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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakekat Pendidikan

1. Definisi Pendidikan

Dalam kajian dan pemikiran tentang pendidikan terlebih dahulu

perlu diketahui 2 istilah yang hampir sama bentuknya dan serimg

dipergunakan dalam pendidikan, yaitu: pedagogi dan pedagogik. Pedagogi

artinya “ilmu pendidikan “

Peadagogik atau ilmu pendidikan ialah yang menyelidiki,

merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Istilah ini berasal

dari kata “pedagogia” (yunani) yang berarti pergaulan dengan anak-anak,

sedangkan yang sering digunakan istilah pedagogik adalah seorang

pelayan (bujangan) pada zaman yunani kuno yang pekerjaannya

mengantar dan menjemput anak-anak ke dan dari sekolah. Paedagogik

berasal dari kata paedos (anak) dan agoge (saya membimbing,

memimpin). 1

Perkataan pedagogik yang pada mulanya berarti pelayanan

kemudian berubah menjadi pekerjaan mulia. Karena pengertian pedagogic

(dari Pedagogik) berarti seseorang yang tugasnya, membimbing anak

dalam pertumbuhannya ke daerah berdiri sendiri dan bertanggung jawab.

Kenyataannya, pengertian pendidikan ini selalu mengalami

perkembangan, meskipun secara essensial tidak jauh berbeda. Berikur ini

1 Fuad Ihsan Haji. Dasar Dasar Pendidikan (Jakarta:Rineka Cipta).2008 .h.1.
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akan dikemukakan sejumlah pengertian pendidikan yang diberikan oleh

para ahli (pendidikan).2

a. Langeveld

Pendidikan ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan

bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak

itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan

tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa

(atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti  sekolah, buku,

putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang

yang belum dewasa.3

b. Johan Dewey

Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan

fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama

manusia.4

c. J.J. Rousseau

Pendidikan adalah mendiri kita pembekalan yang tidak ada

pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu

dewasa. 5

2 Hasbullah, Dasar-dasar Pendidikan, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada2006), h 4.
3 Langeveld, Terjemahan Paedagogiek Teoritis/Sistematis, FIP-IKIP 1971; Fatsal 5, 5a),

h 50.
4 Langeveld, Terjemahan Paedagogiek Teoritis/Sistematis…,h.51.
5 Langeveld, Terjemahan Paedagogiek Teoritis/Sistematis…,h.51.
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d. Ahmad D. Marimba

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh

si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik

menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan dalam hal ini

adalah :

a) Usaha (kegiatan) usaha itu bersifat bimbingan (pimpinan atau

pertolongan  dan dilakukan secara sadar

b) Ada pendidik, pembimbing;atau penolong

c) Ada yang didik atau si terdidik

d) Bimbingan itu mempunyai dasar dan tujuan

e) Dalam usaha itu tentu ada alat-alat yang dipergunakan.6

e. Ki Haji Dewantara

Pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-

anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan

kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan

sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan

kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 7

6 Hasbullah, Dasar-dasar Pendidikan...,h.4.
7 Fuad Ihsan Haji. Dasar Dasar Pendidikan…,h.2
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f. Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi

peranannya di masa yang akan datang.8

g. Menurut UU No. 20 th 2003

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa, dan Negara.

Dari beberapa pengertian atau batasan pendidikan yang

diberikan para ahli tersebut, meskipun berbeda secara redaksional,

namun secara essensial terdapat kesatuan unsur-unsur atau faktor-

faktor yang terdapat didalamnya, yaitu bahwa pengertian pendidikan

tersebut menunjukan suatu proses bimbingan, tuntunan atau pimpinan

yang didalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak

didik, tujuan dan sebagainya.9

2. Macam-Macam Pendidikan

Macam-macam pendidikan di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu,

pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.

8 Fuad Ihsan Haji. Dasar Dasar Pendidikan…,h.3
9 Hasbullah, Dasar-dasar Pendidikan…,h.7.



16

1) Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah pendidikan Dalam undang-undang

nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga

pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah,

dan pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan jalur normal terdiri dari

lembaga pendidikan prasekolah, lembaga pendidikan dasar (SD/SMP),

lembaga pendidikan menengah (SMA/SMK), dan lembaga pendidikan

tinggi. Dalam sistem pendidikan nasional juga dinyatakan bahwa setiap

warga negara diwajibkan mengikuti pendidikan formal minimal sampai

selesai tingkat SMP.10 Lembaga pendidikan formal berorientasi pada

pengembangan manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan menurut Machfoeds dan Suryani pendidikan adalah

sejumlah pengalaman yang berpengaruh secara menguntungkan

terhadap kebiasaan, sikap dan pengetahuan yang ada hubungannya

dengan kesehatan perorangan, masyarakat dan bangsa.11

Pengertian pendidikan menurut Syah ialah proses pengubahan

sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pendidikan bukan sekedar usaha pemberian informasi dan keterampilan

10 Arabiatul Adawiyah, Implikasi Pendidikan Nonformal Pada Remaja (Jurnal
Equilibrium Pendidikan Sosiologi).Vol.Iv.No.2, November 2016),  h.2.

11 Arabiatul Adawiyah, Implikasi Pendidikan Nonformal Pada Remaja…,h.3.
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tetapi diperluas ruang lingkupnya sehingga mencakup usaha

mewujudkan kehidupan pribadi sosial yang memuaskan.12

Adapun ciri-ciri pendidikan formal adalah :

a. Pendidikan berlangsung dalam ruang kelas yang sengaja dibuat oleh

lembaga pendidikan formal.

b. Guru adalah orang yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga.

c. Memiliki administrasi dan manajemen yang jelas.

d. Adanya batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan.

e. Memiliki kurikulum formal. Adanya perencanaan, metode, media,

serta evaluasi pembelajaran.

f. Adanya batasan lama studi.

g. Kepada peserta yang lulus diberikan ijazah.

h. Dapat meneruskan pada jenjang yang lebih tinggi.

Sedangkan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan formal

antara lain:

a. Taman Kanak-kanak (TK)

b. Raudatul Athfal (RA)

c. Sekolah Dasar (SD)

d. Madrasah Ibtidaiyah (MI)

e. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

f. Madrasah Tsanawiyah (MTs)

g. Sekolah Menengah Atas (SMA)

12 Arabiatul Adawiyah, Implikasi Pendidikan Nonformal Pada Remaja…,h.4.
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h. Madrasah Aliyah (MA)

i. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

j. Perguruan Tinggi, meliputi; Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi,

Institut, dan Universitas.13

2) Pendidikan Non Formal

Pendapat para pakar pendidikan non formal mengenai definisi

pendidikan non formal cukup bervariasi. Philip H.Coombs berpendapat

bahwa pendidikan non formal adalah setiap kegiatan pendidikan yang

terorganisir yang diselenggarakan diluar system formal, baik tersendiri

maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang

dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu

dalam mencapai tujuan-tujuan belajar14

Menurut Soelaman Joesoef, pendidikan non formal adalah setiap

kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah

dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun

bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan

tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang

memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efesien dan

efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan

masyarakat dan negaranya.15

13 Ibrahim Bafadhol, Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia (Jurnal Edukasi Islam &
Jurnal Pendidikan Islam), Vol.06 No.11 Januari 2017 ), h.60

14 Lis Prasetyo,Membangun Karakter Wirausaha Melalui Pendidikan Berbasis Nilai
Dprogram Pendidikan Non Formal (Jurnal Pnfi), Vol.1.No.1 Agustus 2009.h.1

15 Soelaman Joesoef, Konsep Dasar Pendidikan Non Formal. (Jakarta:Bumi Aksara.
2011). h.51.



19

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa

pendidikan non formal adalah pendidikan kegiatan belajar mengajar

yang diadakan di luar sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan

peserta didik tertentu  untuk mendapatkan informasi, pengetahuan,

latihan, dan bimbingan sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga,

masyarakat, dan Negara.

Pendidikan non formal sudah ada sejak dulu dan menyatu di

dalam kehidupan masyarakat lebih tua dari pada keberadaan pendidikan

sekolah. Para Nabi dan Rasul yang melakukan perubahan mendasar

terhadap kepercayaan, cara berfikir, sopan santun dan cara-cara hidup di

dalam menikmati kehidupan dunia ini, berdasarkan sejarah, usaha atau

gerakan yang dilakukan bergerak di dalam jalur pendidikan non formal

sebelum lahirnya pendidikan sekolah. Gerakan atau dahwah nabi dan

Rosul begitu besar porsinya pembinaan yang ditujukan pada orang-

orang dewasa dan pemuda. Para Nabi dan Rosul berurusan dengan

pendidikan dan pembangunan masyarakat melalui pembinaan orang

dewasa dan pemuda yang berlangsungnya diluar sistem persekolahan.16

Kini, pendidikan non formal semakin berkembang karena

semakin dibutuhkannya keterampilan pada setiap orang untuk

mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Faktor pendorong

perkembangan pendidikan nonformal cukup banyak, diantaranya ialah:

16Sanapiah Faisal. Pendidikan non formal Di dalam Sistem Pendidikan dan
Pembangunan Nasional. (Surabaya: Usaha Offset Printing.2010)  Hal 80
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1) Semakin banyaknya jumlah angkatan muda yang tidak dapat

melanjutkan sekolah.

2) Lapangan kerja, khususnya sektor swasta mengalami perkembangan

cukup pesat dan lebih dibandingkan perkembangan sektor

pemerintah.

Adapun program-program pendidikan nonformal yang

disetarakan dengan pendidikan formal, contohnya kejar paket A, kejar

paket B, kejar paket C.

Pendidikan nonformal ada pula yang diselenggarakan oleh

organisasi masyarakat seperti organisasi keagamaan, sosial, kesenian,

olah raga, dan pramuka. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi

warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang

berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan

formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Dengan kata lain, pendidikan nonformal berfungsi

mengembangkan potensi peserta didik melalui pendidikan kecakapan

hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kemudahan, pendidikan

pembedaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan

keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lainnya. Adapun ciri-

ciri pendidikan nonformal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat.

b. Guru adalah fasilitator yang diperlukan.

c. Tidak adanya pembatasan usia.
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d. Materi pelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis.

e. Waktu pendidikan singkat dan padat materi.

f. Memiliki manajemen yang terpadu dan terarah.

g. Pembelajaran bertujuan membekali peserta dengan keterampilan

khusus untuk persiapan diri dalam dunia kerja.17

Sedangkan lembaga penyelenggara pendidikan nonformal antara

lain;

a. Kelompok bermain (KB)

b. Taman penitipan anak (TPA)

c. Lembaga khusus

d. Sanggar

e. Lembaga pelatihan

f. Kelompok belajar

g. Pusat kegiatan belajar masyarakat

h. Majelis taklim

i. Lembaga keterampilan dan pelatihan18

3. Pendidikan Informal

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas

disebutkan bahwa pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga

dan lingkungan. Lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang

ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Pendidikan

17Sanapiah Faisal. Pendidikan non formal Di dalam Sistem Pendidikan dan Pembangunan
Nasional…,h.81.

18 Ibrahim Bafadhol, Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia (Jurnal Edukasi Islam
Jurnal Pendidikan Islam), Vol.06 No.11 Januari 2017), h.62.
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keluarga adalah pendidikan pertama dan utama. Dikatakan pertama, karena

bayi atau anak itu pertama kali berkenalan dengan lingkungan dan

mendapatkan pembinaan dari sebuah anggota keluarga. Pendidikan

pertama ini dapat dipandang sebagai peletak pondasi pengembangan-

pengembangan berikutnya. Adanya istilah pendidikan utama juga

dikarenakan adanya pengembangan tersebut. Namun pendidikan informal,

khususnya pendidikan keluarga memang belum ditangani seperti pada

pendidikan formal, sehingga masuk akal jika sebagian besar keluarga

belum memahami dengan baik tentang cara mendidik anak-anak dengan

benar. Ciri-ciri pendidikan informal adalah ;

a. Pendidikan berlangsung terus-menerus tanpa mengenal tempat dan

waktu.

b. Yang berperan sebagai guru adalah orangtua.

c. Tidak adanya manajemen yang baku.19

B. MULTIKULTURAL

1. Definisi Multikultural

Multikultural secara etimologi berasal dari kata multi yang artinya banyak,

lipat ganda atau kultur yang berarti kebudayaan. Multikultural berarti banyak,

lipat ganda, atau beragam kebudayaan.20 Kultur atau budaya tidak dapat

dipisahkan dari empat hal yaitu aliran atau agama, etnis atau ras, suku dan

budaya.Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan multikultural tidak hanya

19 Ibrahim Bafadhol, Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia…,h.62
20Hujar AH. Sanaky, Dinamika Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia

(Yogyakarta: Kaukaba, 2016), h. 186.
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berkaitan dengan perbedaan budaya saja melainkan kemajemukan agama, ras

maupun etnik.21

Masyarakat multikultural adalah sebuah fakta, fakta semakin bercampur

baurnya penduduk dunia yang mampu memberikan tekanan pada sistem

pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi yang telah mapan untuk berubah.

Penduduk dunia hidup dalam kedekatan dan berinteraksi dengan berbagai orang

dari berbagai latar belakang etnik dan bangsa. Karena itu kita percaya bahwa

semua orang terlahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing.Namun

disparitas dalam kebudayaan, sumberdaya, dan harapan-harapan ini pula yang

melahirkan ketidak puasan dan konflik sosial. Dan etika perbedaan nasionalitas,

etnisitas, dan ras muncul bersamaan dengan perbedaan agama, posisi sosial dan

ekonomi, maka potensi untuk berbenturan pun semakin besar.22

Menurut Connard P Kottak dalam buku Ngainun Naim dan Achmad Sauqi

dijelaskan bahwa kultur memiliki tujuh karakteristik khusus, yaitu:23

a. Kultur adalah sesuatu yang general dan spesifik sekaligus, general

artinya setiap manusia di dunia ini mempunyai budaya, dan spesifik

arinya kultur pada kelompok masyarakat yang mana kultur itu

berbeda. Jasi dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki budaya

atau kultur dan mereka hidup dengan budayanya sendiri-sendiri.

21 Ain al-Rafiq Dawan, Emoh Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 99.
22 Zakiyuddin Baidhawy, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, (Jakarta:

Penerbit Erlangga, 2005), h. 1.
23 Ngainun Naim & Achmad Sauqi, Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi(

Yogyakarta: ar-ruzz Media, 2011), h. 123-125.
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b. Kultur adalah sesuatu yang di pelajari

c. Kultur adalah sebuah simbol. Simbol dapat berbentuk verbal dan non

verbal atau bahkan berbentuk bahasa khusus.

d. Kultur dapat membentuk dan menlengkapi sesuatu yang alami. Secara

alamiah manusia harus makan dan mendapat energi.

e. Kultur merupakan sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama yang

menjadi atribut bagi seseorang sebagai anggota dari kelompok

masyarakat.

f. Kultur adalah sebuah model, artinya bahwa kultur itu bukan merupakan

kumpulan dari kepercayaan dan adat istiadat tetapi sesuatu yang

disatukan dan sistem-sistem  yang tersusun secara jelas.

g. Kultur adalah sesuatu yang bersifat adaptif. Artinya bahwa kultur

adalah sebuah proses bagi suatu kelompok untuk membangun

hubungan baik dengan lingkungannya sehingga semua anggota

melakukan usaha yang maksimal untuk bertahan hidup dan melanjutkan

keturunan.

Sedangkan pengertian multikulturalisme adalah gabungan dari tiga kata

sekaligus, yakni multy (banyak), cultur (budaya), isme (aliran/ paham).

Multikulturalisme  secara singkat adalah sebuah paradigma tentang kesetaraan

semua ekpresi budaya. Artinya, tidak ada pembedaan stereotypeantara

kebudayaan suku primitif dan masyarakat industri modern. Keduanya memiliki
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kesetaraan nilai dan peran dalam mengabdikan kekhususan peran sosial-historis

masing-masing.24

Menurut Abdullah yang dikutip oleh Ngainun Naim dan Achmad Sauqi,

Multikulturalisme merupakan paham yang menitik beratkan pada kesetaraan dan

kesenjangan budaya tolak tanpa mengabaikan eksistensi dan hak budaya yang ada.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa multikulturalisme ini mempunyai penekanan

pada kesetaraan budaya.25

Dalam kamus sosiologi yang disusun oleh Soedjono Soekamto secara

sederhana multikultural berarti berkenaan lebih dari dua kebudayaan. Menurut

Kimlicka, multikultural adalah keberagaman budaya di dalam komunitas  atau

masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa multikultural adalah suatu yang

masyarakat yang di dalamnya terdapat beraneka ragam budaya yang disebut

masyarakat multikultural. Ragaman kebudayaan yang memberikan kepada

anggotanya berbagai cara hidup yang penuh arti dalam segala kegiatan manusia,

termasuk kehidupan sosial, pendidikan, agama, hiburan, ekonomi, yang mencakup

baik bidang publik maupun pribadi. Kebudayaan-kebudayaan tersebut

terkonsentrasi secara teritorial berdasarkan bahasa yang sama.26

24Parsudi Suparlan, Menuju Masyarakat Idonesia yang Multikultural. Simposium
Internasional Bali, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002.

25 Ngainun Naim & Achmad Sauqi, Pendidikan Multikultural Konsep dan
Aplikasi…,h.125.

26 Hujair AH.Sanaky, Dinamika Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia
(Yogyakarta:Kaukaba, 2006), h. 188.
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Berdasarkan dari hadis Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar

ىَ اْنُظْرفَإِنَكلَْیَسبَِخْیٍرِمْناْحَمَرَوالَاْسَوداالانتَْفُضلَھبِتَْقوَ 

Artinya:

“Lihatlah, engkau tidaklah akan baik dari orang yang berkulit merah atau

berkulit hitam sampai engkau mengungguli mereka dengan takwa.”

Allah menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal satu sama

lainnya. Yang membedakan di sisi Allah hanyalah ketakwaannya.

2. Pendidikan Multikultural

Secara harafiah, multikultural adalah keanekaragaman kultur. Dengan

demikian pendidikan multikultural secara harfiah adalah pendidikan tentang

keanekaragaman kultur. Hal ini terkait dengan keanekaragaman etnis, bangsa, ras,

bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan, dan lain-lain.Keanekaragaman itu

adalah sesuatu yang sudah tidak bisa dihindari oleh manusia.Karena itu pula Islam

menjelaskan tentang adanya kemajemukan (pluralitas)27. (Q.S. al-Hujarat: 13)

ْكرَ َ  َائَِل ِلتََعاَرفُوا ان ً َوقَ نَْىث َوَجَعلْنَاُمكْ ُشُعو َاُمكْ ِمْن َذكٍَر َو لَْق َ َا الناُس ا تْقَاُمكْ انهي  ِ َمُمكْ ِعْنَد ا

ٌري  ِ َِلٌمي َخ  َ ا

Artinya :

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

27Putra Dauly, Pendidikan Islam dalam Presfektif Filsafat, (medan: Cetakan 1
Percetakan Kharisma Haidar Putra Utama 2014 ), h. 163.
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taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha

Mengenal.

Islam diturunkan Allah kepermukaan Bumi diperuntukkan untuk seluruh

umat manusia, sekaligus berperan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Konsep

ajaran Islam itu sangat mengacu kepada hal yang sifatnya humanis memiliki

kepedulian kepada manusia. Ajaran Islam yang menyuruh kita berbuat baik

kepada manusia tidak hanya tertuju kepada umat Islam saja, tetapi kepada

manusia secara keseluruhan. Ketika Al-Qur’an menyuruh memperhatikan orang

miskin, anak yatim, ayatnya bersifat umum. (QS. al-Ma’un: 1-3)

ِن ( ِّ ِ ُب  ُكَِذّ ي  ِ یَْت ا َِمي ()١َر الَْی ي یَُدع ِ َ ا ِ ََىل َطَعاِم الِْمْسِكِني ()٢فََذ )٣َوال َحيُض

Artinya:

(1) tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama (2). Itulah orang yang

menghardik anak yatim, (3) dan tidak menganjurkan memberi Makan

orang miskin.

Pandangan Islam tentang pluralitas ini telah dikutip dari surah tersebut di

atas menunjukkan bahwa diakuinya keberadaan seluruh umat manusia tanpa

terkecuali, melakukan hubungan kemanusiaan dalam bentuk hubungan antar-

sesama manusia (hablum minannas) adalah sesuatu yang tidak dilarang bahkan

dianjurkan bila dilihat banyak dampak positifnya. Adapun yang tidak

diperbolehkan dalam Islam itu melakukan kompromi tentang akidah dan ibadah

(ritual keagamaan) QS.al-Kafirun: 6
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نِ  لَُمكْ ِدیُنُمكْ َوِيلَ ِد

Artinya;

Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.

Menurut seorang pakar pendidikan dari Barat, Prudence Crandall

sebagaimana dikutip Ainurofiq Dawan, pendidikan multikultural secara

epistimologi terdiri atas dua tema, yaitu pendidikan dan multikultural.  Pendidikan

dapat diartikan sebagai proses pengembangan sikap dan tingkah laku seseorang

atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran,

pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Sedangkan istilah

multikultural berasal dari kata dasar “kultur” yang berarti kebudayaan, kesopanan,

atau pemeliharaan yang dapat awalan “multi” yang berarti banyak, ragam, atau

aneka. Dengan demikian, multikultural dapat diartikan  sebagai keragaman

budaya sebagai sebagai latar belakang seseorang.28

Secara terminologis, pendidikan multikultural berarti proses

pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan

heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran

(agama). Pengertian pendidikan multikultural yang demikian tentu mempunyai

implikasi yang sangat luas dalam pendidikan. Karena pendidikan sendiri secara

umum dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses sepanjang hayat.

Melihat dan memperhatikan pengertian pendidikan multikultural di atas,

maka dapat diambil pemahaman bahwa pendidikan multikultural bertujuan

28 Ngainum Ainunrrofiq Dawam, Emoh Sekolah (Yogyakarta: Inspeal Ahimsa karya
Press, 2003), h. 100.
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menawarkan satu alternative melalui implementasi strategi dan konsep pendidikan

yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang terdapat dalam masyarakat,

khususnya yang ada pada masyarakat seperti budaya, agama, status sosial,

gender, dan ras.

Menurut Azyumardi Azra mengatakan, secara sederhana pendidikan

multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang

keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultur

lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan.29

Dede Rosyada, sebagaimana mengutip Karmanto Sunarto menjelaskan

bahwa pendidikan multikultural biasa diartikan sebagai ” pendidikan keragaman

budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan yang

menawarkan ragam model untuk keragaman budaya dalam masyrakat, dan

terkadang juga diartikan sebagai pendidikan untuk membina sikap siswa agar

menghargai keragaman budaya masyarakat.30

Jika dipetakan, definisi pendidikan multikultural sesungguhnya dapat

dilihat dari tiga sisi, yaitu sebagai sebuah ide atau konsep, sebagai gerakan

pembaharuan pendidikan, dan sebagai sebuah proses. Pendidikan multikultural

sebagai sebuah ide diartikan bahwa bagi semua siswa dengan tampa melihat

gender, kelas sosial, etnis, ras dan karakteristik budaya harus mendapatkan

kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah.31

29 Azyumardi Azra, Pendidikan Multikultural, Membangun Kembali Indonesia Bhineka
Tunggal Ika, dalam Tsaqofah, Vol, 1, No. 2, tahun 2003, h. 21.

30 Dede Rosyada, Pendidikan Multikultural Melalui Pendidikan Agama,  Dalam Jurnal
Didaktika Islamika, Vol, VI, No. I, Juni 2005, h. 21-22.

31Khaerudin, Konstribusi Teknologi dalam Membangun Pendidikan Multikultural,
sumber: http:/www.ilmu pendidikan.id.
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James A. Bank lebih menyebut hal demikian dengan pendidikan dengan

wawasan multikultural yang dirumuskan oleh Bank sebagai ide, konsep atau

falsafah suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai

pentingnya nilai keberagaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup,

pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu,

kelompok maupun negara.

C. Penelitian Relevan

1. Yuda Dwi Elfanto. Pada tahun 2016, dalam skripsi yang berjudul

“implementasi pendidikan multicultural di SMP Immanuel Batu”

penelitian ini berfokus pada  implementasi pendidikan multikultural dirasa

penting dan perlu mengingat kondisi latar belakang siswa SMP Immanuel

Batu, proses pengimplementasian pendidikan multikultural dilaksanakan

dalam lingkup formal (kelas atau sekolah) seperti kegiataan

ekstrakulikuler maupun non formal (di luar kelas atau asrama) dan

berlangsung sangat baik. 32

2. Syamsul Arif, pada tahun 2015, dalam jurnal yang berjudul “ pendidikan

multikultural “ penelitian ini berfokus pada keragamaan kebudayaan

dalam merespo n perubahaan demografis dan cultural lingkungan

masyarakat, melalui pendidikan multikultural diintegrasikan proses

penanaman cara hidup menghormati, tulus dan toleran terhadap

keberagamaan budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural.

32 Yudi Dwi Elfanto. Implementasi Pendidikan Multikultural Di Smp Immanuel
Batu,Skripsi, (Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Idrahim Malang,2006).h.20.
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Pendidikan berbasis multikultural diharapkan mampu untuk meedam

konflik yang terjadi di tengah masyarakat plural. 33

3. Nurul Islamiyah, pada tahun 2005, dalam skripsi yang berjudul “

implementasi pendidikan multikultural di SMA selamat pagi Indonesia

batu”  penelitian ini berfokus pada  pendidikan formal, pendidikan non

formal , dan berlangsung sangat baik. Sikap demokratis dan toleransi

tercermin dalam perilaku siswa sehari-hari baikdidalam kelas maupun

diluar kelas.34

Melihat dari tiga hasil penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan,

persamaanya yaitu sama-sama peneliti tentang pendidikan multikultural yang

dimaksud peneliti adalah keberagaman Agama Islam dan Agama Hindu dalam

masyarakat sedangkan perbedaannya dalam penelitian lain adalah berfokus pada

pendidikan multikultural di sekolah,

33Syamsul Arif. Pendidikan Multikultural , Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri
Medan,(Jurnal Hutagalung Masniari Surya),h.19.

34 Nurul Islamiyah. Implementasi Pendidikan Multikultural Di Sma Selmat Pagi
Indonesia Batu, Skripsi, (Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang,2015).h.56.


