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ABSTRAK
Indonesia adalah salah satu Negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat
dilihat dari masyarakatnya yang menganut agama, suku, ras ataupun etnis yang
beragam. Keragaman inilah yang berpotensi terjadinya knoflik dalam kehidupan
sosial. SMA Negeri 3 Waesala mempunyai peserta didik yang berlatar belakang suku
dan agama yang agama yang berbeda. Dengan demikian, pendidikan agama Islam
yang berwawasan multikultural dianggap sebagai salah satu solusi alternatif untuk
mencegah terjadinya konflik dalam kehidupan sosial masyarakat dengan
meningkatkan interaksi sosial yang baik. Yang menjadi rumusan masalah adalah
bagaimana pembelajaran pendidika agama Islam berwawasan multikultural di SMA
Negeri 3 Waesala, dan bagaimana interkasi sosial antara peserta didik kelas XII
SMA Negeri 3 Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan multikultural
di SMA Negeri 3 Waesala dan peningkatan interaksi sosial antara peserta didik kelas
XII SMA Negeri 3 Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat.
Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan selama
1 (satu) bulan terhitung mulai dari tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan 23 Juli 2016.
Lokasi penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 3 Waesala, Kabupaten Seram Bagian
Barat. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru Pendidikan Agama
Islam 2 orang, peserta didik 2 orang beragama Islam dan 2 orang beragama Kristen
dan instrumen yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian diperoleh bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam
berwawasan multikultural dengan menekankan kepada peserta didik untuk
memahami serta mengaplikasikan kandungan dari Q.S. Al-Kaafirun (6) dan Q.S. AlKahfi (29) tentang toleransi keberagaman, kemudian pemberian pesan khusus bahwa
perbedaan adalah rahmat dari Allah Swt. Yang harus dijaga, dan pendidik
menempatkan diri sebagai fungsi kontrol terhadap segala tindak-tanduk dari peserta
didik terutama di lingkungan sekolah. Interaksi sosial antara peserta didik dinilai
sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat lewat komunikasi dan kerjasama mereka, baik
di lingkungan sekolah melalui kegiatan-kegiatan intra sekolah dan kebarsamaan
mereka di lingkungan masyarakat, melalui kegiatan ekstrakurikuler, bakti sosial serta
perayaan hari-hari besar keagamaan yang selalu melibatkan peserta didik.
Kata Kunci: Pembelajaran, Pendidikan Agama Islam, Multikultural, dan Interaksi
Sosial.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia adalah salah satu Negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini
dapat dilihat dari sosio-kultur dan geografis yang begitu luas dan beragam. Jumlah
pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai 17.000
lebih yang terdiri dari pulau besar dan kecil.1 Populasi penduduknya lebih dari
200 juta jiwa, yang terdiri dari 350 kelompok etnis dan menggunakan hampir 200
bahasa. Selain itu, masyarakatnya menganut agama yang beragam, seperti Islam,
Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran
kepercayaan lainnya.
Negara Indonesia sejak awal terbentuknya menganut multikulturalisme,
karena Indonesia kaya ragam budaya, termasuk ras, agama, suku dan warna kulit.
Pernyataan tersebut dapat dilihat pula dalam dasar negara, Pancasila dan
semboyan dari Bhineka Tunggal Ika.2 Kemajemukan ini diakui atau tidak, akan
menimbulkan

berbagai

persoalan

atau

konflik

antarkelompok

maupun

masyarakat, sehingga akan melahirkan instabilitas keamanan dan ketidak
harmonisan sosial. Terjadinya krisis multidimensi di negara ini, merupakan
bagian dari problem kultural yang salah satu penyebabnya adalah kemajemukan
kultur yang ada dalam masyarakat.

1

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif

Multikulturalisme. Cet. I, (Jakarta: Balai Litbang Agama, 2009), hlm. 201.
2

Rani Dafiah Basta, Pendidikan Multikultural dalam Al-Quran: Kajian Tafsir Q.S.Al-

Hujurat. IAIN Ambon (Jurnal Studi Islam, Vol. 6 No. 2, 2015), hlm. 271.
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Multikulturalisme merupakan suatu konsep dimana sebuah komunitas dalam
konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan
budaya baik ras, suku, etnis, dan agama. Sebuah konsep yang memberikan
pemahaman kepada kita bahwa bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa
yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam (multikultural). Bangsa yang
multikultural adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik atau budaya (etnic
and cultural groups) yang ada dapat hidup berdampingan secara damai yang
ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain.3
Menurut Sosiolog UI Parsudi Suparlan, multikulturalisme adalah konsep
yang

mampu

menjawab

tantangan

perubahan

zaman.

Alasannya,

multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan budaya,
atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme
budaya sebagai suatu corak kehidupan masyarakat. Multikulturalisme juga akan
menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan,
termasuk perbedaan kesukubangsaan dalam masyarakat yang multikultural.4
Selanjutnya, James Banks bependapat bahwa pendidikan multikultural
merupakan suatu rangkaian (set of beliefs) dan penjelasan yang mengakui dan
menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam bentuk gaya hidup,
pengalaman sosial, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun
negara. Banks mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai sebuah ide,

3

Ngainun Na’im dan Ahmad Sauqi, Pendidikan Multikultural konsep dan aplikasi (Cet. Ke-

III; Jogjakarta: Arruz Media, 2011), hlm. 126.
4

Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat; Upaya Menawarkan Solusi Terhadap

Berbagai Problem Sosial, (Cet. Ke-I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 61.
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gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya
adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya peserta didik pria
dan wanita, peserta didik yang merupakan anggota dari ras, etnis, dan kultur yang
bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai
prestasi akademis di sekolah. Selanjutnya H.A.R Tilaar mengemukakan bahwa
pendidikan multikultural adalah suatu wacana lintas batas, karena terkait dengan
masalah-masalah keadilan sosial (social justice), demokrasi dan hak asasi
manusia. Azzumardi Azra memandang pendidikan multikultural sebagai
pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan
demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan demi secara
keseluruhan.5
Prinsip multikulturalisme ini sebenarnya telah menjadi acuan bagi pendiri
bangsa Indonesia (fouding father’s) dalam mendesain apa yang dinamakan
kebudayaan nasional, sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 32 UUD
1945 yang berbunyi: “ kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak
kebudayaan di daerah”. Oleh karena itu, prinsip multikulturalisme dapat dijadikan
sebagai strategi dan pendekatan dalam merajut hubungan antara warga yang
belakangan ini mudah terbawa dalam suasana yang berpotensi terjadinya konflik.
Multikulturalisme juga dipakai sebagai perangkat analisis atau perspektif guna
memahami dinamika keanekaragaman latar belakang budaya, suku, bangsa, ras,
golongan, dan agama. Sehingga berimplikasi dalam bersikap bahwa realitas sosial
yang sangat polimorfik atau majemuk tak akan menjadi kendala dalam

5

Dafiah Basta, Pendidikan Multikultural dalam Al-Quran, hlm. 273.
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membangun pola hubungan sosial antara individu dengan penuh toleransi.
Bahkan, akan tumbuh sikap yang dapat menerima kenyataan untuk hidup
berdampingan secara damai satu sama lain dengan perbedaan-perbedaan yang
melekat pada tiap etnisitas sosial. Sehingga dapat ditegaskan bahwa
multikulturalisme merupakan suatu konsep yang ingin membawa masyarakat
dalam kerukunan dan perdamaian, tanpa ada konflik dan kekerasan, meski di
dalamnya ada kopleksitas perbedaan.6
Beranjak dari persoalan di atas, maka diperlukan kajian mendalam dan
berkelanjutan tentang gagasan pendidik agama yang berwawasan multikultural,
sehingga gagasan tersebut mampu menjadi solusi alternatif dalam meningkatkan
hubungan sosial antara individu maupun kelompok. Kajian yang amat diperlukan
adalah mempertegas makna pendidikan multikultural dalam perspektif pendidikan
agama Islam, dan merumuskan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang
berwawasan multikultural. Oleh karena itu, membangun pendidikan yang
berparadigma multikultural merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi.
Dengan paradigma semacam ini, pendidikan diharapkan akan melahirkan peserta
didik yang memiliki cakrawala pandang luas, menghargai perbedaan, penuh
toleransi, dan penghargaan terhadapa segala bentuk perbedaan.7
Pernyataan tersebut di atas, sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam AlQur’an Surah Al-Hujurat [49]: 13 yang merupakan sumber utama bagi Pendidikan
Agama Islam, dan petunjuk bagi umat manusia. Ayat tersebut berbunyi:

6

Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat, hlm. 62.

7

Na’im dan Suqi, Pendidikan Multikultural, hlm. 49.
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Terjemahnya:
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi
Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Mengenal.8

Berbicara tentang multikultural, tentunya tidak lepas dari konsep toleransi.
Toleransi adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati
dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda
baik secara etnis, bahasa, budaya, maupun agama. Toleransi, karena itu,
merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik
dari ajaran agama-agama, termasuk agama Islam. Dalam konteks toleransi antaraumat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas. “Tidak ada paksaan dalam
agama” , “Bagi kalian agama kalian, dan bagi kami agama kami” adalah contoh
populer dari toleransi dalam Islam. Fakta-fakta historis itu menunjukkan bahwa
masalah toleransi dalam Islam bukanlah konsep asing. Toleransi adalah bagian
integral dari Islam itu sendiri yang detail-detailnya kemudian dirumuskan oleh
para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian rumusan-rumusan ini

8

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Surat [49]: 13, (Surabaya: Mekar,

2004), hlm. 745.
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disempurnakan oleh para ulama dengan pengayaan-pengayaan baru sehingga
akhirnya menjadi praktik kesejarahan dalam masyarakat Islam.9

Menurut ajaran Islam, toleransi bukan saja terhadap sesama manusia, tetapi
juga terhadap alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup. Dengan makna
toleransi yang luas semacam ini, maka toleransi antara-umat beragama dalam
Islam memperoleh perhatian penting dan serius. Apalagi toleransi beragama
adalah masalah yang menyangkut eksistensi keyakinan manusia terhadap Allah. Ia
begitu sensitif, primordial, dan mudah membakar konflik sehingga menyedot
perhatian besar dari Islam.10

Negeri Buano yang berada di Kecamatan Waesala Kabupaten Seram
Bagian, mempunyai masyarakat yang menganut agama Islam dan Kristen.
Keadaan sosio-kultur inilah yang menyebabkan lembaga sekolah yang ada disana
memiliki peserta didiknya berasal dari agama yang berbeda. Seperti sekolahsekolah yang lain, SMA Negeri 3 Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat yang
beralamat disana, merupakan satu-satunya Sekolah Menengah Atas di pulau
Buano yang memiliki peserta didik dengan berlatar belakang agama berbeda,
yakni Islam dan Kristen Protestan. Kemudian ada juga peserta didik yang berbeda
suku, yang datang dari kampung-kampung petuanan di pulau Buano seperti suku
buton.

9

http://annaba-center.com/kajian/toleransi-antar-umat-beragama-dalam-pandangan-islam.

diakses pada hari selasa 24 mei 2016 pukul 19.30 WIT.
10

Ibid.,
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Dari paparan di atas tentang pentingnya pendidikan agama Islam yang
berwawasan multikultural, dianggap sebagai salah satu solusi alternatif untuk
meningkatkan interaksi atau hubungan sosial antara peserta didik, khususnya di
SMA Negeri 3 Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat, pada mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam kelas XII.

Berdasarkan observasi dan wawancara, penulis mengamati peserta didik
yang ada di SMA Negeri 3 Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat sudah
memiliki kesadaran akan keberagaman agama, misalnya peserta didik dari agama
Islam-Kristen saling bekerja sama, menghargai, dan saling menghormati .11
Berpedoman pada penjelasan di atas, penulis sangat tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan judul “Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
Berwawasan Multikultural Dalam Meningkatkan Interaksi Sosial Antara
Peserta Didik di Kelas XII SMA Negeri 3 Waesala Kab. Seram Bagian
Barat”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini dapat dibedakan menjadi dua sub rumusan masalah sebaagai berikut:
a. Bagaimana

pembelajaran

pendidikan

agama

Islam

berwawasan

multikultural di kelas XII SMA Negeri 3 Waesala Kabupaten Seram Bagia
Barat?
b. Bagaimana interaksi sosial antara peserta didik di kelas XII SMA Negeri 3
Waesala Kabupaten Sram Bagian Barat?

11

Sarmadan Tombalissa, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 3 Waesala,

(Wawancara, tanggal 12 januari 2016).
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C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pembelajaran Pendidikan Agama Islam berwawasan
multikultural di kelas XII SMA Negeri 3 Waesala Kabupaten Seram Bagian
Barat.
2. Untuk mengetahui interaksi sosial antara peserta didik di kelas XII SMA
Negeri 3 Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat.
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat:
1.

Manfaat Teoritis
a.

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia
pendidikan dan menambah khasanah keilmuan tentang pendidikan
agama Islam berwawasan multikultural.

b. Sebagai sarana informasi dan sumber rujukan yang konstruktif bagi
semua peneliti.
2.

Manfaat Praktis
a. Bagi peserta didik unutk meningkatkan penguasaan konsep terhadap
mata pelajaran pendidikan agama Islam berwawasan multikultural.
b. Bagi guru untuk bisa menerapkan pemebelajaran pendidikan agama
islam

berwawasan

multikultural

di

sekolah,

sehingga

dapat

bermanfaat untuk peningkatan interaksi sosial antara peserta didik.

8

c. Bagi sekolah agar dapat memperhatikan perbaikan pembelajaran serta
peningkatan interaksi sosial antara peserta didik.
E. Definisi Operasional
Agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran judul proposal ini, maka
penulis akan menjabarkan judul sebagai berikut:
1. Pembelajaran, adalah suatu kegiatan di mana guru mengajar atau
membimbing anak-anak menuju proses pendewasaan diri.12
2. Pendidikan agama Islam, adalah usaha yang berupa pengajaran, bimbingan
dan asuhan terhadap peserta didik agar kelak selesai pendidikannya dapat
memahami, menghayati, dan mengamalakan

agama islam serta

menjadikannya sebagai jalan kehidupan, baik pribadi maupun kehidupan
masyarakat.13
3. Multikultural, yaitu sebuah paham tentang kultur yang beragam, sehingga
meniscayakan adanya pemahaman, saling pengertian, toleransi dan
sejenisnya agar tercipta suatu kehidupan yang damai dan sejahtera serta
terhindar dari konflik berkepanjangan.14

12

Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran; Teori dan Konsep, (Cet. Ke-V;

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 183.
13

Aat Syafaat dkk., Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan

Remaja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 16.
14

Na’im dan Suqi, Pendidikan Multikultural, hlm. 125.
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4. Interaksi Sosial, yaitu suatu proses interaksi yang terjadi antara orang-orang
perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang
perorangan dengan kelompok manusia .15

15

C. Dewi Wulansari, Sosiologi Konsep dan Teori, (Cet. Ke-I; Bandung: PT. Refika

Aditama, 2009), hlm. 35.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
1. Pengertian Pembelajaran
Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua kata, yakni belajar dan
mengajar. Aktivitas belajar cenderung lebih dominan pada peserta didik,
sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Jadi, istilah
pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. Dengan kata lain,
pembelajaran merupakan penyederhanaan dari belajar dan mengajar (BM), proses
belajar mengajar (PBM), atau kegiatan belajar mengajar (KBM).1
Pembelajaran adalah suatu kegiatan di mana guru mengajar atau
membimbing

anak-anak

menuju

proses

pendewasaan

diri.

Jadi

istilah

pembelajaran setara dengan teaching atau instruction. Artinya, tidak harus
mempertentangkan antara pengajaran (teacher-centered) dengan pembelajaran
(student centered), karena pada hakikatnya kedua kegiatan itu dapat berlangsung
secara sinergis.2 Pembelajaran pada hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang
guru atau pendidik untuk membelajarkan peserta didiknya (mengarahakan
interaksi peserta didik dengan sumber balajar) dalam rangka mencapai tujuan
yang diharapkan.
Dari paparan makna tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru atau pendidik
1

Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran; di Sekolah Dasar, (Cet. Ke-III; Jakarta:

Prenadamedia Group, 2015), hlm. 18-19.
2

Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran; hlm. 183.
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dengan peserta didik, di mana antara keduanya terjadi komunikasi (transfer) yang
terarah menuju pada suatu target atau tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pengertian Pendidikan Agama Islam
Pendidikan agama merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata
“pendidikan” dan “agama”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan berasal
dari kata didik, dengan diberi awalan “pe” dan akhiran “an”, yang berarti proses
pengubahan sikap dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran
dan latihan. Istilah pendidikan adalah terjemahan dari bahasa Yunani paedagogie
yang berarti “pendidikan”. Dalam

bahasa Inggris, kata yang menunjukkan

pendidikan adalah “education” yang berarti pemgembangan atau bimbingan.3
Sedangkan secara bahasa (lughawiyah), pendidikan dapat disederhanakan
sebagai usaha manusia untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi bawaan
baik jasmani maupun rohani untuk memperoleh hasil dan prestasi, sehingga ia
dapat mencapai kedewasaan. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu hasil
peradaban bangsa, yang dikembangkan oleh manusia untuk melestarikan dan
mengembangkan hidupnya.4
Adapun beberapa pandangan para ahli pendidikan yang dikutip oleh Anwar
Hafid terkait dengan pengertian pendidikan itu sendiri, diantaranya:
a. John Dewey: Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan
fundamental secara intelektual, emosional ke arah alam dan sesama
manusia.
3

AatSyafaatdkk., Peranan Pendidikan Agama Islam, hlm. 12.

4

Anwar Hafid, dkk., Konsep Dasar Ilmu Pendidikan, (Cet. Ke-II; Bandung: Alfabeta,

2014), hlm. 27.
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b. Ki Hajar Dewantara: Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan
tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran, serta jasmani
peserta didik, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup yang
selaras dengan alam dan masyarakatnya.
c. Ahmad D. Marimba: Pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh
sipendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju
terbentuknya kepribadian yang utama.
d. Hartoto; Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan terusmenerus dalam upaya memanusiakan manusia.5
Dari beberapa konsep pendidikan yang diberikan para ahli tersebut,
meskipun memiliki redaksi bahasa yang berbeda, namun secara esensial
menunjukkan suatu proses bimbingan atau tuntunan yang di dalamnya
mengandung unsur-unsur seperti pendidik, peserta didik dan tujuan yang hendak
dicapai. Atau dengan kata lain, pendidikan ialah bimbingan yang diberikan
dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhannya,
baik jasmani maupun rohani agar berguna bagi diri sendiri maupun masyarakat.
Sementara itu, pengertian agama adalah menyembah atau menghormati
kekuatan yang lebih agung dari manusia yang diaggap mengatur dan menguasai
jalannya alam semesta dan jalannya peri kehidupan manusia.6
Adapun defenisi atau batasan tentang agama menurut M.A. Tihami yang
dikutip oleh Aat Syafaat dkk., sebagai berikut:

5

Ibid., hlm. 28-29.

6

Aat Syafaat dkk., Peranan Pendidikan Agama Islam, hlm.12.
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a. Al-din (agama) ialah keseluruhan jalan hidup yang ditetapkan Allah melalui
lisan Nabi-Nya dalam bentuk ketentuan-ketentuan (hukum).
b. Agama dinamakan juga Al-millah, karena Allah menuntut ketaatan kepada
Rasul dan kemudian Rasul menuntut ketaatan kepada kita (manusia).
c. Agama juga dinamakan Syara’ (syariah) karena Allah menetapkan atau
menentukan cara hidup kepada kita manusia melalui lisan Nabi Saw.
d. Sesuatu yang menuntut makhluk berakal untuk menerima segala yang
dibawa oleh Rasulullah Saw.7
Dari keterangan dan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa agama adalah
aturan perilaku bagi umat manusia yang sudah ditentukan dan dikomunikasikan
oleh Allah Swt. Melalui orang-orang pilihan-Nya yang dikenal sebagai utusan,
Rasul, atau Nabi. Agama juga merupakan peraturan yang bersumber dari Allah
Swt., yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia, baik dengan sang
pencipta maupun hubungan dengan sesama manusia yang dilandasi dengan
mengharap ridho Allah Swt. untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan
akhirat
Kemudian untuk memahami pengertian Islam, ada dua sisi yang dapat
digunakan, yaitu sisi kebahasaan dan sisi peristilahan. Secara bahasa (etimologi),
Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salima yang berarti selamat, sentosa
dan damai. Dari asal kata itu dibentuk kata aslama, yuslimu, islaman, yang berarti

7
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memeliharakan dalam keadaan selamat sentosa, dan berarti juga menyerahkan
diri, tunduk, patuh dan taat.8
Sedangkan secara istilah (terminologi), Islam berarti suatu nama bagi agama
yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.
Atau lebih tegas lagi Islam adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada
masyarakat (manusia) melalui Nabi Muhammad SAW. sebagai Rasul-Nya.9
Dengan demikian, agama Islam adalah agama Allah yang diwahyukan
kepada Rasul-Nya untuk diajarkan kepada manusia, dibawa secara berantai
(estafet) dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Agama Islam pada hakikatnya
membawa ajaran-ajaran mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia, yang
memberikan rahmat, hidayah, dan petunjuk bagi manusia. Agama Islam
merupakan sistem tata kehidupan yang pasti bisa menjadikan manusia hidup
dalam kedamaian, bahagia, dan sejahtera.
Dari paparan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian
pendidikan Agama Islam itu adalah suatu usaha yang sistematis berupa
pengajaran, bimbingan dan asuhan terhadap anak atau peserta didik agar kelak
selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan agama
islam, serta menjadikannya sebagai jalan kehidupan, baik pribadi maupun
kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu
proses kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman,
8
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penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam dari peserta didik, yang
disamping itu untuk membentuk kesalehan atau kualitas pribadi, juga sekaligus
kesalehan sosial. Dalam arti, kualitas atau kesalehan pribadi itu diharapkan
mampu memancar ke luar dalam hubungan keseharian dengan manusia lainnya
(bermasyarakat), baik yang seagama (sesama muslim) ataupun yang tidak
seagama (hubungan dengan non muslim), serta dalam berbangsa dan bernegara
sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan nasional (ukhuwah wathaniyah)
dan bahkan antarsesama manusia (ukhuwah insaniyah).10
B. Multikultural
Istilah “multikultural”, secara bahasa dibentuk dari kata “multi” yang berarti
“banyak”, sementara kata “kultural” diartikan sebagai “budaya”. Pengertian
tersebut secara substansial mengandung pengakuan tehadap martabat manusia
yang dapat hidup dalam keberagaman. Pemaknaan terhadap multikulturalisme
adalah sebuah paham tentang kultur yang beragam. Dalam keragaman kultur
inilah meniscayakan adanya pemahaman, saling pengertian, toleransi, dan serta
terhindar dari konflik berkepanjangan, yang menekankan pada kesetaraan
keragaman.11 Kondisi seperti inilah yang memungkinkan tumbuhnya sikap untuk
saling pengertian antara ras, suku, dan agama, dan dapat dijadikan sebagai bekal
untuk mampu berperan dalam lingkungan dimana individu tersebut berada dan
sekaligus mampu menempatkan diri sebagai makhluk sosial.
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Muhaimin M.A., Paradigma Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan Pendidikan

Agama Islam di Sekolah, (Cet. Ke-V; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 76.
11

Dafiah Basta, Pendidikan Multikultural dalam Al-Quran, (Jurnal Studi Islam, Vol. 6 No.

2, 2015), hlm. 272.

17

Keragaman yang dimaksud adalah kondisi dalam masyarakat di mana
terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa dan
ras, agama atau keyakinan, dan dieologi12
Adapun pengertian multikulral menurut Abdullah, sebagaimana yang
dikutip oleh Ngainun Naim dan Achmad Sauqi adalah sebuah paham yang
menekankan pada kesetaraan budaya-budaya lokal dengan tanpa mengabaikan
hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Dengan kata lain, penekanan utama
multikulturalisme adalah pada kesetaraan keragaman budaya dalam hal ini
agama.13
Multikulturalisme merupakan suatu paham

terhadap situasi-kondisi

masyarakat tersusun dari banyak kebudayaan. Adapun masyarakat multikultural
adalah masyarakat yang senantiasa memiliki optimisme untuk menyelesaikan
persoalan apapun yang dihadapi. Optimisme dimaksud adalah optimisme yang
didukung oleh kemampuan dan kemauan untuk selalu meningkatkan kecerdasan
intelektual, emosional, dan spiritual agar dapat memiliki apresiasi, simpati, dan
empati.14
Masyarakat yang multikultur membutuhkan ikatan keadaban (the bound of
civility), yakni pergaulan antara satu sama lain yang diikat dengan suatu “civility”

12
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Group, 2012), hlm. 151.
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atau keadaban. Ikatan ini pada dasarnya dapat dibangun melalui nilai-nilai
universal ajaran agama.15
M. Syafi’i Anwar dan Abdul Hadi sebagaimana yang dikutip oleh Abuddin
Natta, memandang multikulturalisme sebagai sistem nilai atau kebijakan yang
menghargai keragaman dalam suatu masyarakat yang didasarkan pada kesediaan
untuk menerima dan menghargaikeberadaan kelompok lain yang berbeda suku,
etnik, maupun agama. Multikulturalisme yang lahir sekitar awal tahun 1970-an di
Kanada dan Australia, kemudian di Amerika dan diikuti berbagai bangsa lainnya
di dunia, termasuk Indonesia, pada hakikatnya merupakan pengakuan akan
kebhinekaan budaya, dan kemajemukan suku, etnik, agama dan lainnya, serta
memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh penyaluran dan apresiasi
yang secara hukum dituangkan dalam berbagai peraturan perundangan dan
kebijakan lainnya. Dengan cara demikian, maka seluruh lapisan masyarakat yang
bertempat tinggal

dalam sebuah komunitas merasa diakui, dihargai dan

diperlakukan secara demokratis dan adil.16
Dengan demikian, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang
mampu menerima, serta memahami keragaman dan atau perbedaan-perbedaan,
baik budaya, suku, bangsa, ras, etnis dan terutama agama sebagai suatu realitas
sosial dan sebagai anugerah Tuhan Yang Kuasa. Apabila masyarakat telah mampu
memahami dan menyadari realitas tersebut, maka kehidupana yang harmonis,

15
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damai, dan hidup berdampingan akan terwujud serta terhindar dari konflik sosial
yang berkepanjangan.
Ada beberapa pilar mendasar dari multiulturalisme yang menjadi pengikat,
penghubung, dan pengaman eksistensi keragaman, terutama agama yang perlu
dilakukan penyesuaian dengan nilai-nilai pendidika Islam, di antaranya
demokrasi, persamaan, kebebasan dan pluralisme.17 Berikut ulasannya:
a. Demokrasi
Demokrasi Menurut J.J. Rousseau sebagaimana dikutip oleh Philipus Nurul,
bertujuan untuk membuat manusia dapat hidup dengan baik, yang di dalam
demokrasi tersebut terkandung dua unsur, yaitu equal (persamaan) dan freedom
(kebebasan).18
Demokrasi

sebagai

nilai

pengaman

bagi

multikulturalisme

dalam

hubungannya dengan ajaran Islam serta penerapannya di Indonesia, telah
menimbulkan perdebatan di kalangan para pakar pada umumnya dan dari
kalangan tokoh Islam pada khususnya. Namun demikian, Muhammad Natsir
mencoba menawarkan sebuah konsep demokrasi yang dianggap paling ideal
dengan kondisi masyarakat Indonesia, yang pada hakikatnya adalah memadukan
antara kehendak Tuhan dengan kehendak manusia. Dengan cara demikian,
demokrasi tersebut tidak akan terjerumus ke dalam bentuk teokrasi sebagaimana
yang dipraktikkan di Vatikan, dan tidak pula terjerumus pada liberalisasi
individual sebagaimana yang terjadi di Barat, atau otoriter masyarakat
17

Ibid., hlm. 237.
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Ng. Philipus dan Nurul Aini, Sosiologi dan Politik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.
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(communitas) sebagaimana yang terjadi pada masyarakat komunis. Dengan kata
lain, demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi yang berdasarkan pada
ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dipraktikkan di Indonesia yang
dianggap paling sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang pluralistik,
yang di dalamnya terdiri dari bangsa dengan keragaman agama, etnis,
suku,budaya, dan lain sebagainya.19
Adapun beberapa ayat Al-Qur’an yang mengandung makna demokrasi,
sebagai berikut:
1. Bacaan Ayat

......  .....
Terjemahnya:
Dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu.

Maksud dari potongan ayat di atas adalah urusan peperangan dan hal-hal
duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lainlainnya. (Q.S. Ali-Imran, 3: 159).20
Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka dalam rangka pelaksanaan
paham multikulturalisme, maka pilar demokrasi yang harus diterapkan adalah
bukan demokrasi liberal yang berbasis pada kebebasan dan dominasi individu,
dan bukan pula demokrasi sosial yang berbasis pada dominasi sosial, melainkan
demokrasi yang memadukan antara kepentingan individu dan sosial, antara nilainilai yang berasal dari Tuhan, dan nilai-nilai yang berasal dari manusia secara

19
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seimbang. Inilah model multikulturalisme yang menjadi kehendak dari ajaran
Islam.
b. Persamaan
Persamaan di antara manusia merupakan salah satu hak yang paling
fundamental bagi setiap warga negara. Sebagaimana halnya demokrasi, nilai
persamaan ini juga muncul untuk menentang sistem dominasi kekuasaan serta
perlawanan terhadap hierarki dan diskriminasi sosial, yang sebagian masih ada
hingga sekarang,.21
Dalam membicarakan prinsip persamaan, para teoritikus politik dan sosial
berupaya membedakan antara ketidaksamaan secara alamiah dan konvensional.
Ketidaksamaan alamiah adalah sesuatu yang berbeda secara seks, umur, kekuatan,
dan sebagainya. Sedangkan ketidaksamaan konvensional mengacu pada
perbedaan-perbedaan dalam hal pendapatan, status, kekuasaan, dan seterusnya.
Perbedaan inilah yang digagas oleh Rousseau, yakni menerima ketidaksamaan
alamiah, namun menolak ketidaksamaan konvensional.22
Dalam pada itu, konsep persamaan yang modern mencoba menggabungkan
antara tradisi liberal klasik dan tradisi egalitarian yang bertumpu pada ide tentang
persamaan dalam kesempatan (equality of opportunity). Menurut kelompok ini,
bahwa tuntutan persamaan adalah untuk menuntut penghapusan hambatanhambatan yang terdapat dalam cara individu mewujudkan potensinya. Doktrin ini
menuntut penghapusan hukum dan hak-hak istimewa lain yang tidak dibenarkan,
yang hanya menyediakan posisi-posisi sosial, ekonom, dan politik bagi kelas, atau
21
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ras tertentu. Dalam pemahaman yang demikian itu, maka persamaan kesempatan
dalam pendidikan merupakan prioritas utama, karena pendidikan menciptakan
mobilitas sosial, dan semakin tinggi pendidikan hampir dipastikan dapat
meningkatkan prestasi, kedudukan, kemampuan dan kekayaan yang tinggi.23
Para intelektual Muslim di Indonesia pada umumnya mendukung prinsip
nilai persamaan ini, dan dipersamakan dengan konsep al-musawah yang
merupakan karakter yang bersifat fitrah alamiah. Berdasarkan firman Allah SWT.
(Q.S. Al-Hujurat [49]: 13) sebagaimana telah diuraikan pada bagian latar
belakang, yang substansinya adalah menekankan persamaan antara umat manusia,
dan yang membedakan manusia adalah ketaqwaannya.
Para sarjana dan ulama Islam pada umumnya berpendapat bahwa Tuhan
menciptakan manusia dari pasangan Adam dan Hawa, yang terdiri dari bermacam
bangsa, ras, agama, dan kulit yang berbeda-beda, namun pada dasarnya mereka
bersaudara dan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Yang
membedakan di antara mereka bukanlah hal-hal yang bersifat kontemporer, dan
fisik seperti pangkat, kedudukan, kekayaan, rupawan, kesukuan, bentuk tubuh,
dan lain sebagainya, melainkan hal-hal yang bersifat kualitatif, moralitas,
spiritualitas, dan amal perbuatannya; yakni keimanan, ketaqwaan, dan ketinggian
akhlaknya.24
Agama Islam adalah agama yang sangat mendukung adanya persamaan
umat manusia dalam hal mendapatkan perlakuan hukum, kesempatan untuk
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memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, memiliki harta benda, dan
menduduki berbagai jabatan.25
c. Kebebasan
Pilar ketiga yang mendukung pelaksanaan nilai multikulturalisme yang juga
menopang pelaksanaan demokrasi dan persamaan adalah adanya prinsip
kebebasan atau kemerdekaan (freedom or freewill). Kebebasan atau kemerdekaan
itu dapat didefinisikan sebagai tidak adanya suatu paksaan atau rintangan.
Namun demikian, di kalangan umat Islam tidak mendukung prinsip kebebasan
yang lahir dari tradisi liberal masyarakat Barat yang menginginkan dapat
melakukan apa saja, tanpa dibatasi moral, agama, dan lain sebagainya. Para pakar
Muslim pada umumnya berpendapat, bahwa kebebasan yang dimiliki manusia
tidaklah mutlak, karena kemutlakan itu hanya milik Allah SWT.
Islam mendukung dan melindungi kebebasan manusia hanya pada batas-batas
tertentu, misalnya kebebasan berbicara, kebahagiaan, memperoleh pendidikan,
pekerjaan, kedudukan, memilih pasangan hidup, beragama, bertempat tinggal, dan
lain sebagainya yang harus dibatasi oleh ketidakbolehan mengganggu kepentingan
umum atau merugikan orang lain. Dengan demikian, Islam mendukung sebuah
kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang dikendalikan oleh kebebasan
orang lain, kebebasan yang dibatasi hukum, adat-istiadat, moral, dan kesepakatan
bersama. Islam tidak menghendaki kebebasan yang liberal, atau kebebasan tanpa
batas, karena kebebasan yang demikian itu merupakan kebebasan yang tidak
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beradab, tidak bermoral, yang kemudian menimbulkan kehidupan yang kacau
balau.26
d. Pluralisme
Pilar keempat yang menopang konsep multikulturalisme adalah prinsip
pluralisme. Secara harfiah, kata pluralis berasal dari bahasa Inggris “plural” yang
berarti jamak, dalam arti keanekaragaman dalam masyarakat, atau ada banyak hal
lain di luar suatu kelompok yang harus diakui. Sedangkan secara istilah,
pluralisme bukan sekadar keadaan atau fakta yang bersifat plural, jamak, atau
banyak. Lebih dari itu, pluralisme secara substansial termanifestasi dalam sikap
untuk saling mengakui sekaligus menghargai, menghormati, memelihara, dan
bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural , jamak
atau keberagaman tersebut.27
Dalam konteks sosiologis masyarakat Indonesia, pluralisme tidak hanya
dipahami dengan mengatakan bahwa masyaraktnya majemuk, beraneka ragam,
terdiri dari berbagai suku dan agama. Tetapi menurut Nurcholis Madjid,
pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatanikatan keadaban (genuine engagement of diversities within the bond of civility).28
Namun demikian, tidak semua kalangan Muslim dengan begitu saja menerima
istilah pluralisme, walaupun semuanya mengakui esensi pluralisme. Mereka lebih
lanjut mengidentifikasi perbedaan antara pluralisme sosial dan pluralisme politik.
Islam lebih memberikan perhatian terhadap pluralisme sosial. Dalam konteks
26
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pluralisme sosial ini, respons intelektual Muslim yang terkait dengan aspek-aspek
agama lebih besar daripada aspek-aspek yang lain.29
Selain itu, dalam konteks relasi masyarakat yang begitu kompleksitas
agamanya, pluralisme merupakan kunci penting untuk memahami realitas
kehidupan. Realitas kehidupan merupakan hasil konstruksi, karena itu tidak
mungkin ada realitas yang tunggal, tetapi plural. Sebab, setiap individu dan
komunitas sosial memiliki konstruksi sosial sendiri-sendiri.30
Sehubungan dengan itu, Musa Asy’Arie dalam Ngainun dan Achmad,
berpendapat bahwa realitas kehidupan yang ada, yang ditangkap dari kenyataankenyataan empirik dalam kehidupan manusia, pada hakikatnya adalah realitas
yang plural. Adanya kompleksitas dari realitas yang plural tersebut, memerlukan
kearifan yang tinggi sehingga dapat mengantarkan seseorang ke puncak gunung,
lalu melihat pluralitas yang ada di bawah. Kearifan yang tinggi, diperoleh dari
pandangan tauhid (teologis) yang akan menerangi penglihatan terhadap adanya
kesatuan yang plural.31
Pandangan Islam tentang pluralisme yang dikemukakan oleh Nurcholis
Madjid, dengan mendasarkan pada beberapa ayat Al-Qur’an. Menurutnya,
pluralisme manusia adalah kenyataan yang dikehendaki oleh Tuhan. Pernyataan
Al-Qur’an, bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya
saling

mengenal

dan

menghormati

(QS.

Al-Hujurat:13),

menunjukkan

pengakuannya terhadap pluralitas atau pluralisme. Islam memandang pluralisme
29
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adalah sistem nilai yang memandang eksistensi kemajemukan secara positif dan
optimistik, dan menerimanya sebagai suatu kenyataan dan sangat dihargai. AlQur’an juga menyatakan bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit manusia harus
diterima sebagai kenyataan yang positif, yang merupakan salah satu dari tandatanda kekuasaan Allah SWT.32












  

Terjemahnya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan
berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. Ar-Rum
[30]: 22).33

Dengan demikian, Islam memandang pluralisme sebagai hukum Allah
(sunnatullah) yang tidak akan berubah dan tidak bisa ditolak. Islam adalah agama
yang kitab sucinya sangat mengakui keberadaan hak-hak agama lain untuk hidup
dan mengiplementasikan ajaran-ajarannya. Pengakuan ini menunjukkan dasar
keagamaan serta pluralisme sosial dan kultural, sebagai aturan Tuhan yang tidak
berubah.34
Dengan memerhatikan uraian tersebut di atas, dapat diketahui dengan jelas
bahwa multikulturalisme merupakan sebuah konsep yang mengandung makna dan
32
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nilai kemanusiaan yang amat dalam. Multikulturalisme menghendaki adanya
sebuah kehidupan masyarakat yang demokratis, kesamaan, kebebasan dan
wawasan pluralisme. Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan
manusia dengan Tuhan (secara vertikal), melainkan juga mengatur tentang
hubungan manusia dengan manusia (secara horisontal). Dengan demikian,
multikulturalisme dengan pilar-pilarnya itu: demokrasi, persamaan, kebebasan
dan pluralisme mendapat perhatian sekaligus respons juga dari ajaran Islam.
Multikulturalisme yang dibangun dengan berbasis pada keseimbangan
antara kebebasan manusia dan kehendak mutlak Tuhan, antara kepentingan
individu dan sosial, mayoritas dan minoritas, serta nilai-nilai yang bersifat
universal, unggul, dan bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan hidup jangka
panjang. Multikulturalisme juga harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan,
toleransi, kejujuran, kepentingan bersama, dan keseimbangan dalam segala
bidang.
C. Interaksi Sosial
Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang
berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, antara individu
dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok sosial lainnya.
Interakasi sosial terjadi ketika dua orang individu bertemu dengan saling
menyapa, berjabat tangan, atau mungkin bercandaria. Interaksi sosial terjadi
dalam berbagai segi kehidupan manusia baik ekonomi, politik, sosial budaya, dan
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lain sebagainya. Interaksi soisal dapat menghadirkan berbagai corak atau bentukbentuk interaksi sosial.35
Interaksi sosial juga merupakan bentuk umum dari proses sosial, oleh
karena interaksi sosial dianggap sebagai syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas
sosial. Apabila ada dua dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu.
Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara dan lain sebagainya.
Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial.36
Selain itu, interaksi sosial juga terjadi antara kelompok-kelompok manusia
sebagai kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggota-anggotanya.
Suatu contoh tentang interkasi sosial antara kelompok-kelompok manusia,
sebagaimana dilukiskan oleh Gilin dan Gilin; pada tanggal 7 Desember 1939,
suatu patroli Perancis telah behasil menawan tiga orang prajurit Jerman. Salah
seorang tawanan menderita luka-luka pada

tangannya

sewaktu

terjadi

pertempuran. Di tempat yang agak terang, tawanan yang luka-luka dan prajurit
Perancis yang telah menembaknya, saling mengenal dan saling memeluk. Karena
sebelum peperangan, keduanya adalah sahabat yang selalu bersaing pada setiap
perlombaan balap sepeda bayaran. Mereka bukan musuh secara pribadi, akan
tetapi kelompoknya masing-masing (Jerman dan Perancis) yang bermusuhan.
Interaksi sosial antara kelompok-kelompok tersebut tidak bersifat pribadi.37
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Philipus dan Nurul Aini, Sosiologi dan Politik, hlm. 22.
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Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

2006), hlm. 61.
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Berlangsungya suatu proses interaksi didasarkan pada pelbagai faktor,
antara lain faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati. Faktor-faktor tersebut
dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan tergabung.
Apabila masing-masing ditinjau secara lebih mendalam, maka famtor imitasi
misalnya, mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses interaksi sosial.
Salah satu segi positifnya bahwa imitasi dapat mendorong seseorang mematuhi
kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku.38
Dalam interaksi sosial, terdapat dua faktor yang mempengaruhi proses
interaksi sosial, atara lain:
1. Komunikasi
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berinterkasi dan berkomunikasi
dengan orang-orang tertentu yang berasal dari kelompok, ras, etnik atau budaya
lain. Berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda
kebudayaan, merupakan suatu pengalaman yang selalu dihadapi. Berkomunikasi
merupakan kegiatan sehari-hari yang sangat populer dan pasti dijalankan dalam
pergaulan

manusia.

Aksioma

komunikasi

mengatakan

“Manusia

selalu

berkomunikasi, manusia tidak dapat menghindari komunikasi”. Karena itu,
manusia sangat mengenal kata komunikasi. Komunikasi manusia melayani segala
sesuatu, akibatnya komunikasi sangat mendasar dalam kehidupan manusia.
Komunikasi merupakan pusat dari seluruh sikap, perilaku, dan tindakan yang
terampil dari manusia (communication involves both attitudes and skills). Manusia
tidak bisa dikatakan berinteraksi kalau dia tidak berkomunikasi dengan cara atau

38

Ibid., hlm. 63.
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melalui pertukaran informasi, ide-ide, gagasan, maksud serta emosi yang
dinyatakan dalam simbol-simbol dengan orang lain.39
Selanjutnya, Walstrom yang dikutip oleh Alo Liliweri, dari pelbagai sumber
menampilkan beberapa definisi komunikasi, yakni:40
a. Komunikasi antara manusia sering diartikan dengan pernyataan diri yang
paling efektif.
b. Komunikasi merupakan pertukaran pesan-pesan secara tertulis dan lisan
melalui percakapan, atau bahkan melalui penggambaran yang imajiner.
c. Komunikasi merupakan pembagian informasi atau pemberian hiburan
melalui kata-kata secara lisan atau tertulis.
d. Komunikasi merupakan pengalihan informasi dari seseorang kepada orang
lain.
e. Pertukaran makna antara individu dengan menggunakan sistem simbol
yang sama.
f. Proses pengalihan pesan yang dilakukan seseorang melalui suatu saluran
tertentu kepada orang lain dengan efek tertentu.
g. Proses pembagian informasi, gagasan atau perasaan yang tidak saja
dilakukan secara lisan dan tertulis melainkan melalui bahasa tubuh, atau
gaya serta tampilan pribadi, atau hal lain di sekelilingnya yang
memperjelas makna.
2. Kerja Sama (Cooperation)
39

Alo Liliweri, Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya, (Cet. Ke-II; Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2004), hlm. 5.
40

Ibid., hlm. 8.
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Sebagian para sosiolog menganggap bahwa kerja sama merupakan bentuk
interaksi sosial yang pokok. Bentuk dan pola-pola kerja sama dapat dijumpai pada
semua kelompok manusia. Kebiasaan-kebiasaan dan sikap-sikap kerja sama,
dimulai sejak masa kanak-kanak di dalam kehidupan keluarga atau kelompokkelompok kekerabatan. Atas dasar itu, seorang anak menggambarkan bermacammacam pola kerja sama setelah dia menjadi dewasa.41
Bentuk kerja sama tersebut berkembang apabila seseorang dapat digerakkan
untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan
tersebut di kemudian hari mempunyai manfaat bagi semua juga harus ada iklim
yang menyenangkan dalam pembagian kerja serta balas jasa yang akan diterima.42
Kerja sama timbul karena orientasi orang perorangan terhadap kelompoknya
(yaitu in-group-nya) dan kelompok lainnya (yang merupakan out-group-nya).
Kerja sama mungkin akan bertambah kuat apabila ada bahaya luar yang
mengancam atau ada tindakan-tindakan luar yang menyinggung kesetiaan yang
secara tradisional atau institusional telah tertanam di dalam kelompok, dalam diri
seseorang atau segolongan orang.43
Charles H. Cooley yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, memberikan
gambaran tentang betapa pentingnya fungsi dari kerja sama sebagai berikut:44
“Kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai
kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai
cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi
41

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, hlm. 72.
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Ibid.,
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kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan
yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerja
sama yang berguna”.

Kerja sama juga terjadi di dalam kelompok masyarakat manapun di dunia.
Masyarakat itu sendiri terbentuk karena adanya keinginan dari individu-individu
untuk kerja sama. Begitu pentingnya kerja sama dalam kehidupan masyarakat,
sehingga banyak orang menganggap kerja sama merupakan bentuk interaksi sosial
yang penting dan utama dalam interaksi sosial, walaupun pada kenyataannya tidak
dapat menghindari adanya suasana pertentangan atau konflik dalam masyarakat.45
Sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama, ada lima bentuk dalam kerja
sama, namaun dalam hal ini lebih ditekankan pada pada dua poin, yakni poin a
dan d, sebagai berikut:46
a. Kerukunan yang mencakup gotong-royong dan tolong menolong.
b. Bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barangbarang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih.
c. Ko-optasi (Co-opotation), yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru
dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi,
sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan dalam
stabilitas organisasi bersangkutan.
d. Koalisi (Coalitation), yakni kombinasi antara dua organisasi atau lebih
yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan
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suatu keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu, karena dua
organisasi atau lebih tersebut kemungkinan mempunyai struktur yang
tidak sama antara satu dengan lainnya. Akan tetapi, karena maksud utama
adalah untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama, maka sifatnya
adalah kooperatif.
e. Joint venture, yaitu kerja sama dalam pengusahaan proyek-proyek
tertentu.
D. Peserta Didik
Dalam konteks pendidikan, kita menemukan beberapa istilah yang dipakai
dalam menyebut anak didik, diantaranya adalah “murid, peserta didik, dan anak
didk”. Semua istilah tersebut mempunyai implikasi yang berbeda. “Murid”
merupakan bentuk isim fail dari kata “arada-yuridu-iradatan-muridun”, yang
berarti orang yang menginginkan. Sebutan atau istilah murid ini masih bersifat
umum, sama umumnya dengan sebutan anak didik dan peserta didik. Dalam
Islam, sebutan murid ini diperkenalkan oleh para sufi. Dalam konsep tasawuf,
“murid” ini mengandung pengertian sebagai orang yang sedang belajar,
menyucikan diri, dan sedang berjalan menuju Tuhan (Allah).47
Sementara sebutan “anak didik” mengandung arti bahwa guru atau pendidik
menyayangi murid seperti anaknya sendiri. Faktor kasih sayang pendidik terhadap
anak didik dianggap salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Namun dalam
sebutan anak didik ini, pengajaran dianggap masih berpusat kepada guru atau
pendidik (teacher centerd), tetapi tidak seketat guru-murid. Selanjutnya, sebutan
47

Heri Gunawan, Pendidika Islam; Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, (Cet. Ke-I;
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“peserta didik” yakni sebutan yang paling mutakhir. Istilah ini menekankan
pentingnya murid atau peserta didik berpartisipasi dalam proses pembelajaran.
Dalam sebutan ini, aktivitas pelajar dalam proses pembelajaran dianggap salah
satu kata kunci.48
Jika dipresentasekan aktivitas pembelajaran dari beberapa istilah di atas,
sbagai berikut: pada pengajaran guru-murid, kegiatan 100% pada guru (teacher
centerd); pada pengajaran guru-anak didik, mungkin 75% pada guru dan 25%
pada anak didik; dan pada pengajaran pendidik-peserta didik, 50% pada pendidik
dan 50% pada peserta didik. Kemudian secara istilah (terminology), peserta didik
dapat diartikan sebagai anak yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara
fisik maupun psikologis untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga
pendidikan.49
Selanjutnya, siswa atau peserta didik dalam pandangan Sardiman adalah
salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses
belajar-mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, peserta didiklah yang
menjadi pokok persoalan dan sebagai tumpuan perhatian. Peserta didik juga
sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin
mencapainya secara optimal.50
Jadi, dalam proses belajar mengajar yang harus di perhatikan pertama kali
adalah peserta didik.
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Definisi tersebut di atas, member arti bahwa peserta didik merupakan anak
yang belum dewasa, yang memerlukan orang lain (dewasa) untuk menjadi anak
yang lebih dewasa. Atau dengan kata lain, peserta didik merupakan bahan mentah
(raw material) dalam proses pendidikan, yang kemudian memerlukan arahanarahan dan bimbingan dari seorang guru atau pendidik untuk menuju proses
kedewasaan. Bimbingan, arahan, atau didikan dari seorang guru atau pendidik,
merupakan suatu kebutuhan bagi peserta didik.
Menurut Al-Qusy sebagaimana dikutip oleh Gunawan, bahwa kebutuhan
peserta didik itu secara umum dapat dibagi menjadi dua kebutuhan pokok,
diantaranya:51
Pertama peserta didik mempunyai kebutuhan jasmani, yakni; makan, minum, dan
sebagainya.
Kedua peserta didik juga mempunyai kebutuhan rohaniah, yang meliputi;
kebutuhan kasih sayang, rasa aman, rasa harga diri, rasa bebas, rasa sukses,
dan kebutuhan akan suatu kekuatan bimbingan dari seorang guru atau
pendidiknya.
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peserta didik dalam proses belajar
mengajar merupakan kelompok manusia yang belum dewasa dalam artian jasmani
maupun rohani. Oleh karena itu, mereka memerlukan pembinaan, bimbingan dan
pendidikan serta usaha dari orang lain yang dipandang sudah dewasa dalam hal ini
guru atau pendidik, agar peserta didik kelak dapat melaksanakan tugasnya sebagai
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makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, warga Negara, warga masyarakat dan
pribadi yang bertanggung jawab.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode
deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia,
suatu objek, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari
penelitian deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara
fenomena yang diselidiki.1
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi
Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 3 Waesala, Kabupaten Seram Bagian
Barat, Jalan Ane Hatu Desa Buano Utara.
2. Waktu
Waktu dalam penelitian ini selama 1 (satu) bulan, dan terhitung mulai dari
tanggal 23 Juni sampai dengan 23 Juli 2016.
C. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, pendidik atau guru
Pendidikan Agama Islam 2 orang dan peserta didik 2 orang beragama Islam serta
2 orang beragama Kristen.

1
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D. Instrumen Penelitian
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan
instrumen dan sebagai sumber data yaitu, observasi, wawancara dan
dokumentasi.2
E. Fokus Penelitian
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural dengan
indikator;
1. Demokrasi
2. Persamaan
3. Komunikasi yang baik
4. Bekerja sama
F. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti
saat melakukan penelitian di lapangan melalui observasi, wawancara
dan penyebaran angket.
2. Data sekunder. Yaitu data yang dipilih dari literatur berupa buku-buku,
hasil penelitian, instansi terkait dan lain-lain sesuai dengan
permasalahan yang diteliti.
G. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data, digunakan beberapa teknik sebagai berikut:3
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a. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan peneliti
dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang
digunakan sebagai sumber data dalam penelitian.
b. Wawancara
Wawancara atau interview terstruktur ini digunakan peneliti dalam
pengumpulan data dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis atau
pedoman wawancara. Selain itu, peneliti juga menggunakan alat bantu
seperti tape recorder, buku catatan, dan camera sebagai instrumen dalam
wawancara.
c. Dokumentasi
Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dalam bentuk
gambar foto sebagai bukti penelitian telah dilakukan.
H. Teknik Analisis Data
Dari hasil penelitian akan diolah dengan menggunakan analisis data
kualitatif yang berwujud kata-kata atau penyajian data berupa sekumpulan
informasi yang memungkinkan dapat ditarik kesimpulan. Analisis ini digunakan
untuk menggambarkan peningkatan interaksi sosial peserta didik melalui
pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan multikultural pada peserta
didik kelas XII SMA Negeri 3 Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat.
Adapun beberapa cara menganalisis data menurut Miles dan Huberman sebagai
berikut:
3

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi; Mixed Methods, Cet. Ke-VII, (Bandung:
Alfabeta, 2015), hlm. 310.
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1. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, serta
memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting. Atau reduksi data
merupakan berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan
serta kedalaman wawasan yang tinggi.4
2. Display Data (Penyajian Data)
Display data merupakan penyajian data dalam bentuk uraian singkat,
bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan
Huberman menyatakan: yang paling sering digunakan untuk menyajikan
data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.5
3. Penarikan Kesimpulan
Setelah reduksi data dan penyajian data, maka langkah yang berikut adalah
membuat kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah
dirumuskan. Kesimpulan dalam penelitian merupakan temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada.6

4

Ibid., hlm. 336.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Singkat SMA Negeri 3 Waesala
SMA Negeri 3 Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat mulanya
merupakan sekolah yayasan bernama SMA BPD Pulau Buano yang di didirikan
oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pada tahun 2008 dengan kepala
sekolah yang menjabat pada saat itu bernama Bapak Yamin Mahelatu, S.Pd dan
Wakasek Ny. Sahama Nanilette, S.Pd. SMA BPD

Pulau Buano kemudian

mendapat perhatian dari pemerintah setempat untuk dinegerikan pada tanggal 5
Maret 2011, yang kemudian diberi nama SMA Negeri 3 Waesala Kabupaten
Seram Bagian Barat dan kepala sekolahnya saat ini mengalami pergantian oleh
Ny. Sahama Nanilette, S.Pd. sebagai kepala sekolah.
Secara garis besar, SMA Negeri 3 Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat
berlokasi di Desa Buano Utara kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian
Barat. Secara administratif, terletak pada daerah jalan Ane Hatu Desa Buano
Utara Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat. Tempatnya dinilai
sangat strategis, hal ini dapat dilihat dari wilayah sekolah yang secara geografis
sangat ideal untuk siswa berkreatifitas.1
a. Batas Wilayah SMA Negeri 3 Waesala yaitu:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan dataran bareke.

1

Sahama Nanilette, Kepala SMA Negeri 3 Waesala, (Wawancara Tanggal 10 Juli 2016).
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3. Sebelah Barat berbatasan dengan SMP PGRI Pulau Buano.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Hatu Sua.
2. Visi-Misi dan Tujuan SMA Negeri 3 Waesala
a. Visi
Menghasilkan lulusan yang unggul dan berprestasi, beriman dan
bertakwa, terdidik, dan berbudaya serta mengembangkan kemampuan lebih
lanjut dalam dunia kerja dan dunia pendidikan yang berwawasan
lingkungan.
b. Misi
1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif, sehingga setiap
siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang
dimiliki.
2. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga
sekolah.
3. Memberikan kemampuan minimal lulusan yang ingin melanjutkan
pendidikan.
4. Meningkatkan kemampuan yang kompetensi khusus persaingan SPMB.
5. Meningkatkan kemampuan dalam mengelola media pembelajaran secara
terus menerus.
6. Meningkatkan budaya disiplin bagi setiap warga sekolah.
7. Meningkatkan

kecakapan

dan

keterampilan

bagi

lulusan

menghadapi dunia sekolah.2

2

Sumber Data; Kantor SMA Negeri 3 Waesala, (Observasi, Tanggal 05 Juli 2016).
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c. Tujuan
3. Keadaan Guru dan Peserta Didik SMA Negeri 3 Waesala
a. Keadaan Guru SMA Negeri 3 Waesala
SMA Negeri 3 Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat 16 orang
tenaga pendidik/guru. Jumlah pendidik/guru yang ada, terdiri dari guru tetap 12
orang dan guru tidak tetap 4 orang. Dari jumlah di atas dapat, diklasifikasikan
pada tabel berikut:
Tabel 1. Jumlah Guru pada SMA Negeri 3 Waesala
No

Keadaan Guru

Jumlah Guru
L
P

Jumlah

1
2

Tetap
5
9
Tidak Tetap
2
0
Jumlah
7
9
(Sumber data: Kantor SMA Negeri 3 Waesala).

14
2
16

b. Keadaan Peserta Didik SMA Negeri 3 Waesala
Jumlah peserta didik pada SMA Negeri 3 Waesala tahun ajaran 2016/2017
secara keseluruhan sebanyak 312 peserta didik, yang terdiri dari X, XI IPA1, XI
IPA2, XI IPS1, XI IPS2, XII IPA, dan XII IPS. Selengkapnya rincian jumlah
peserta didik masing-masing kelas SMA Negeri 3 Waesala dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 2. Data Jumlah Peserta Didik SMA Negeri 3 Waesala Tahun
Ajaran 2016/2017
No. Kelas
1
2

X
XI IPA1

Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan
55
96
6
19

Jumlah Tiap Kelas
151
25

43

3
4
5
6
7

XI IPA2
XI IPS1
XI IPS2
XII IPA
XII IPS
Jumlah

6
9
10
15
14
115

19
16
16
19
12
197

25
25
26
34
26
312

( Sumber data: Kantor SMA Negeri 3 Waesala).
Dari tabel 2 di atas, dapat kita amati bahwa jumlah siswa X sebanyak 151
siswa, kelas XI IPA1 25 siswa, XIPA2 25 siswa, XI IPS1 25 siswa, XI IPS2 26
siswa, kelas XII IPA 34 siswa, dan XII IPS 26 siswa.
4. Sarana dan Prasarana SMA Negeri 3 Waesala.
Berdasarkan hasil penelitian, sarana dan prasarana pendidikan yang ada di
SMA Negeri 3 Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat dinilai kurang memadai
guna menunjang pembelajaran siswa secara kreatif untuk belajar. Untuk lebih
jelasnya mengenai sarana dan prasarana sekolah digambarkan dalam tabel
berikut:3
a. Sarana Fisik
Tabel 3. Sarana Fisik SMA Negeri 3 Waesala
No.
Sarana dan Prasarana
Frekuensi
Keterangan
1 Ruang Kelas
10 Buah
Baik
2 Ruang Kepala Sekolah
1 Buah
Baik
3 Ruang Guru
1 Buah
Baik
4
5
6

1 Buah
1 Buah
1 Buah

Baik
Baik
Baik

1 Buah
Ruang Laboratorium Komputer
8 Ruang Tata Usaha
1 Buah
(Sumber Data: Kantor SMA Negeri 3 Waesala)

Baik

Ruang Kantor
Ruang Perpustakaan
Ruang Laboratorium IPA

7

3

Ruang Sementara

Sumber Data: Kantor SMA Negeri 3 Waesala, (Observasi, Tanggal 05 Juli 2016).
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b. Sarana Non Fisik
Tabel 4. Sarana Non Fisik SMA Negeri 3 Waesala
No.
Sarana dan Prasarana
1 Media Pembelajaran Biologi
2 OHP
3 Komputer

Frekuensi
1Unit
1Unit
18 Unit

Keterangan
Baik
Baik
Baik

Berdasarkan pada tabel 3 dan tabel 4 di atas tentang sarana dan prasarana
pendidikan pada SMA Negeri 3 Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat, dapat
dikatakan bahwa SMA Negeri 3 Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat
merupakan wadah pendidikan yang masih minim sarana dan prasarana dalam
menunjang proses pembelajaran.

B. Hasil Penelitian
1. Pembelajaran PAI Berwawasan Multikultural di SMA Negeri 3 Waesala
Dari hasil wawancara bersama guru pendidikan agama Islam, mengatakan
bahwa:
“pendidikan agama Islam yang berwawasan multikultural merupakan model
pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai moral, seperti kasih sayang,
cinta sesama, tolong-menolong, toleransi, menghargai keberagaman, dan
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan agama Islam yang
berwawasan multikultural sangat efektif untuk melahirkan generasi yang
memiliki pandangan yang mampu menjadikan keragaman sebagai bagian
yang harus diapresiasi secara konstruktif (membangun) kehidupan yang
harmonis.4
Hal tersbut dibenarkan juga oleh Abidin Nurlette, yang menjelaskan bahwa:
“pendidikan agama Islam berwawasan multikultural adalah pendidikan yang
dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan baik ras, suku,
4

Sarmadan Tombalissa, Guru PAI/Pembina Osis SMA Negeri 3 Waesala, (Wawancara,

Tanggal 12 Juli 2016).
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etnis dan agama. Pendidikan yang memberikan makna kepada kita bahwa
bangsa yang besar dengan berbagai macam perbedaan yang ada, harus dapat
hidup berdampingan secara damai dengan ditandai oleh kesediaan kita
untuk menerima dan menghormati orang lain.5
Dari hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan agama Islam
yang berwawasan multikultural adalah pendidikan yang menanamkan pada nilainilai dari multikultural seperti suku, ras, etnis dan agama, yang kemudian harus
dapat diakui serta dipahami sehingga melahirkan sikap menghormati satu sama
lain. Apabila sudah tertanam dalam sikap tentang nilai-nilai multikultural tersbut
untuk menghargai dan menghormati segala bentuk perbedaan baik suku, ras, etnis
dan agama maka kehidupan yang harmonis, aman dan dami akan terwujud dalam
kehidupan sosial tanpa adanya kecemasan. Selain itu, pendidikan agama Islam
berwawasan multikultural merupakan proses pengembangan potensi manusia
untuk menghargai keragaman budaya

baik etnis, suku dan agama. Dengan

demikian, pendidikan agama Islam berwawasan multikultural menghendaki
penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat
manusia yang berbudaya apapun.
Beliau melanjutkan lagi dengan mengatakan bahwa:
“pendidikan agama Islam yang berwawasan multikultural sangat penting
dan perlu untuk diterapkan di SMA Negeri 3 Waesala. Karena sesuai
dengan kondisi peserta didik yang berlatar belakang agama, suku dan etnis
yang berbeda, maka perlu untuk diberikan pemahaman tentang makna
multikultural sehingga berimplikasi dalam bersikap bahwa realitas sosial
yang begitu polimorfik atau majemuk tidak akan menjadi alasan dalam
membangun hubungan atau interaksi sosial yang baik, antara sesama peserta
didik dengan penuh toleransi. Dengan begitu, akan tumbuh sikap dari
peserta didik untuk dapat menerima kenyataan agar hidup berdampingan
5

Abidin Nurlette, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 3 Waesala, (Wawancara,

Tanggal 14 Juli 2016).
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secara damai antara satu sama lain walaupun memiliki perbedaan baik
agama, suku, dan etnis yang melekat pada diri mereka”.6
Hal ini dapat diakui juga oleh Sarmadan Tombalissa, dengan mengatakan
bahwa:
“peserta didik yang ada di SMA Negeri 3 Waesala ada yang beragama
Islam, Kristen dan juga dari suku buton sebagai kampung petuanan yang
ada di pulau Buano. Olehnya karena itu, sangat penting untuk
ditransformasikan atau diberikan pemahaman tentang pendidikan agama
Islam yang berwawasan multikultural. Sebab multikultural itu sendiri
merupakan suatu ilmu serta konsep untuk dimana kita saling menerima dan
menghargai suku, ras dan agama kita yang berbeda. Terlepas dari itu, kita
semua adalah manusia ciptaan Allah Swt. jika kita saling menyakiti satu
sama lain, maka kita akan berdosa karena telah menyakiti ciptaan Allah
Swt.7
Dari hasil wawancara bersama kedua guru pendidikan agama Islam di atas,
dapat ketahui bahwa kondisi peserta didik di SMA Negeri 3 Waesala yang berasal
dari agama dan suku yang berbeda atau majemuk tersebut, perlu dan sangat
penting untuk disosialisasikan nilai-nilai pendidikan multikukltural dalam proses
belajar-mengajar. Dengan begitu, maka peserta didik akan memiliki pengetahuan
serta pemahaman tentang nilai-nilai multikultural tersebut, sehingga mereka bisa
memiliki sikap toleransi yakni kemampuan untuk menghormati dan menghargai
sesama manusia dengan berbagai macam kompleksitas perbedaan. Persoalanpersoaln yang terjadi dalam kehidupan masyarakat berupa konflik horisontal, bisa
diperbaiki melalui proses pendidikan. Untuk memperbaiki realitas yang terjadi
dalam masyarakat, maka perlu dimulai dari proses pembelajaran, yang lebih
mengarah pada upaya menghargai perbedaan di antara manusia, sehingga
terwujud ketenangan dan ketenteraman tatanan kehidupan dalam masyarakat.
6

Abidin Nurlette, (Wawancara, Tanggal 14 Juli 2016).

7

Sarmadan Tombalissa, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 3 Waesala,

(Wawancara, Tanggal 12 Juli 2016).
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Beliau melanjutkan bahwa materi pada mata pelajaran Pendidikan Agama
Islam kelas XII, yang terkait dengan multikulturailsme adalah toleransi
keberagamaan.
“pada materi ini kami selalu menekankan kepada peserta didik khususnya
yang beragama Islam, bahwa perbedaan agama, suku dan etnis bukan
dijadikan sebagai suatu alasan untuk dapat memisahkan atau membedabedakan antara kita sesama manusia dalam pergaulan, baik di lingkungan
sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Tetapi perbedaan tersebut
merupakan rahmat dan realitas kehidupan, yang menuntut kita untuk saling
kenal-menganal, menerima satu sama lain, menghargai sesama manusia,
serta saling tolong-menolong, sehingga dapat hidup berdampingan tanpa
adanya kecemasan. Dan sikap-sikap yang demikian, sudah terimplementasi
dari peserta didik melalui cara pergaulan mereka di lingkungan sekolah
maupun di lingkungan masyarakat yang saling berbaur antara satu sama
lain”.8
Dari hasil wawancara dengan guru pendidikan agama Islam di atas, dapat
dikatakan bahwa salah satu materi yang relevan dengan konsep multikultural
dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah toleransi keberagamaan.
Dan toleransi adalah sikap menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian
yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita sendiri. Dengan kata lain,
toleran berarti memberi kebebasan kepada orang lain untuk bersikap sesuai
dengan keinginannya. Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin juga
mengajarkan toleransi terhadap siapa pun. Toleransi dalam Islam maksudnya
umat Islam boleh bermuamalah dengan siapa pun, apabila tidak mencakup
permasalahan akidah.
Mengenai bagaimana proses pembelajaran pendidikan agama Islam
berwawasan multikultural tersebut, Abidin Nurlette mengatakan bahwa:

8

Sarmadan Tomablissa, (Wawancara Tanggal 12 Juli 2016).
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“pada materi toleransi keberagaman yang didalamnya ada beberapa ayat alQur’an sebagai rujukan, diantaranya surah al-kaafirun ayat (6), dan surah alKahfi ayat (29). Peserta didik akan diwajibkan untuk menghafal ayat serta
terjemahannya, dan kemudian memahami intisari atau maknanya. Selain itu,
kami sebagai guru pendidikan agama Islam juga, mejelaskan secara detail
dan menekankan kepada peserta didik pada saat proses belajar-mengajar
tentang perilaku-perilaku toleransi yang dimaksud pada ayat-ayat tersebut,
bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam dengan tidak mengintimidasi
kaum minoritas yang memiliki perbedaan (suku, ras dan agama), Islam
mengakui adanya kebebasan beragama bagi tiap orang, dan Islam
membenarkan kaum muslimin berinteraksi dengan umat non muslim dalam
bidang-bidang kehidupan umum”.9

Hal ini dijelaskan juga oleh Sarmadan Tombalissa, bahwa:
“penekanan yang selalu kami berikan kepada peserta didik, merupakan
tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan agam Islam yang
bersumber dari al-qur’an bukan hanya sekadar untuk mengetahui dan
memahami ayat-ayat dari al-qur’an saja, tetapi puncak darinya adalah wujud
perilaku atau perbuatannya yang merupakan manifestasi dari pengetahuan
dan pemahamannya tentang al-qur’an. Kami sebagai guru atau pendidik
juga selalu melakukan pengawasan kepada peserta didik tentang segala
tindak tanduk, baik ucapan maupun perbuatan terutama di lingkungan
sekolah”.10

Proses pembelajaran yang diterapkan mulai dari penekanan untuk memahami
intisari atau makna dari ayat-ayat al-Qur’an terseubt, merupakan langkah yang
paling utama dalam menumbuhkan cakrawala pandang luas kepada peserta didik
tentang berbagai bentuk keberagaman yang ada. Hal ini dilakukan agar peserta
didik dapat mengaplikasikan sikap menghargai dan menghormati orang lain
dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga untuk menghasilkan peserta didik
yang dapat memahami tentang arti kebersamaan dan hidup berdampingan dengan
9

Abidin Nurlette, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 3 Waesala, (Wawancara

tanggal 14 Juli 2016).
10

Sarmadan Tombalissa, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 3 Waesala,

(Wawancara, Tanggal 15 Juli 2016).
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orang-orang

yang memiliki perbedaan baik suku, bangsa, ras, etnis maupun

pebedaan dalam beragama. Kemudian, pengawasan yang dilakukan pendidik
terhadap peserta didik tentang ucapan maupun perbuatan tersebut, merupakan
proses pendidikan karakter yang tentunya guna membetnuk pribadi yang
berperilaku terpuji sesaui dengan tuntunan al-Qur’an sebagai pedoman bagi umat
manusia.
Sesuai dengan Firman Allah SWT., dalam Q.S. Al-kaafirun [109]: 6 dan
Q.S. Al-Kahfi [18] ayat 29 yang berbunyi:

    
Terjemahnya:
“Untukmu agamamu, dan untukku agamaku”.11

    








..........   
Terjemahnya
“Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barang siapa
yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir)
Biarlah ia kafir...”12

Jika dihubungkan ayat terakhir dari Q.S Al-Kaafirun dengan konsep
multikultural, maka ayat tersebut memberikan makna kebebasan bagi setiap
manusia untuk memeluk dan mempertahankan agamanya yang dianut. Selain itu,
ayat tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemeluknya untuk
menjalankan ibadah atau persembahan sesuai dengan ajaran-ajaran mereka.

11

Departemen Agama RI., Alqur’an dan Terjemahan, hlm. 919.

12

Ibid., hal. 406.
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Kemudian pada sepenggalan ayat 29 dari Q.S. Al-Kahfi, memiliki makna
tersendiri bahwa memang kebenaran itu datangnya dari Allah Swt., namun
manusia baik sebagai individu maupun kelompok, dapat menentukan pilihan
terhadap agama yang diyakininya, sehingga tidak ada paksaan dalam menerima
kebenaran. Hal inilah yang menjadi sikap toleransi dari agama Islam terhadap
agama lain.
Sarmadan Tombalissa melanjutkan lagi bahwa:
“selain memberikan penekanan kepada peserta didik untuk berperilaku
sesuai dengan kedua ayat al-Qur’an tersebut di atas dalam proses belajarmengajar, ada proses pembelajaran lain yang kami lakukan untuk
membuktikan perilaku tersebut dari peserta didik baik dalam lingkungan
sekolah maupun di lingkungan masyarakat, yakni kami membuat lembaran
observasi sikap peserta didik berupa rubrik pengamatan. Dalam rubrik
pengamatan itu, berisi indikator-indikator yang sesuai dengan materi lalu
kemudian dibagikan kepada setiap peserta didik dan mereka akan
memberikan tanda centang/contreng pada tiap indikator yang menjadi aspek
pengamatan”.13
Dari data wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa pembelajaran pendidikan
agama Islam berwawasan multikultural yang diterapkan di SMA Negeri 3
Waesala dengan tujuan sebagai berikut:
1. Membentuk pribadi yang berpengetahuan tentang keberagaman, sehingga
memberikan makna kepada peserta didik sedini mungkin tentang betapa
pentingnya hidup dalam keragaman baik suku, ras serta agama.
2. Menghasilkan peserta didik yang mampu dan dapat mengaplikasikan sikap
menghargai, baik dalam berkomunikasi maupun bekerja sama antara sesama
peserta didik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

13

Sarmadan Tombalissa, Guru Pendidikan Agama Islam.
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3. Membentuk peserta didik yang memiliki sikap hablun min an-nas atau
hubungan antara manusia dengan manusia yang harmonis.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pendidik/guru Pendidikan Agama
Islam di atas, maka dapat dikatan bahwa pembelajaran yang diterapkan di SMA
Negeri 3 Waesala adalah pembelajaran yang menekankan pada nilai-nilai
multikulturalisme, dalam membentuk sikap dan perilaku peserta didik yang tidak
diskriminatif, saling menghargai, bertoleransi, dan lain sebagainya, yang
kesemuanya itu tentunya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan guna
mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Kemudian firman Allah
SWT. dalam Q.S. Al-Kaafirun ayat (6) di atas, selain memberi penegasan untuk
tidak mencapur antara agama Islam dengan agama yang lain, juga memberikan
kebebasan dalam beragama. Walaupun umat Islam dengan non-Islam tidak ada
kompromi dalam hal keimanan/akidah, namun dalam pergaulan hidup
bermasyarakat hendaknya saling menghormati dan menghargai serta bekerja sama
dalam urusan dunia.
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 3 Waesala, untuk
membentuk perilaku-perilaku yang mencerminkan toleransi antara lain sebagai
berikut:
1. Tidak mengintimidasi kelompok yang minoritas atau beragama lain.
2. Tidak memaksakan kehendak, kepercayaan atau keyakinan terhadap orang
lain.
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3. Tidak menjelek-jelekkan agama lain karena hal itu justru akan
menimbulkan kebencian terhadap agama Islam.
4. Mengakui realita keberadaan agama-agama lain dan penganutnya.
5. Berinterkasi dengan umat non muslim dalam bidang-bidang kehidupan
umum.14
Dari hasil wawancara di atas, bahwa sikap-sikap tersebut merupakan
implementasi dari pada pendidkan agama Islam itu sendiri, yakni akhlak yang
mulia perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk
implementasinya bisa dalam ucapan-ucapan yang mulia (qaulan kariman) atau
dalam perbuatan-perbuatan yang terpuji (amal shaleh). Pendidikan Agama Islam
mengatur tentang tata cara berakhlak mulia baik terhadap diri sendiri, keluarga,
dan orang-orang yang ada dilingkungan sekitar. Sehingga dengan implementasi
sikap-sikap tersebut, dapat membentuk pola hubungan yang baik melalui kerja
sama antara sesama peserta didik dalam mewujudkan interaksi sosial.
Sebagai lembaga pendidikan formal, SMA Negeri 3 Waesala lewat tenaga
pedidiknya berusaha mewujudkan hubungan yang harmonis atau interaksi sosial
yang baik antara sesama peserta didik, baik di lingkungan sekolah pada
khususnya, dan lingkungan masyarakat pada umumnya. Menurut Sarmadan
Tombalissa, ada beberapa metode atau cara yang dilakukan sehingga mewujudkan
interaksi sosial yang baik antara peserta didik dalam proses pembelajaran, baik

14

Abidin Nurlette, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 3 Waesala, (Wawancara

Tanggal 16 Juli 2016).
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pada mata pelajaran agama maupun pada mata pelajaran umum adalah sebagai
berikut:
1. Belajar Aktif (Collaborative Learning). Belajar aktif merupakan upaya untuk
memperbanyak aktivitas peserta didik dalam mengakses informasi dari
berbagai sumber berupa buku teks, perpustakaan, atau sumber-sumber belajar
lainnya, untuk mereka membahas dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam
proses belajar ini, selain mereka mendapat informasi tentang materi yang
dibutuhkan, terbentuk juga komunikasi dan kerjasama antara peserta didik
yang merupakan hakikat dari interaksi sosial, dalam menyelesaikan tugas
belajarnya.
2. Belajar Kooperatif (Cooperatife Learning). Metode ini menekankan pada
belajar bersama dan saling membantu satu sama lain. Peserta didik akan
berdiskusi dalam kelompok masing-masing, dengan saling bertukar informasi
yang mereka dapatkan dari hasil akses informasi. Dengan diskusi dalam
kelompok inilah, maka peserta didik dapat menerima dan menghargai pendapat
dari masing-masing dalam proses pembelajaran.
3. Tutorial Sebaya (Peer Teaching). Metode ini dianggap cukup efektif, karena
peserta didik akan mengajari temannya secara langsung. Pada metode ini
kedekatan antara sesama peserta didik akan lebih akrab, sehingga dapat
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menumbuhkan sikap tolong-menolong serta kasih sayang antara sesama yang
merupakan bagian dari nilai-nilai kehidupan sosial.15
Dengan demikian, maka pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan
multikultural yang diterapkan di SMA Negeri 3 Waesala berperan aktif dalam
pembentukan sikap peserta didik yang mencerminkan hakikat multikultural
dengan beberapa indikator diantaranya sebagai berikut:
1. Demokratis; pembentukan kebijakan dengan melibatkan seluruh peserta
didik, baik yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen.
Contohnya; pencalonan ketua osis yang sama-sama melibatkan peserta didik
dari dua komunitas. Dengan demikian maka secara langsung telah
menanamkan sikap yang demokratis kepada peserta didik dari dua
komunitas melalui kegiatan pencalonan ketua osis.
2. Persamaan; bahwa semua orang (peserta didik) harus diperlakukan sama
dalam segala hal, karena mereka memang sama, yakni sama-sama sebagai
peserta didik. Misalnya, pemberian seragam gratis kepada peserta didik, dan
beasiswa bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi.
3. Kebebasan; peserta didik diberikan kebebasan untuk berbicara, berpendapat,
kebahagiaan, memperoleh pendidikan, kedudukan, berteman dan lain
sebagainya yang harus dibatasi dengan tidak boleh mengganggu
kepentingan umum atau merugikan orang lain.

15

Sarmadan Tombalissa, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 3 Waesala,

(Wawancara, Tanggal 12 Juli 2016).
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4. Pluralisme; secara substansi pluralisme adalah sikap untuk saling mengakui
sekaligus

menghargai,

menghormati,

memelihara,

dan

bahkan

mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural, jamak atau
keberagaman agama. Hal-hal demikian selalu kami tekankan kepada peserta
didik pada saat memberikan arahan diwaktu apel sebelum masuk ruangan
dan lewat kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dilibatkan peserta didik
dari dua komunitas tersebut.16
Dari hasil wawancara peneliti dengan pendidik/guru pendidikan agama
Islam di atas, dapat diamati bahwa pendidikan agama Islam berwawasan
multikultural di SMA Negeri 3 Waesala adalah proses pengembangan seluruh
potensi peserta didik yang menghargai dan menghormati setinggi-tingginya
terhadap harkat dan martabat manusia dari mana pun dia datangnya dan beragama
apapun dia. Pembelajaran yang diterapkan sangat berperan dalam pembentukan
sikap dan perilaku para peserta didik sesuai dengan makna multikulturalisme,
dengan memiliki sikap demokratis, persamaan, kebebasan dan pluralitas.
Sehingga dapat terciptanya kedamaian sejati, keamanan dan kebahagiaan yang
tidak dihantui kecemasan, serta terwujudnya keharmonisan sosial dalam
kehidupan bersama.
2. Interaksi Sosial Antara Peserta Didik di SMA Negeri 3 Waesala
Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan antara individu dengan
individu, individu dengan kelompok bahkan antara kelompok dengan kelompok.
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SMA Negeri 3 Waesala yang peserta didiknya berlatar belakang agama Islam dan
Kristen, memberikan kesan yang baik lewat hubungan-hubungan yang harmonis
sebagai teman, kawan, kolega dan saudara. Bentuk atau wujud dari hubunganhubungan mereka seperti pergaulan yang dijalin, berbicara dengan sopan, bekerja
sama dengan baik, saling memberikan pertolongan, bertoleransi, serta menghargai
perbedaan agama, semua itu merupakan bentuk-bentuk dari interaksi sosial.
Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa
interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orangperorangan menghasilkan pergaulan hdup dalam suatu kelompok sosial.
Pergaulan hidup semacam itu akan terjadi, apabila orang-orang perorangan atau
kelompok-kelompok manusia bekerja sama, saling berbicara, dan sebagainya
untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dengan demikian, interaksi sosial
merupakan proses sosial, yang menunjuk pada hubungan-hubungan sosial yang
dinamis.17
Para peserta didik yang belajar di sekolah, suatu saat akan menjadi anggota
masyarakat, karena kelangsungan hidupnya lebih lanjut berada di masyarakat.
Oleh karena itu, peserta didik atau pelajar harus diberikan kemampuan untuk
berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai kelompok sosial lain, sehingga
terciptanya kehidupan yang akrab, tolong-menolong, kerja sama, saling
pengertian, saling mengamankan, dan sebagainya. Dalam proses sosialisasi itu,
peserta didik diberikan pemahaman tentang tata cara dan etika dalam bergaul
dengan orang lain. Misalnya ketika bertemu mengucapkan salam, bertegur sapa,
17
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menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih mudah, dan menghargai
orang yang sebaya, mendatangi undangan jika diundang, menjenguk dan
mendoakan jika ada yang sakit, ikut bergembira jika ada yang mendapatkan
keberuntungan, serta ikut simpati dan empati kepada teman yang terkena musibah.
Kepada peserta didik harus diberitahukan, bahwa kedudukan sebagai raja, pejabat,
orang kaya dan derajat lainnya, sesungguhya tidak permanen, atau datang dan
pergi. Sedangkan pandangan bahwa manusia harus bersaudara antara satu dan
lainnya yang saling membutuhkan merupakan hal yang abadi.18
Dari paparan di atas, dapat dikatakan bahwa apa bila sikap-sikap tersebut
akan ditanamakan kepada peserta didik, maka akan mengurangi rasa egonya atau
rasa lebih tinggi derajatnya dari yang lain, sehingga dapat bergaul dengan semua
orang termasuk dengan yang status sosialnya yang dianggap lebih rendah. Dengan
demikian, maka hubungan sosial atau interaksi sosial yang baik akan terwujud
dalam kehidupan bermasyarakat yang harmonis, damai dan sebagainya.
Ada dua faktor penting yang dapat mempengaruhi proses interaksi sosial,
atara peserta didik adalah sebagai berikut:
a. Komunikasi; Berkomunikasi merupakan kegiatan sehari-hari yang pasti
dijalankan dalam pergaulan hidup manusia. Komunikasi yang terjalin
antara peserta didik di lingkungan SMA Negeri 3 Waesala dinilai sangat
baik. Hal ini dapat dilihat dari tata cara pergaulan antara peserta didik dari
dua komunitas tersebut. Misalnya, mereka saling berkomunikasi dengan
18
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baik dilingkungan sekolah, saling memberikan informasi jika salah satu
diantaranya ada yang terlembat ke sekolah hingga tidak mengikuti apel,
saling memberi tahu tentang informasi dari sekolah jika ada yang tidak
masuk sekolah.
b. Kerja Sama; kerja sama merupakan wadah untuk lebih mempererat
hubungan antara sesama dalam kehidupan sosial. Kerja sama antara
peserta didik SMA Negeri 3 Waesala dinilai sangat membaik. Hal tersebut
dapat dilihat dari hububngan-hubungan mereka lewat kegiatan-kegiatan
ekstrakulikuler seperti Masa Orientasi Sekolah, kepramukaan, serta
kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh pihak sekolah, selalu dilibatkan
dan dikombinasikan antara peserta didik dari kedua komunitas tersebut.19
Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa upaya-upaya yang dilakukan
yakni komunikasi dan kerja sama yang baik merupakan faktor-faktor yang
esensinya adalah untuk membentuk perilaku yang toleran, menghargai, saling
pengertian, dengan bertujuan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis
anatara peserta didik dari dua komunitas tersebut.
Selain itu, lewat komunikasi dan kerja sama yang baik tersebut, SMA
Negeri 3 Waesala cukup banyak meraih prestasi dalam kegiatan-kegiatan yang
diselenggerakan baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Diantarnya, juara satu
umum untuk lomba cerdas cermat tingkat kabupaten, dan juara harapan dalam
kegiatan PMR tingkat provinsi yang diselenggarakan di IAIN Ambon.20 Prestasi
tersebut diraih berkat kerja sama yang baik dengan berpatokan pada nilai-nilai
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sosial, yakni toleransi, menghargai sesama, tidak mendiskriminasi, percaya
terhadap orang lain, dan sebagainya.
Selain itu, SMA Negeri 3 Waesala sering mengadakan kerja bakti di
lingkungan sekolah, seperti pembersihan lapangan sepak bola, lapangan voli serta
pembersihan lingkungan sekolah. Kemudian diadakan juga bakti sosial di
lingkungan masyarakat, seperti pembersihan halaman Mesjid, Gereja, serta
pembersihan sumur-sumur yang ada, dimana peserta didik dari dua komunitas
tersebut begitu antusias dan bekerjasama dengan baik. Kegiatan-kegiatan seperti
ini sangat memengaruhi sikap para peserta didik untuk saling berkomunikasi dan
bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama.21
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan-kegiatan
seperti kerja bakti, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat
merupakan momentum untuk membentuk sikap dari para peserta didik tentang
cara berkomunikasi dan bekerjasama antara sesama dalam kehidupan sosial.
Selain itu, dapat terbentuk sikap untuk mementingkan kepentingan umum dari
pada kepentingan pribadi, serta terwujudnya kebersamaan yang merupakan bagian
dari nilai-nilai dalam kehidupan sosial. Oleh karena manusia sejak dilahirkan
senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya.
Di dalam ruang kelas, selain mata pelajaran agama, pada mata pelajaran
umum tempat duduk peserta didik di kombinasikan. Artinya tidak dipisahkan
antara peserta didik yang beragama Islam dan Kristen. Kemudian pada saat jam
istirahat, peserta didik dari dua komunitas tersebut selalu berbaur antara satu sama
21
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lain, dan hal tersebut mereka lakukan setiap hari datang ke sekolah. Selain
hubungan-hubungan yang telah terjalin di atas, ada bentuk lain yang selalu
mereka lakukan seperti memberi salam, menegur atau menyapa, merasa senang
ketika bersama dengan mereka yang berbeda agama di lingkungan sekolah.
Mereka selalu menjaga dan merawat hubungan-hubungan tersebut sehingga bisa
dikatakan konflik berupa tawuran antara peserta didik dari dua komunitas sulit
terjadi.22
Dari hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa peserta didik sudah
memahami tentang hakikat dari multikulturalisme dalam hal ini keragaman
agama, yang ditunjukkan dengan adanya saling menerima dan menghormati
sesama peserta didik baik Islam maupun Kristen. Sikap yang terimplementasikan
dari peserta didik mulai di dalam ruang kelas dan di lingkungan sekolah tersebut,
merupakan bagian dari konsep multikulturalisme yang menekankan kesediaan
untuk menerima serta menghargai sesama manusia dari berbagai macam
pebedaan, dalam hali ini perbedaan agama. Sehingga dari situlah tecipta suatu
hubungan yang baik, dengan sikap saling menghormati, bertoleransi dan lain
sebagainya untuk mewujudkan yang dinamakan dengan interaksi sosial.
Dari hasil wawancara penulis dengan peserta didik kelas XII SMA Negeri 3
Waesala yang beragama Islam antara lain Asril Tombalissa dan Suharni
Husemahu, mengatakan bahwa:
“Hubungan sosial atau interaksi sosial antara kami yang beragama Islam
dengan mereka yang beragama Kristen sangat begitu baik. Hal ini dapat
22
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dilihat mulai dari posisi tempat duduk kami di dalam ruang kelas yang
dikombinasikan, kemudian selalu duduk dan bercerita bersama di
lingkungan sekolah setiap hari ketika jam istirahat, bahkan kami selalu
bekerjasama untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok yang diberikan
oleh guru. Tugas-tugas kelompok tersebut bukan hanya dikerjakan di rumah
kami yang beragama Islam, tetapi juga di rumah mereka yang bergama
Kristen, dan kami disambut serta diberikan pelayanan yang begitu baik oleh
saudara-saudara dan orang tua mereka yang bergama Kristen”.
Mereka berdua melanjutkannya lagi bahwa:
“Selain itu, pada saat hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, selalu
dilibatkan peserta didik dari agama Kristen dalam panitia untuk kami samasama melaksanakan serta menyukseskan kegiatan Maulid Nabi tersebut.
Bahkan, datangnya bulan Ramadhan kami selalu mengadakan kegiatan buka
puasa bersama di sekolah dan dilibatkan semua peserta didik baik Islam
maupun Kristen. Dalam kegiatan buka puasa tersebut, di isi dengan
tausiyah-tausiyah atau kultum oleh guru pendidikan agama Islam. Sehingga
dari momen-momen itu, terbentuklah rasa solidaritas, kebersamaan, serta
toleransi antara kami peserta didik yang berbeda agama, yang kemudian
terwujudlah hubungan atau yang disebut dengan interaksi sosial tersebut”.23

Sedangkan menurut Andre Latulette, peserta didik yang beragama Kristen
mengatakan bahwa, sejauh ini antara kami dengan peserta didik yang beragama
Islam sudah seperti saudara sendiri. Sebab hubungan kami, baik di dalam ruang
kelas maupaun di lingkungan sekolah sangat baik, yang terlihat dari bentuk
komunikasi dan kerjasama antara kami peserta didik di lingkungan sekolah, juga
dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok, maupun kerja bakti di lingkungan
sekolah. Bahkan hubungan atau interaksi sosial tersebut, kami tunjukkan pula
dalam lingkungan masyarakat lewat bakti sosial yang dilakukan oleh pihak
sekolah berupa pembersihan halaman Mesjid dan Gereja, serta pembersihan

23

Asril Tombalissa dan Suharni Husemahu, Peserta Didik Kelas XII SMA Negeri 3

Waesala, (Wawancara, Tanggal 19 Juli 2016).

62

sumur-sumur yang ada pada daerah Islam dan Kristen. Selain itu, pada saat
datangnya hari Natal OSIS SMA Negeri 3 Waesala selalu merayakan, selain dari
pihak masyarakat Kristen itu sendiri. Dan peserta didik yang beragama Islam
sangat antusias untuk membantu kami dalam mempersiapkan hal-hal yang
berkaitan dengan kegiatan perayaan hari Natal tersebut. Sehingga kami merasa
terkesan dengan sikap toleransi serta kerjasama yang diperlihatkan oleh mereka
yang beragama Islam. Hubungan atau interaksi sosial tersebut, kami wujudkan
juga dalam lingkungan masyarakat yang terlihat dari pergaulan kami sehari-hari
yang tidak hanya antara sesama Kristen atau Islam saja, tetapi juga antara Islam
dan Kristen .24
Sejalan dengan pendapat di atas, Yolina Juliana Nusaaly peserta didik yang
juga beragama Kristen mengatakan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh baik
peserta didik maupun pendidik yang beragama Islam di lingkungan sekolah, tidak
membeda-bedakan antara kami dengan mereka. Meskipun kenyataanya posisi
kami di sekolah sebagai minoritas, tetapi tidak ada sedikitpun kami merasakan
adanya diskriminasi. Kami selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sekolah baik
intra, seperti perlombaan permainan bola voli, sepak bola gawang mini, tenis meja
dan juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti lomba cerdas cermat tingkat
kabupaten di Piru pada tahun 2014, dan kepramukaan serta PMR tingkat provinsi
di kota Ambon pada tahun 2015. Pada kegiatan-kegiatan tersebut, tingkat
komunikasi dan kerjasama antara kami yang berbeda agama sangat begitu baik.
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Sehingga kedua hal itulah yang menjadi salah satu faktor keberhasilan kami
dengan meraih juara pertama pada kegiatan lomba cerdas cermat tingkat
kabupaten dan juara harapan pertama pada kegiatan PMR tingkat provinsi.25
Dengan memperhatikan uraian-uraian dari hasil wawancara dengan peserta
didik di atas, dapat di ketahui dengan jelas bahwa pendidikan agama Islam yang
berwawasan multikultural di SMA Negeri 3 Waesala sudah sesuai dengan tujuan
dari konsep multikulturalisme itu sendiri. Pembelajaran yang memberikan makna
tentang nilai-nilai kemanusiaan yang amat dalam, dengan menanamkan prinsip
demokratis, kesamaan, dan sebagainya yang menghendaki adanya sebuah
kehidupan yang harmonis antara sesama peserta didik baik di lingkungan sekolah
maupun

di

lingkungan

masyarakat.

Dengan

demikian,

maka

konsep

multikulturalisme dengan pilar-pilarnya yakni demokrasi, kesamaan, kebebasan
dan pluralisme telah diaplikasikan di SMA Negeri 3 Waesala. Interaksi sosial
yang sudah terjalin antara peserta didik dari dua komnitas, yakni Islam dan
Kristen, merupakan hakikat atau esensi dari konsep multikulturlisme. Dan mereka
selalu menjaga serta merawat interaksi atau hubungan-hubungan tersebut
sehingga bisa dikatakan instabilitas, atau bahkan konflik berupa tawuran antara
peserta didik dari dua komunitas tersebut sulit terjadi, baik di lingkungan sekolah
maupun di lingkungan masyarakat.
C. Pembahasan
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1. Pembelajaran PAI Berwawasan Multikultural di SMA Negeri 3 Waesala
Pendidikan agama Islam yang berwawasan multikultural adalah pendidikan
yang mengakui serta dapat menerima perbedaan agama, yang merupakan
konsekuensi dari sang pencipta atas manusia sebagai makhluk yang bernalar, atau
dalam al-Qur’an disebutnya sebagai Ahsanu Taqwim (sebaik-baik ciptaan).
Dengan kata lain, ragam perbedaan tersebut merupakan fasilitas dari Allah bagi
manusia untuk dapat berpikir dan memecahkan dengan menggunakan akal atau
nalarnya.
Peserta didik di SMA Negeri 3 Waesala yang berbeda agama, yakni Islam
dan Kristen sangat memerlukan wawasan multikulturalisme sehingga dapat
diaplikasikan nilai-nilainya dalam kehidupan yang penuh dengan keragaman,
terutama keragaman agama. Apabila sudah terwujud perilaku yang mencerminkan
nilai-nilai multikultural tersebut, maka kehidupan yang damai, harmonis, dan
tenteram akan tercipta dalam kehidupan sosial.
Dari hasil penelitian di atas, bahwa pembelajaran pendidika agama Islam
berwawasan multikultural merupakan faktor penting dalam menanamkan konsep
dan makna tentang multikultural, dalam hal ini makna dari keragaman agama
kepada peserta didik sejak dini sehingga mereka dapat memahami yang kemudian
diwujudkannya dalam kehidupan bersama. SMA Negeri 3 Waesala sebagai
lembaga pendidikan formal, dengan peserta didiknya yang berlatar belakang
agama yang berbeda, sangat perlu untuk diterapkannya pendidikan agama Islam
yang berwawasan multikultural. Sehingga dengan demikian, dapat menekankan
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kepada peserta didik tentang arti penting dari sebuah keragaman untuk hidup
berdampingan dengan damai, rukun, dan aman dalam kehidupan sosial. Dengan
menambahnya cakrawala berfikir peserta didik tentang multikultural, akan
berimplikasi terhadap sikap untuk saling menghargai, bertoleransi, tolongmenolong serta bentuk sikap sosial lainnya agar terhindar dari benturan-benturan
konflik sosial dalam bingkai multikultural.
Untuk mewujudkan interkasi sosial yang baik antara peserta didik, maka
sekolah perlu melakukan kegiatan-kegiatan seperti kepramukaan, cerdas cermat
antara kelas, atau lomba dibidang olah raga seperti bola voli, sepak bola, tenis
meja dan sebagainya yang dapat melibatkan peserta didik dari dua komunitas,
yakni Islam dan Kristen. Dengan begitu, otomatis peserta didik akan
dikombinasikan sehingga terjalinlah komunikasi dan kerja sama yang baik antara
satu dengan yang lainnya.
Selain itu, model atau metode pembelajaran yang digunakan yakni, Belajar
Aktif (Collaborative Learning), Tutorial Sebaya (Peer Teaching), Belajar
Kooperatif (Cooperatife Learning), sangat efektif dalam menumbuhkan rasa
kerjasama, menerima pendapat, serta tolong-menolong antara sesama peserta
didik tanpa memandang perbedaan agama sebagai alasannya.
2. Interaksi Sosial Antara Peserta Didik di SMA Negeri 3 Waesala
Interaksi sosial merupakan slah satu sifat yang prinsipil dan tidak terlepas
dari kehidupan manusia. Sejak lahir, kita sudah berhubungan dengan orang lain,
misalnya orang tua kita. Semakin meningkatnya usia, maka bertambah luas
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pulalah pergaulannya dengan manusia lain, baik dengan sesama agama maupun
dengan orang lain yang memiliki perbedaan agama dalam kehidupan masyarakat.
Sebagai pendidik yang merupakan fasilitator, sangat berperan aktif dalam
pembentukan sikap bagi peserta didik dengan menempatkan dirinya dalam dua
karakter, yaitu sebagai model dan terapis. Sebagai model, pendidik adalah
panutan dalam setiap tingkah-laku dan tindak-tanduknya yang mencerminkan
hubungan atau interaksi sosial yang baik. Sebagai terapis, pendidik memiliki
pengaruh terhadap kepribadian dan tingkah-laku peserta didik. Semakin lama
seorang pendidik terlibat dengan peserta didiknya, semakin besar pengaruh yang
diberikan. Pendidik bisa menjadi kekuatan dalam mengubah prilaku yang tidak
diinginkan menjadi prilaku yang diinginkan.
Selain itu, ada langkah-langkah positif yang perlu dilakukan oleh seorang
pendidik atau guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan iterkasi sosial
yang baik antara peserta didik, diantaranya:
a. Membimbing
Membimbing merupakan pemberian bantuan yang dilakukan oleh
pendidik kepada peserta didik untuk membiasakan dan menjalankan
perbuatan-perbuatan yang mencerminkan interaksi sosial. Contoh:
bimbingan untuk memberi salam kepada setiap teman, menegur atau
memberi sapaan kepada teman baik di lingkungan sekolah maupun di
lingkungan masyarakat.
b. Membina
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Binaan yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik
dengan cara memberikan tekanan kepada peserta didik baik muslim
maupun non muslim untuk menumbuhkan sikap persaudaraan. Contoh:
peserta didik memiliki sifat untuk menghargai, bekerja sama, tidak
mengejek agama lain, dan sebagainya demi terciptanya kehidupan yang
rukun.
c. Mengarahkan
Suatu upaya untuk membantu prilaku peserta didik dengan
mengarahkan sikap dan sifat yang terpuji, mislanya selalu bersikap sopan
dalam berbicara baik terhadap sesama peserta didik maupun pendidik,
menghormati peserta didik dari non muslim, santun dan mencintai
sesama. Mengarahkan yang dimaksud adalah pembiasaan sifat terpuji
pada diri peserta didik yang diharapkan akan membentuk sikap yang
menunjukkan interaksi sosial yang baik.
Dengan demikian pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan
multikultural yang diterapkan di SMA Negeri 3 Waesala dengan menujnjung
tinggi nilai-nilainya dapat meningkatkan interaksi sosial antara peserta didik kelas
XII di SMA Negeri 3 Waesala. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian di
atas, melalui observasi dan wawancara bersama Kepala Sekolah, guru pendidikan
agama Islam dan peserta didik. Lewat pembinaan, bimbingan dan arahan dari
guru/pendidik

terhadap

peserta

didik,

tentang

pentingnya

menghargai,

menghormati, bertoleransi, dan lain sebagainya merupakan hakikat atau esensi
dari interaksi sosial antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

