihantui perpecahan 

bangsa yang besar, berbagai daerah bergejolak menuntut 

kemerdekaannya sesuai dengan etnonasionalisme di daerah masing-

masing. Negara dianggap gagal dalam mempertahankan stabilitas 

ekonomi dan politik yang kemudian menyebabkan daerah-daerah 

bergejolak.  

Lebih jauh tentang sistem sentralistik, sistem ini sebenarnya bermula 

dari Pimpinan Presiden Soekarno dengan jargon politik Demokrasi 

Terpimpin-nya. Sistem tersebut merupakan manifesto semangat 

persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diawal kemerdekaan. kemudian 

dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dengan gaya kepemimpinan 

otoritarian. Dan berakhir saat rezim kepemimpinan soeharto digulingkan 

melalui reformasi 1998 karena gaya kepemimpinan otoriter dianggap 
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tidak relevan dengan keadaan saat itu dan cenderung tidak memihak 

kepada rakyat. (Sapendi, 2015 : 89) 

Pasca lengsernya rezim otoritarian, barulah Indonesia mengambil 

kebijakan politik desentralisasi sebagai Solusi kemelut era sebelumnya. 

Dari politik yang sebelumnya menitik beratkan pada keseragaman (Ke-

eka-an) mulai bergeser dengan memperhatikan keberagaman yang ada di 

Indonesia. Dibuktikan dengan implementasi politik desentralisasi yang 

berupa kebijakan Otonomi daerah dan pemekaran wilayah di Indonesia. 

Otonomi daerah sebagai manifesto Demokrasi secara riil pada hakikatnya 

merupakan pembagian kewenangan penyelenggaraan pemerintah antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Jati, 2012 : 747). Dari 

kebijakan yang sebelumnya bertumpu pada pemerintah pusat menjadi 

kebebasan yang diberikan kepada masing-masing daerah dalam 

menjalankan hak dan fungsinya sebagai daerah otonom dengan 

mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh sehingga 

tidak bertentangan dengan kebijakan yang digariskan pemerintah pusat. 

Sistem desentralisasi juga merupakan jalan pencegahan dari konflik 

perpecahan yang terjadi paska reformasi 1998. Menanggapi kejadian 

tersebut, beberapa Akademisi berpendapat untuk membentuk Indonesia 

menjadi negara-negara bagian yang tertuang dalam negara federalisme. 

Namun sebagian akademisi lain menolak karena gagasan tersebut dinilai 

menghianati konstitusi yang menyebutkan bahwa negara Indonesia 

merupakan negara kesatuan yang terbentuk dalam Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia atau NKRI. Akhirnya lahirlah UU 22/1999 sebagai 

rumusan jalan tengah untuk mengakomodir antara daerah yang menuntut 

kemerdekaan dengan tuntutan otonomi yang lebih luas dan keinginan 

pemerintah pusat dalam menjaga keutuhan NKRI. maka munculah sistem 

desentralisasi yang dituangkan dalam kebijakan otonomi daerah (Jati, 

2012 :748) 

Perjalanan Implementasi politik Desentralisasi tidak mulus. Politik 

desentralisasi yang menitik beratkan potensi keberagaman ternyata 

memunculkan masalah baru. Politik desntralisasi membawa perbedaan 

yang kontras di masing-masing etnik. Keanekaragaman suku bangsa, 

adat istiadat, Agama, kemampuan ekonomi sampai ras tersebar di seluruh 

indonesia. Perbedaan kontras inilah yang kemudian menjadi potensi 

konflik baru. Terlebih jika isu mayoritas-minoritas dan dominan-tidak 

dominan masuk kedalam wilayah tersebut. Jika di masa politik 

sentralisasi perekat kekuatan keberagaman itu adalah “Stabilitas 

Nasional” (meskipun pada akhirnya konflik tetap terjadi). Maka dalam 

susana politik desentralisasi / Otonomi daerah, penguat keberagaman 

pada sistem sentralisasi harus didekonstruksi ulang dan digantikan 

dengan pengikat baru yang relevan. Akhirnya munculah isu 

Multikulturalisme yang dipandang sebagai alternatif yang tepat dalam 

menghadapi kemelut yang terjadi. Serta untuk menjaga kesatuan dan 

integritas bangsa. (Syarifudin, 2016 : 3) 
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Kesadaran multikulturalisme bisa diimplementasikan melalui 

berbagai institusi, baik itu institusi ekonomi, sosial, politik maupun 

pendidikan. Dalam hal ini institusi pendidikan melalui Pendidikan 

Multikulturalisme menjadi salah satu langkah yang paling strategis 

karena mampu mengupayakan secara sistematis, programatis, integrated 

dan berkesinambungan serta dapat diselenggarakan di seluruh lembaga 

pendidikan baik itu formal, non formal dan bahkan informal dalam 

masyarakat luas. (Baidhawy,  2005 : 25) 

Selain itu, karena pendidikanlah watak dasar, intelektual dan emosi 

seseorang dalam melihat realitas yang ada di sekililingnya dapat 

dibentuk. Ini dapat diartikan bahwa pendidikan merupakan proses 

mentranmisikan kebudayaan sekaligus pembelajaran norma-norma 

kemasyarakatan, melalui metode-metode tertentu sehingga orang 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang 

sesuai kebutuhan. (Suprihatin, 2015 : 3) 

Pentingnya Pendidikan Multikultural di Indonesia diwacanakan oleh 

para pakar pendidikan sejak tahun 2000 melalui simposium, workshop, 

serta berbagai tulisan di media massa dan buku. H.A.R Tilaar, Zamroni, 

Azyumardi Azra, Musa Asy’ari, Abdul Munir Mulkhan, M. Amin 

Abdullah, dan Abdurrahman Mas’ud adalah para pakar pendidikan 

Indonesia yang mewacanakan pentingnya Pendidikan Multikultural di 

Indonesia. (Aly,  2011 : 1) 
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Tawaran tentang pentingnya Pendidikan Multikultural yang 

diwacanakan para pakar pendidikan di Indonesia ini dalam batas waktu 

tertentu mendapat respon positif dari pihak eksekutif dan legislatif. 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 ayat satu). Bahkan, nilai-nilai tersebut dijadikan 

sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional, sebagai 

mana yang termaktub pada BAB III pasal 4 ayat 1:  

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjujung tinggi 

hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan 

kemajemukan bangsa”. (UU No.20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional) 

 

3. Kajian Nilai-Nilai Pendidikan Islam Multikultural 

Pendidikan Islam Multikultural secara bahasa terdiri dari dua kata 

yakni pendidikan dan multikultural. Pendidikan yang berarti proses atau 

kegiatan transfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) dan transfer 

nilai (Transfer Of Value), sedangkan multikultural secara etimologis juga 

merupakan gabungan dari dua kata yaitu multi dan kultural. Multi berarti 

banyak, beragam dan aneka. Dan kultural mempunyai makna budaya, 

tradisi, kesopanan atau pemeliharaan. Rangkaian kata Pendidikan 

Multikultural memberikan arti secara terminologis adalah proses 

pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan 
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heteroginitasnya sebagai konsekwensi keragaman budaya, etnis, suku dan 

aliran/agama. (Rustam, 2013:136) 

Mundzier  Suprapta (Rustam, 2013:138) menjelaskan beberapa 

definisi tentang Pendidikan Multikultural, diantaranya adalah : a.) 

Pendidikan Multikultural merupakan sebuah filosofi penting, legitimasi 

dan vitalitas keragaman etnik dan budaya dalam membentuk kehidupan 

individu maupun kelompok, b.) Pendidikan Multikultural adalah 

mengintitusionalkan sebuah filosofi budaya ke dalam sistem pendidikan 

yang mendasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, saling menghormati, 

menerima, memahami dan membuat komitmen moral untuk sebuah 

keadilan, c.) Dan pendidikan Multikultural merupakan reformasi sekolah 

yang komperhensif dan pendidikan dasar untuk semua anak didik yang 

menentang semua bentuk diskriminasi dan penindasan. 

Jones (Rohmat, 2015: 13) menjelaskan definisi Pendidikan 

Multikultural adalah suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang 

mendasarkan pada nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai keyakinan dan 

menegaskan kebudayaan yang plural dalam kultur masyarakat yang 

berbeda dalam dunia yang interdependen. Singkatnya, Jones menjelaskan 

Pendidikan Multikultural berusaha untuk merangkul, mengenal dan 

menggabungkan banyak pengalaman kultur yang berbeda dan 

kontribusinya kedalam kurikulum. Dengan demikian Pendidikan 

Multikultural menyediakan sarana untuk mengajarkan hak-hak 

kewarganegaraan kepada siswa. 
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Pendidikan Islam Multikultural bertujuan untuk merubah lingkungan 

secara menyeluruh sehingga dapat meningkatkan rasa hormat pada suatu 

kelompok kultur dengan jangkauan yang luas dan memungkinkan 

seluruh kelompok kultur untuk merasakan kesempatan pendidikan yang 

sama. Pendidikan Multikultural juga bertujuan untuk mengembangkan 

kompetensi antar kultur yang mencakup: ketrampilan, sikap, dan 

pengetahuan yang dibutuhkan untuk hidup guna memperoleh kehidupan 

yang layak dalam etnik kulturnya sendiri dan kultur amerika yang 

universal seperti halnya dalam satu lintas kultur. 

Paul C. Gorski (2010 : 2) mengungkapkan bahwa tujuan Pendidikan 

Multikultural adalah, sebagai berkut : 

Multicultural education is a progressive approach for 

transforming education that holistically critiques and responds 

to discriminatory policies and practices in education. It is 

grounded in ideals of social justice, education equity, critical 

paedagogy, and dedication to providing educational experiences 

in which all student reach their full potentials as learnes and as 

socially aware and active beings, locally, nationally, and 

globally  

 

Pendidikan Multikultural merupakan suatu pendekatan progresif 

untuk melakukan transformasi pendidikan yang holistik, mengkritik dan 

juga merespon kepada kebijakan dan praktek diskriminasi dalam 

pendidikan. Yang semuanya itu didasarkan pada cita-cita keadilan sosial, 

ekuitis pendidikan, nilai paedagogis dan dedikasi untuk menyediakan 

pengalaman pendidikan dimana semua siswa bisa mencapai seluruh 

potensi mereka seperti belajar, kesadaran sosial, dan aktif sebagai warga 

masyarakat lokal, nasional maupun global. 
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Dari ungkapan Gorski (Amirin : 2012, 4) tentang tujuan Pendidikan 

Multikultural dapat dikerucutkan menjadi beberapa poin penting, 

diantaranya :  

a) Meniadakan diskriminasi pendidikan, b) Tercapainya prestasi 

akademik siswa sesuai dengan potensinya, c) Dan menjadikan anak sadar 

sosial dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosialnya.  

Urian diatas, secara garis besar menunjukan bahwasanya Pendidikan 

Multikultural merupakan rumusan Pendidikan dan proses pelaksanaan 

pendidikan yang berorientasi pada prinsip-prinsip kesetaraan, 

keragamaan, penghormatan atas kemajemukan bahasa, agama, ras, suku 

maupun bentuk keragaman lain dalam rangka mewujudkan keadilan 

sosial bagi seluruh masyarakat dan optimalisasi potensi masing individu 

maupun kelompok sosial.  

B. Pesantren 

1. Sejarah Pesantren 

Asal usul pesantren tidak bisa dipisahkan dari sejarah pengaruh 

walisongo abad XV-XVI di Jawa. Oral History yang berkembang 

memberikan indikasi bahwa pondok-pondok tua dan besar di luar jawa 

juga memperoleh inspirasi dari ajaran walisongo. (Mas’ud, 2006 : 56) 

Pendidikan Islam yang dibawa Walisongo pada masa itu di 

implementasikan dengan cara menujunjukan jalan dan alternatif baru 

tanpa yang tidak mengusik tradisi dan kebiasaan lokal, serta mudah 

ditangkap oleh orang awam karena pendekatan-pendekatan Walisongo 
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yang konkret, realistis dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. 

(Mas’ud, 2006 : 67).  Pendekatan Walisongo yang dilakukan secara 

berkesinambungan dilanjutkan melalui instutisionalisasi pesantren  

(Mas’ud, 2006 : 75). 

Seabad setelah periode Walisongo, tepatnya pada abad XVII dan 

XVIII, tradisi keilmuan orang jawa tumbuh subur dengan munculnya 

kelompok-kelompok sarjana-sarjana muslim baru dan para sufi yang 

tersebar di seluruh Jawa. Para santri pengelana pergi dari satu pesantren 

ke pesantren lainnya dalam rangka menuntu ilmu pengetahuan dari 

seorang Guru yang lebih terkenal. Tradisi ini merupakan suatu ciri khas 

utama dari sistem pendidikan klasik  dan banyak memberikan sumbangan 

terhadap persatuan Islam (Mas’ud, 2006 : 79). 

Di era kerajaan ini, bagi seorang muslim, memperoleh pengetahuan 

agama dan komitmen untuk menerapkannya merupakan hal modal yang 

sangat penting dalam rangka menaikan status politik dan sosialnya. 

Bahkan tidak jarang keber-Islam-an seseorang menjadi prasyarat dalam 

pengangkatan sultan maupun pembantu sultan. Maka tidak jika 

pendidikan pesantren pada waktu itu menjadi lembaga pendidikan yang 

utama dan sangat menarik bagi masyarakat, karena berperan dalam 

pendidikan masyarakat maupun calon pemimpin masyarakat (Masykhur, 

2010 :17) 

Ketika kekutan kolonial masuk ke tanah Jawa pada seperempat 

pertama abad XVII, mereka awalnya tidak turut campur dengan sistem 
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pendidikan yang sudah dijalankan oleh kaum pribumi. Namun setahap 

demi setahap Belanda berupaya keras untuk menekan pengaruh Muslim 

di Jawa, dengan menggunakan kekuatan mereka diluar Yogyakarta dan 

Surakarta. Suasana dan aturan politik yang diciptakan oleh Belanda, telah 

menghambat perkembangan institusi-institusi Muslim khususnya 

Pesantren (Mas’ud, 2006 : 81). 

Pendidikan yang dibawa Belanda dipandang mengancam eksistensi 

pendidikan Islam tradisional yang telah berkembang. Disinilah awal 

mulanya pemerintah Belanda memperkenalkan pendidikan Modern. 

Disebut Modern karena pihak Belanda menganggap pendidikan 

Pesantren sebagai pendidikan lokal dipandang sangat buruk karena titik 

tekan pembelajarannya pada hafalan tanpa ada kewajiban untuk 

memahaminya (Masykhur, 2010 :18).  

Abad XIX, pemerintah belanda memberikan kesempatan ntuk 

pribumi memeperoleh pendidikan dengan mendirikan Volkschoolen 

(sekolah rakyat atau sekolah desa) dengan masa belajar tiga tahun. 

Namun karena tidak menyerap model pendidikan pribumi maka 

perkembangan pendidikan ini tidak berhasil mencapai tujuan yang 

diinginkan. Selain itu sentimen negatif masyarakat lokal akibat perlakuan 

kolonial terhadap Nusantara menyebabkan rendahnya minat masyarakat 

terhadap pendidikan yang diselenggarakannya (Masykhur, 2010 :19). 

Pada era selanjutnya yakni era Pergerakan Nasional telah muncul 

banyak pelopor pembaharuan di bidang Pendidikan, seperti K.H Ahmad 
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Dahlan, Ki Hadjar Dewantara, dan K.H Hasyim Asy’ari. Gerakan 

pembaharuan pendidikan tersebut merupakan semacam antitesis dari 

eksistensi lembaga pendidikan yang ada di nusantara ini. Satu sisi 

masyarakat ingin menerima model pendidikan modern nya, dan disisi 

lain ingin tetap mempertahankan pendidikan pesantren (Masykhur, 2010 

: 20). 

Hingga saat pesantren di Indonesia terus berkembang baik 

pesantren yang menggunakan model pembelajaran tradisional maupun 

pesantren dengan model pembelajaran modern. 

2. Karakteristik Pesantren 

Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam 

tertua. Pondok merupakan suatu bentuk lembaga pendidikan dan 

keagamaan yang umumnya merupakan kompleks bangunan dimana 

didalamnya terdapat masjid, rumah kiai, asrama santri dan ruangan 

belajar dimana pengajaran dilakukan secara sorogan dan bandongan 

berdasarkan kitab klasik berbahasa Arab dari ulama pertengahan, 

sedang para santri tinggal diasrama pesantren tersebut. (Hasan, 2015 : 

27) 

Uraian diatas menunjukan bahwa didalam pesantren memiliki 

beberapa elemen sebagai pendukung proses pembelajaran yang satu 

dengan yang lainnya memiliki keterkaitan. Elemen tersebut adalah 

masjid sebagai pusat ibadah masyarakat pesantren, rumah kiai sebagai 

tempat tinggal pimpinan pesantren sebagai konseptor model pesantren, 
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asrama santri sebagai tempat tinggal santri yang datang dari daerah 

yang jauh dan tempat belajar sebagai sarana aktivitas kegiatan santri. 

Dikatakan saling terkait karena jika salah satu dari elemen-elemen 

tersebut hilang akan berpengaruh pada daya aktivitas pesantren  

Pesantren dari masa ke masa terus mengalami perkembangan dari 

model tradisional sampai ke modern, berikut beberapa klasifikasi 

pesantren sesuai dengan tipenya : 

1) Pesantren Tipe A yaitu pesantren yang seluruhnya dilakukan secara 

tradisional 

2) Pesantren Tipe B yaitu pesantren yang menyelenggarakan 

pendidikan secara klasikal 

3) Pesantren Tipe C yaitu pesantren yang hanya merupakan asrama 

sedangkan santrinya belajar di luar 

4) Pesantren Tipe D yaitu pesantren yang  menyelenggarakan sistem 

pesantren dan sekaligus sistem sekolah ataupun madrasah (Fahham, 

2015 : 14) 

C. Penelitian Terdahulu 

Pada kajian pustaka ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian-

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan membandingkannya 

dengan ruang lingkup yang sedang menjadi objek penelitian dari peneliti. 

Sehingga bisa menjelaskan perbedaan antara objek dan ruang lingkup  

penelitian ini dengan penelitian terdahulu, berikut hasil pemaparannya : 
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Pertama: Skripsi oleh Dhian Afrida Muthia, “Studi Pemikiran H.A.R 

Tilaar Terhadap Nilai-Nilai Multikulturalisme Dalam Perspektif Pendidikan 

Kewarganegaraan”. Penelitian yang dilakukakn oleh  Dhian Afrida Muthia 

lebih memfokuskan pada pengetahuan tentang nilai-nilai multikultular 

menurut pemikiran H.A.R Tilaar serta pengaruhnya terhadap pendidikan 

Kewarganegaraan. Hasil penelitian tersebut menunjukan adanya pengaruh 

pemikiran H.A.R Tilaar tentang multikulturalisme yakni Toleransi, Respek, 

Penghormatan terhadap hak asasi memiliki pengaruh terhadap pendidikan 

kewarganegaraan berupa hubungan yang sangat erat diantara keduanya. 

Pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai wahana untuk 

mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada 

budaya bangsa Indonesia dengan cara menanamkan nilai-nilai 

multikulturalisme yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku 

kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai individu, anggota masyarakat 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Kedua, Tesis oleh Muhammad Ali Lintuhaseng, “Nilai-Nilai Pendidikan 

Multikultural Dalam Buku-Buku Ajar Sejarah Kebudayaan Islam (Telaah atas 

Buku Pelajaran SKI kelas XII Madrasah Aliyah)”. Penelitian yang dilakukan 

oleh Muhammad Ali Lintuhaseng memfokuskan pada nilai-nilai pendidikan 

multikultural tentang kearifan Islam yang dapat membentuk sikap, watak dan 

kepribadian peserta didik dalam buku-buku sejarah kebudayaan Islam. yang 

menurutnya dalam buku-buku sejarah kebudayaan Islam ada materi-materi 
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yang bias serta bernuansa kekerasan atau lebih banyak mengungkap atau 

mengurai tentang perang, ekspansi dan perebutan wilayah.  
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