
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki berbagai macam

suku etnik, agama, ras, dan juga budaya. Dari keberagaman tersebut Indonesia

termasuk dalam negara dengan multikultural terbesar di dunia. Sejalan dengan

semboyan bangsa Indonesia yaitu “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti walaupun

berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna Bhineka Tunggal Ika adalah meskipun

bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang

memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang bermacam-macam serta beraneka

ragam kepulauan wilayah negara Indonesia, namun keseluruhannya itu merupakan

satu kesatuan yang utuh yaitu bangsa dan negara Indonesia. (Faisal Ismail. 2012)

Beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang diakibatkan oleh

perbedaan SARA diantaranya adalah kasus konflik Ambon, Poso, dan Dayak

dengan Madura di Sampit. Konflik yang terjadi di Indonesia tak jarang

memberikan dampak buruk bagi masyarakat diantaranya, hilangnya nyawa yang

tidak berdosa, lenyapnya harta benda, dan merusak fasilitas umum yang ada.

Untuk mempunyai individu-individu yang bertanggung jawab atas dirinya

sendiri dan menghormati individu lainnya diperlukan adanya pemahaman, bahwa

perbedaan bukanlah menjadi satu persoalan. Yang lebih penting ialah bagaimana

menjadikan perbedaan-perbedaan itu menjadi indah, dinamis dan membawa

berkah. Kebhinekaan adalah sumber persatuan bangsa Indonesia, dan pancasila

adalah landasan dasar yang sebenarnya telah mengajarkan semuanya.
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Islam sebagai Agama yang rahmatan li al-„alamin, yaitu Agama yang

menjunjung tinggi nilai-nilai normatif, sangat menghargai perbedaan. Allah

berfirman dalam QS. Al-Hujurat/49 ayat 13.

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 di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling
taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal”. (Al-Qur’an. Al-Hujurat:49/13)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia

dari seorang laki-laki dan perempuan yaitu Adam dan Hawa. Kemudian Allah

menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya mereka saling

mengenal satu sama lain bukan untuk mencemoohkan. Allah tidak menyukai

orang-orang yang memperlihatkan kesombongan, keturunan, kepangkatan atau

kekayaan karena yang mulia diantara manusia di sisi Allah hanyalah orang yang

bertakwa kepada Allah SWT.

Bila ingin bangsa Indonesia ini kuat maka diperlukan adanya kerukunan

sikap toleransi, saling menghargai, memahami dan saling menerima perbedaan

tiap individu itu sendiri sehingga dapat saling bekerja sama dan memajukan

Negara menjadi baik, Namun sepertinya konflik keanekaragaman yang

mengatasnamakan budaya, Agama, ras, dan suku bangsa masih sering kita jumpai
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di Negara kita. Masyarakat kita perlu adanya pemahaman khusus tentang

bagaimana cara pandang mereka tentang perbedaan, memang perlu diberikan

pemahaman bahwasanya perbedaan bukanlah suatu masalah, melainkan

perbedaan adalah suatu keindahan jika kita bisa saling memahami satu sama lain

Pendidikan sebagai salah satu usaha yang memiliki system dan aturan

yang sudah di tetapkan di harapkan dapat mengubah paradigma masyarakat yang

menganggap budayanya paling benar.

Pendidikan adalah Proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan
sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimana
ia hidup, proses social dimana orang dihadapkan pada pengaruh
lingkungannya yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari
sekolah) sehingga dapat memperoleh atau mengalami perkembangan
kemampuan social dan kemampuan individu yang optimum (maksimal).
(Fuad Ihsan. 2006)

Sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional yang tertuang

dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 4

ayat 1, bahwa

“Pendidikan Nasional diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan

serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

(HAM), nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. (UU

RI NO. 20 TH. 2003 tentang sistem pendidikan nasional)

Dalam dunia pendidikan, guru merupakan faktor yang sangat berpengaruh

terhadap perkembangan peserta didik. Guru yang baik adalah yang menyadari

kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa yang ada pada dirinya dan

menyadari kesalahannya jika memang melakukan kesalahan. Figur guru itulah
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yang nantinya memberikan tauladan mengenai Nilai-Nilai kebhinekaan sehingga

dapat diaplikasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

Guru merupakan orang yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan

peserta didik karena dari gurulah siswa belajar untuk mengerti, memahami, dan

melaksanakan. Guru PAI dapat memberikan kontribusinya dalam meningkatkan

Nilai kebhinekaan peserta didik. Diantaranya adalah mampu menumbuhkan

kesadaran multikultural peserta didik agar saling menghargai diantara

banyaknyaperbedaan. Kesadaran tersebut dapat ditanamkan melalui berbagai

materi PAI dalam menanamkan Nilai-nilai kebhinekaan seperti, toleransi,

keadilan, kerukunan,kesetaraan, demokrasi, kerja sama, gotong-royong, tanggung

jawab dan lain sebagainya.

Dengan adanya guru PAI, diharapkan akan melahirkan anak didik yang

memiliki cakrawala pandangan luas, menghargai perbedaan, penuh toleransi, dan

penghargaan terhadap segala bentuk perbedaan. Nilai-nilai ajaran islam seperti

kebersamaan, kerukunan, dan keadilan harus bisa diinternalisasikan dengan baik

kepada peserta didik supaya tercermin dalam kehidupannya sehari-hari.

Kota Kendari adalah salah satu kota pendidikan yang paling banyak

diminati oleh masyarakat Non lokal untuk dijadikan tempat belajar. Jika kita lihat

di kota tersebut sendiri terdapat berbagai masyarakat yang memiliki perbedaan

budaya beragam Suku, agama, Ras, Warna kulit karena banyak pendatang baru

dari berbagai daerah ataupun Negara yang menetap di kota ini baik itu dari

kalangan masyarakat, mahasiswa, dan siswa. Hal ini dapat menimbulkan
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terjadinya konflik sosial yang terjadi melihat adanya masyarakat yang berbeda-

beda. Hal ini rawan akan terjadinya perseteruan  karena perbedaan budaya

tersebut. Oleh karena itu perlu adanya kesepahaman tentang Nilai-Nilai

kebhinekaan agar tercipta masyarakat yang damai dan harmonis dengan cara

membina kerukunan antara warga local dan non local. Agar peserta didik nantinya

diharapkan menjadi salah satu masyarakat yang cinta damai dan saling toleransi

antar budaya, ras ataupun suku, dan agama yang berbeda.

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan untuk mecerdaskan

kehidupan bangsa melalu pendidikan yang ia tempuh. SMAN 4 Kendari

merupakan salah satu sekolah favorit di kota kendari. Kemudiaan Yang menarik

dari sekolah ini sehingga banyak tamatan Smp/Mts yang ingin melanjutkan ke-

jenjang sekolah tersebutkarenamemiki prestasi yang  luar biasa. disetiap

mengikuti berbagai ajang perlombaan paling sering meraih juara 1-3. Selain itu

perbedaan sosial ekonomi juga terlihat di sana, antara keluarga yang berasal dari

kalangan bawah, menengah sampai atas, mulai dari PNS, wiraswasta sampai

buruh. Kemudian di dalam lembaga sekolah ini terdapat macam etnis dan agama

juga. Seperti contoh terdapat guru ataupun siswa yang beragama islam sebagai

agama mayoritas, tetapi ada juga yang beragama kristen, katolik, budha

Guru ketika melakukan Proses Pembelajaran juga hendaknya

memperhatikan perbedaan-perbedaan karakter peserta didik. Pembelajaran akan

berhasil jika menggunakan prinsip bimbingan, potensi guru sebagai fasilitator

sehingga peserta didik dapat mengaktualisasikan potensi dirinya.Kiranya semua

itu telah tercermin dalam pembelajaran PAI yang ada SMAN 4 Kendari.
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Pembelajaran PAI yang dilaksanakan idealnya memperhatikan kondisi individu,

sebab pada dasarnya peserta didik merupakan individu yang berbeda satu sama

lain, di samping memiliki keunikan masing-masing yang tidak sama.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti yang dilakukan di SMAN 4

Kendari ini di sekolah tersebut memiliki berbagaikeberagaman serta perbedaan

Kultur di antarasiswa-siswinya baik itu dari segi Agama, suku, Ras, dan budaya..

Misalnya pada siswa kelas XI-Mia OLP ini tidak kelihatan berbeda keyakinan

ketika penulis diamati dalam bersosial. Dari hal tersebut saya menanyai salah satu

siswa kelas XI MIA OLP yang beragama Non Muslim dalam mengikuti

pembelajaran PAI, dan ia mengatakan bahwa “mendengarkan pelajaran adalah

ilmu bagi kami dan kami senang mendengarkan, kalau untuk keyakinan kami

tidak akan mencampuradukkan, tetapi kami hidup tanpa perbedaan dalam sosial.

Kemudian Dari salah satu guru PAI  yang mengajar di Kelas tersebut bahwa

ketika pembelajaran PAI berlangsung maka untuk siswa maupun siswi yang Non

Muslim di persilahkan untuk Keluar kelas dan mau menetap di dalam kelas juga

tidak mengapa. (Wawancara dengan salah satu siswa kelas XI MIA OLP. SMAN

4 Kendari)

Berkaitan dengan ini, Agar tercipta kedamaian dan kesehjateraan dan

menjunjung tinggi Nilai-Nilai kebhinekaan dalam lingkungan SMAN 4 Kendari

Yaitu toleransi. guru PAI tidak hanya sebatas menyampaikan materi tentang

Agama tetapi juga mengenalkan, membimbing dan mengarahkan kepada peserta

didiknya betapa pentingnya/indahnya sebuah perbedaan seperti yang terkandung

di dalam Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda tapi Tetap satu) serta guru PAI
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mempunyai peran yang sangat penting dalam menerapkan Nilai-Nilai

Kebhinekaan terhadap peserta didik melalui pembelajaran PAI, sebagai Agama

mayoritas tentunya berperan penting dalam keharmonisan seluruh warga sekolah.

Melalui latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui”Strategi guru

PAI dalam Menanamkan Nilai-Nilai Kebhinekaan siswa di SMAN 4

Kendari”. Diharapkan dari penelitian yang dilakukan, yaitu pendidik mampu

Menanamkan Nilai-Nilai Kebhinekaan melalui pembelajaran Pendidikan Agama

Islam sehingga peserta didik dapat berjiwa Multikultur dan pluralitas. Sehingga

Peserta didik dapat merangkul dan menghargai dari setiap keragaman dan

perbedaan harapannya muncul nilai kearifan dari segala keragaman yang ada.

Peserta didik akan mampu memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan dengan

individu atau kelompok lain sehingga tidak terjadi konflik sosial.

1.2 Fokus Penelitian.

“strategi guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai kebhinekaan pada siswa

di SMAN 4 Kendari.”

1.3 Rumusan Masalah

Dari Fokus Penelitian diatas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalahnya

sebagai berikut:

1 Bagaimana Gambaran penerapan nilai-nilai kebhinekaan pada

siswa di SMAN 4 Kendari?

2 Bagaimana strategi guru PAI dalam menamkan nilai-nilai

kebhinekaan pada siswa di SMAN 4 Kendari?
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1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan dan kegunaan yang dapat di

peroleh sebagai berikut:

Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Gambaran penerapan Nilai-Nilai kebhinekaan

pada siswa di SMAN 4 Kendari

b. Untuk mengetahui Strategi guru PAI dalam menanamkan Nilai-

Nilai Kebhinekaan pada pembelajaran PAI di SMAN 4 Kendari.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

1 Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan keilmuan

tentang strategi guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai kebhinekaan

pada pembelajaran PAI.

2 Penelitian ini dapat memberikan Konstribusinya terhadap

pengembangan disiplin ilmu pendidikan Agama Islam serta disiplin

ilmu lain berkenaan dengan Nilai-Nilai kebhinekaan peserta didik.

b. Secara Praktis.

1 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi

penelitian selanjutnya yang relevan di masa yang akan datang.

2 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan

memberikan masukan bagi sekolah untuk terus mengembangkan

pendidikannya dalam mewujudkan generasi yang lebih berbhineka.

1.6 Definisi Operasional.
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1 Strategi Guru Agama Islam yang Penulis Maksud dalam skripsi ini

adalah dengan menekankan kepada proses penyampaian materi secara

verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar

siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal dan dapat

efisien dengan berlandaskan kekuatan spritualitas dalam Menanamkan

Nilai-Nilai Kebhinekaan Kepada siswa. dalam konteks sebuah lembaga

yang dinamai sekolah. ( Khairu A, iif, dkk 2011)

2 Nilai-Nilai kebhinekaan yang Penulis maksud dalam Hasil ini diantaranya,

nilai toleransi dari berbagai keberagaman yang ada maka kita harus bersikap

saling menghargai antara satu sama lain, nilai Keadilan yaitu nilai yang

membahas bagaimana kita harus bersikap adil dalam menjalankan tugas baik

itu guru ketika memberikan nilai kepada siswa tidak membeda-bedakan,

maupun siswa dengan siswa, nilai gotong-royong nilai gotong royong disini

adalah bagaimana dapat saling bekerja sama baik itu dalam hal kerja bakti,

maupun bersosial, nilai kerukunan dalam penelitian ini yaitu bagaimana

antara satu dengan yang lainnya dapat hidup rukun melauli berbagai aspek

3 Indikator Nilai-Nilai Kebhinekaan dengan sikap siswa terhadap Bhineka

Tunggal Ika yaitu. Inklusif (keterbukaan), humanis, toleransi, tolong

menolong, keadilan, persamaan dan persaudaraan sebangsa maupun antar

bangsa dan cinta tanah air


