
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Strategi Guru Pendidikan Agama Islam

2.1.1 Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari Yunani, yaitu strategeia (stratos=militer;

danag=memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seseorang

jenderal.Konsep ini relevan dengan situasi jaman dulu yang sering diwarnai

perang, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar

dapatselalu memenangkan perang. (Malik Idris 2007). Sedangkan secara harfiah,

kata “strategi” dapatdiartikan sebagai seni (art) melaksanakan stratagen yakni

siasat atau rencana.1Strategi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah rencana

yang cermatmengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. (Tim Redaksi,

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tahun 2005) Dalam dunia pendidikan,stategi

diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatanyang di

desain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. ( Hamruni 2012)

Pada konteks belajar mengajar, strategi berarti pola umum aktivitas guruyang

dilakukan oleh guru untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar atausering kali

orang menyebutnya strategi pembelajaran. Berdasarkan Undang-undang No. 14

Tahun 2005 tentang guru dan dosen BAB 1 pasal 1 no. 1 disebutkan bahwa “guru

adalah seorang pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik

pada pendidikan jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
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menengah. (Depdiknas, Undang-undang Guru dan Dosen /UU RI NO. 14 TH.

2005)

Kegunaan dari strategi iniadalah untuk memperoleh kesuksesan atau

keberhasilan dalam mencapai tujuanyang diinginkan.Secara umum strategi

mempunyai pengertian suatu garis-garis besarhaluan untuk bertindak dalam usaha

mencapai sasaran yang telah ditentukan. (Syaiful Bahri Djamarah. Tahun 2012)

Atau dapat dikatakan bahwa strategi adalah suatu penataan potensidan sumber

daya agar dapat efisien dalam memperoleh hasil sesuai yangdirancangkan.

(Mansur 2007) Menurut Ahmad Sabri, strategi adalah pilihan pola kegiatanbelajar

mengajar yang diambil untuk mencapai tujuan secara efektif. (Ahmad Sabri.

2007)

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan denganpelaksanaan

gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurunwaktu tertentu.

Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memilikitema,

mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsippelaksanaan

gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan, dan memilikitaktik untuk

mencapai tujuan secara efektif.

Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan dengan

sukses.Dalamperkembangannya, strategi juga merambah dalam jagat pendidikan,

lebih-lebihdalam proses belajar mengajar. Dan dalam proses belajar mengajar, kita

harusmembuat perencanaan yang memuat serangkaian kegiatan yang telah

didesain
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dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan. (Rudi Hartono. 2014)

Kebanyakan orang memahami kata strategi dan metode adalah hal

yangsama, padahal, makna dan implementasinya berbeda. Strategi merujuk

padasebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara

yangdapat digunakan untuk melaksanakan strategi.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksuddengan strategi adalah alat,cara, serta suatu langkah-langkah terencana

yang berisi tentang rangkaian kegiatan-kegiatan yang telah didesain sedemikian

rupa olehseseorang secara cermat yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak

dicapai.

2.1.2 Macam-Macam Strategi

Dalam pembelajaran terdapat beberapa strategi yang di gunakan untuk mencapai

sasaran dalam pendidikan itu sendiri. strategi merupakan sebuah cara yang

dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu, strategi juga dapat

difahami sebagai tipe atau desain. Secara umum terdapat beberapa pendekatan

dalam pembelajaran yang dapat digunakan diantaranya adalah :

1 Strategi Pembelajaran Ekspositori

Menurut Roy Killen yang dikutip oleh Sanjaya, pengertian strategi

pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada

proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok

siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal.

(Wina Sanjaya. 2006) Sedangkan menurut Anissatul Mufarokah pembelajaran
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ekpositori adalah guru menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara

rapi, sistematik dan lengkap, sehingga anak didik tinggal menyimak dan

mencernanya saja secara tertib dan teratur. (Annisatul Mufarokah. 2009) Strategi

pembelajaran ekspositori sebagai strategi pembelajaran yang menekankan kepada

proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok

siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal.

Strategi pembelajaran ekspositori merupakan salah satu strategi mengajar

yang membantu siswa mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi

yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Strategi pembelajaran ekspositori

ini dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan

pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik,

yang dapat diajarkan dengan bertahap, selangkah demi selangkah. (Kardi S. dan

Nur M. 2005)

Jadi dari penjelasan di atas, yang dimaksud dengan strategi pembelajaran

ekspositori adalah kerangka konseptual yangmelukiskan prosedur dalam

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan

berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran, lingkungan

pembelajaran dan pengelolaan kelas. Strategi pembelajaran ekspositori lebih

mengarah kepada tujuannya dan dapat diajarkan atau dicontohkan dalam waktu

yang relatif pendek. Ia merupakan suatu "keharusan" dalam semua lakon atau

peran yang dimainkan guru.
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Strategi pembelajaran ekspositori ini merupakan bentuk dari pendekatan

pembelajaran yang berorientasi kepada guru (teacher centered approach).

Dikatakan demikian, sebab dalam strategi ini guru memegang peran yang sangat

dominan. Melalui strategi ini guru menyampaikan materi pembelajaran secara

terstruktur dengan harapan materi pelajaran yang disampaikan itu dapat dikuasai

siswa dengan baik. (Wina Sanjaya. Hal 177 2006)

Strategi pembelajaran ekspositori dapat berbentuk ceramah, demonstrasi,

pelatihan atau praktek kerja kelompok. Dalam menggunakan strategi

pembelajaran ekspositori seorang guru juga dapat mengkaitkan dengan diskusi

kelas belajar kooperatif, sebagaimana dikemukakan oleh Arends yang dikutip oleh

Kardi bahwa :

Seorang guru dapat menggunakan strategi pembelajaran ekspositori untuk
mengajarkan materi atau keterampilan guru, kemudian diskusi kelas untuk
melatih siswa berpikir tentang topik tersebut, lalu membagi siswa menjadi
kelompok belajar kooperatif untuk menerapkan keterampilan yang baru
diperolehnya dan membangun pemahamannya sendiri tentang materi
pembelajaran." (Kardi S. hal 8)

Penggunaan strategi pembelajaran ekspositori terdapat beberapa prinsip yang

harus diperhatikan oleh guru. Setiap prinsip tersebut dijelaskan dibawah ini:

(Wina Sanjaya. Hal 179-181)

1) Berorientasi pada tujuan

Walaupun penyampaian materi pelajaran merupakan ciri utama dalam

strategi pembelajaran ekspositori melalui metode ceramah, namun tidak berarti

proses penyampaian materi tanpa tujuan pembelajaran, justru tujuan inilah yang

harus menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan strategi ini. Karena itu
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sebelum strategi ini diterapkan terlebih dahulu, guru harus merumuskan tujuan

pembelajaran secara jelas dan terstruktur, seperti kriteria pada umumnya, tujuan

pembelajaran harus dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diukur dan

berorientasi pada kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Hal ini penting untuk

dipahami, karena tujuan yang spesifik memungkinkan kita bisa mengontrol

efektifitas penggunaan strategi pembelajaran.

2) Prinsip komunikasi

Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi, yang

menunjuk pada proses penyampaian pesan dari seseorang (sumber pesan) kepada

seseorang atau sekelompok orang (penerima pesan). Pesan yang ingin

disampaikan dalam hal ini adalah materi pelajaran yang diorganisir dan disusun

sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dalam proses komunikasi guru

berfungsi sebagai sumber pesan dan siswa berfungsi sebagai penerima pesan.

3) Prinsip Kesiapan

Dalam teori belajar koneksionisme, "kesiapan" merupakan salah satu hukum

belajar. Inti dari hukum belajar ini adalah bahwa setiap individu akan merespon

dengan cepat dari setiap stimulus yang muncul manakala dalam dirinya sudah

memiliki kesiapan, sebaliknya, tidak mungkin setiap individu akan merespon

setiap stimulus yang muncul manakala dalam dirinya belum memiliki kesiapan.

4) Prinsip Berkelanjutan

Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau

mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran bukan hanya berlangsung
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pada saat ini, akan tetapi juga untuk waktu selanjutnya. Ekspositori yang berhasil

adalah manakala melalui proses penyampaian dapat membawa siswa pada situasi

ketidakseimbangan (disequilibrium), sehingga mendorong mereka untuk mencari

dan menemukan atau menambah wawasan melalui belajar mandiri.

Ada beberapa langkah dalam penerapan strategi

pembelajaran ekspositori, yaitu:

1) Persiapan (preparation)

2) Penyajian (presentation)

3) Menghubungkan (correlation)

4) Menyimpulkan (generalization)

5) Penerapan (application).

2 Strategi Pembelajaran Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuriskein, yang berarti “Saya

Menemukan”. (Wina Sanjaya. hal 194) Dalam perkembangannya, strategi ini

berkembang menjadi sebuah strategi pembelajaran yang menekankan pada

aktivitas siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan menjadikan

“heuriskein (saya menemukan)” sebagai acuan. Strategi pembelajaran ini berbasis

pada pengolahan pesan/pemrosesan informasi yang dilakukan siswa sehingga

memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai. (Dimyati dan Mudjiono.

2004)
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Strategi ini berasumsi bahwa kegiatan pembelajaran haruslah dapat

menstimulus siswa agar aktif dalam proses pembelajaran, seperti memahami

materi pelajaran, bisa merumuskan masalah, menetapkan hipotesis, mencari

data/fakta, memecahkan masalah dan mempresentasikannya. (Oemar Hamalik.

2001). Jadi dapat disimpulkan, bahwa strategi heuristik adalah strategi

pembelajaran yang lebih menekankan pada aktivitas siswa pada proses

pembelajaran dalam mengembangkan proses berpikir intelektual siswa. Dalam

definisi lain disebutkan bahwa strategi pembelajaran heuristik adalah rangkaian

kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan

analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang

dipertanyakan.

Strategi ini berangkat dari asumsi bahwa sejak manusia lahir ke dunia,

manusia memiliki dorongan untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Rasa

ingin tahu tentang keadaan alam di sekelilingnya merupakan kodrat manusia sejak

lahir. Manusia memiliki keinginan untuk mengenal apa saja melalui berbagai

indra yang ada di dalam diri manusia. Pengetahuan yang dimiliki manusia akan

lebih bermakna manakala didasari oleh keingintahuan itu.

Tekanan utama pembelajaran dalam strategi ini adalah (1) pengembangan

kemampuan berpikir, (2) peningkatan kemampuan mempraktekkan metode dan

teknik penelitian, (3) latihan keterampilan khusus, dan (4) latihan menemukan

sesuatu. (Dimyati dan Mudjiono, Belajar…, 173)
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Dalam pembelajaran, tugas utama guru adalah membelajarkan siswa, yaitu

mengkondisikan siswa agar belajar aktif sehingga potensidirinya (kognitif, afektif,

dan psikomotorik) dapat berkembang dengan maksimal. Dengan belajar aktif,

melalui partisipasi dalam setiap kegiatan pembelajaran, akan terlatih dan terbentuk

kompetensi yaitu kemampuan siswa untuk melakukan sesuatu yang sifatnya

positif yang pada akhirnya akan membentuk life skill sebagai bekal hidup dan

penghidupannya. Peranan guru dalam strategi ini adalah (1) menciptakan suasana

bebas berpikir sehingga siswa berani bereksplorasi dalam penyelidikan dan

penemuan, (2) fasilitator dalam penelitian, (3) rekan diskusi dalam klasifikasi, (4)

pembimbing penelitian. Agar hal tersebut di atas dapat terwujud, guru seyogianya

mengetahui bagaimana cara siswa belajar dan menguasai berbagai cara

membelajarkan siswa. (Sriyono. 2001).

Ada dua sub-strategi dalam strategi heuristik ini, yaitu penemuan (discovery)

dan penyelidikan (inquiry), (Abu Ahmadi. 2002). Adapun yang di maksud dalam

dua sub-strategi itu adalah :

1 Discovery

Metode discovery (penemuan) diartikan sebagai suatu prosedur mengajar

yang mementingkan pengajaran perseorangan, memanipulasi objek dan lain-lain

percobaan, sebelum sampai pada generalisasi. (Suryosubroto. 2002). Metode

penemuan merupakan komponen dari praktek pendidikan yang meliputi metode

mengajar yang memajukan cara belajar aktif, berorientasi pada proses,

mengarahkan sendiri, mencari sendiri dan reflektif.
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2 Inquiry

Metode inquiry adalah metode pembelajaran yang menekankan pada

aktifitas siswa pada proses berpikir secara kritis dan analitis. (Wina Sanjaya,

Strategi. 195). Metode inquiry merupakan pembelajaran yang mengharuskan

siswa mengolah pesan sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-

nilai. Dalam model inquiry siswa dirancang untuk terlibat dalam melakukan

inquiry. model pengajaran inquiry merupakan pengajaran yang terpusat pada

siswa. Tujuan utama model inquiry adalah mengembangkan keterampilan

intelektual, berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah secara ilmiah.

(Dimyati dan Mudjiono, Belajar. 173).

Tujuan strategi heuristik adalah untuk mengembangkan keterampilan

intelektual, berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah secara ilmiah. Pada

proses selanjutnya, siswa akan mampu memahami materi dari suatu pelajaran

dengan maksimal dengan mengolah dan menghadapi persoalan materi pelajaran

maupun di dalam persoalan belajarnya.

Tujuan strategi pembelajaran heuristik yaitu mengajari para siswa bersikap
reflektif terhadap masalah-masalah social yang bermakna. Strategi ini dilandasi
oleh asumsi bahwa: (Oemar Hamalik, Proses. 224)

1) Tujuan utama pendidikan harus menjadi ulangan reflektif terhadap nilai-nilai
dan isu-isu penting dewasa ini.

2) Ilmu social harus dipelajari dalam pelajaran tentang upaya untuk
mengembangkan solusi-solusi, masalah-masalah yang berarti.

3) Memungkinkan siswa mengembangkan masalah kesadaran dan memfasilitasi
tentang peran dan fungsi kelompok serta teknik-teknik pembuatan keputusan.

Adapun langkah-langkah yang akan digunakan dalam

pembelajaran dengan menggunakan strategi heuristik yaitu:
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1) Identifikasi kebutuhan siswa

2) Menyeleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian, konsep dan
generalisasi yang akan dipelajari

3) Seleksi bahan dan problem/tugas-tugas 4) Membantu memperjelas tentang
tugas/masalah yang akan dipelajari

5) Mempersiapkan setting kelas dan alat-alat yang diperlukan

6) Mengecek pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan dan
tugas-tugas siswa.

7) Memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan penemuan

8) Memberikan siswa infomasi jika dibutuhkan.

9) Memimpin analisis sendiri (self analysis) dengan pertanyaan yang
mengarahkan dan mengidentifikasi proses

10) Merangsang terjadinya interaksi antar siswa dengan siswa

11) Memuji dan membesarkan siswa yang bergiat dalam proses penemuan

12) Membantu siswa merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi atas hasil
penemuannya. (Abu Ahmadi, Strategi. 27)

3 Strategi pembelajaran reflektif

Pembelajaran reflektif merupakan metode pembelajaran yang selaras

dengan teori kontruktivisme yang memandang bahwa pengetahuan tidak diatur

dari luar diri seseorang tetapi dari dalam dirinya. Kontruktivisme mengarahkan

untuk menyusun pengalaman-pengalaman siswa dalam pembelajaran sehingga

mereka mampu membangun pengetahuan baru. (H. Dale. Schunk. 2012).

Pembelajaran reflektif sebagai salah satu tipe pembelajaran yang melibatkan

proses refleksi siswa tentang apa yang dipelajari, apa yang dipahami, apa yang

dipikirkan, dan sebagainya, termasuk apa yang akan dilakukan kemudian.

Pembelajaran reflektif dapat digunakan untuk melatih siswa berpikir aktif dan

reflektif yang dilandasi proses berpikir ke arah kesimpulan-kesimpulan yang

definitif.Kegiatan refleksi seseorang dapat lebih mengenali dirinya, mengetahui
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permasalahan dan memikirkan solusi untuk permasalahan tersebut. Dengan

demikian pembelajaran reflektif membantu siswa memahami materi berdasarkan

pengalaman yang dimiliki sehingga mereka memiliki kemampuan menganalisis

pengalaman pribadi dalam menjelaskan materi yang dipelajari. Proses belajar

yang mendasarkan pada pengalaman sendiri akan mengeksplorasi kemampuan

siswa untuk memahami peristiwa atau fenomena.

Peran refleksi secara lebih rinci dalam belajar menurut Khodijah dapat

terlihat pada tiga hal, yaitu:

(1) membantu restruktur pemahaman dalam struktur kognitif dalam
melakukan transformasi belajar, (2) membantu representasi belajar dimana
proses rekonsiderasi dan umpan baliknya melibatkan manipulasi
pemahaman, dan (3) membantu mengembangkan pemahaman dalam
penggunaan pengalaman siswa sebagai bahan pelajaran tanpa
meninggalkan konteks belajar itu sendiri. (Nyayu Khadijah. 2011)

Pembelajaran reflektif memiliki asumsi bahwa pembelajaran tidak dapat

dipersempit pada satu metode saja untuk diterapkan pada satu kelas. Guru

membawa pengalaman yang berbeda-beda ke dalam pembelajaran. Pengalaman-

penalaman yang diperoleh siswa akan membentuk pengetahuan tentang diri

mereka misalnya minat, kapabilitas dan sikap-sikap mereka. (Schunk, Learning

Theories, 381)

Refleksi pada siswa dapat terjadi pada kondisi tertentu yang harus dipenuhi.

Secara umum ada tiga kondisi yang dapatmempengaruhi terjadinya refleksi pada

siswa, yaitu: (1) lingkungan belajar meliputi fasilitator agenda pelaksanaan, ruang

dan waktu pelaksanaan (2) pengelolaan refleksi meliputi perencanaan tujuan dan

hasil refleksi, strategi dalam membimbing refleksi, dan mekanisme pelaksanaan
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refleksi (3) kualitas tugas yang diberikan guru, misalnya tugas yang menuntut

siswa mengintegrasikan apa yang baru dipelajari dengan apa yang dipelajari

sebelumnya, menuntut pelibatan proses berpikir, serta membutuhkan evaluasi.

(Jenife Moon. 2011).

Teknik pelaksanaan refleksi dapat dilakukan secara individual maupun

kelompok. Ada berbagai teknik yang dapat digunakan guru dalam mendorong

terjadinya refleksi dalam diri siswa, di antaranya: (a) waktu dan ruang untuk

merefleksi, (b) closing circle, (c) kartu indeks, (d) menulis jurnal, dan (e) menulis

surat. Sedangkan tahap pembelajaran terbagi menjadi empat tahap, yaitu: (a)

pendahuluan meliputi apersepsi, mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan

pelajaran, dan menyampaikan tujuan pembelajaran; (b) diskusi meliputi diskusi

kelompok dan presentasi kelompok dalam diskusi kelas; (c) refleksi meliputi

analisis, pemaksnaan dan evaluasi; dan (d) penutup meliputi konfirmasi dan

penarikan kesimpulan. (Khodijah, Reflektive Learning. 7).

2.1.3 Hakekat Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam

Pendidikan adalah suatu system yang dijalankan dimasyarakat dan

merupakan suatu kebutuhan setiap insan. Namun disini pendidikan dalam makna

hakikinya masih menimbulkan perdebatan dikalangan para ahli. Hal ini bukanlah

masalah besar mengingat setiap ahli memiliki pemikiran atau pendapat menurut

mereka tergantung pada kondisi masyarakat, sosial dan ekonomi pada saat itu

yang melatarbelakangi munculnya pemikiran tersebut.
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Secara bahasa, pendidikan berasal dari kata pedagogik yang berarti pendidikan

dan kata pedagogia yang berarti ilmu pendidikan, yang berasal dari bahasa

Yunani. (Novan Ardy Wiyani dan barnawi. 2012). Pendidikan telah dilaksanakan

sejak adanya manusia pertama di bumi yaitu, sejak Nabi Adam a.s. yang dalam

Al-Qur’an dinyatakan bahwa proses pendidikan itu terjadi pada saat Adam

berdialog dengan Tuhan. Dialog tersebut muncul karena ada motifasi dalam diri

Adam untuk menggapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera.

Secara terminologis, pendidikan merupakan proses perbaikan, penguatan, dan

penyempurnaan terhadap semua kemampuan dan potensimanusia Ada pula yang

mendefinisikan pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan

dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah

kedewasaan. (Ramayulis. 1994). Pendidikan Islam adalah suatu proses edukatif

yang mengarah kepada pembentukan akhlak atau kepribadian. Sedangkan

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam

meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui

bimbingan, pengajaran, dan latihan atas tujuan yang hendak dicapai.

Berikut Beberapa Pendapat Oleh Para Ahli Dari definisi Pendidikan di

bawah ini:

Darmaningtyas misalnya yang dikarang dalam buku ngainun naim &

ahmad sauqi, mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk

mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. (Ngainun Naim & Ahmad

Sauqi. 2008). Jadi menurut definisi tersebut dapat dikatakan bahwa dalam
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menjalankan pendidikan itu harus ada kesadaran atau kesengajaan agar supaya

dapat mencapai tujuan pendidikan yaitu mencapai kemajuan yang lebih baik.

Selain itu, definisi pendidikan juga dikemukakan dalam kongres Taman

Siswa yang pertama pada 1930 ia menyebutkan,bahwa pendidikan umumnya

berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin,

karakter), pikiran, (intelek), dan tubuh anak. Dalam taman siswa tidak boleh

dipisah- pisahkan bagian-bagianituagar kita dapat memajukan memajukan

kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak- anak yang kita didik

selaras dengan dunianya. (Fuad Ihsan. 2001)

Dalam Dictionary of Education dikemukakan, bahwa definisi pendidikan

adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-

bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana ia hidup, proses sosial

di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungannya yang terpilih

danterkontrol (khususnya yang datang dari sekolah),sehingga ia dapat

memperoleh atau mengalami perekembangan kemampuan sosial dan kemampuan

individu yang optimum (maksimal).

Dalam kedua pengertian tersebut dapat tarik satu kesimpulan yaitu bahwa

dalam pendidikan itu terdapat upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran siswa

selain itu pendidikan juga dapat diharapkan dapat mengembangkan tingkah laku

siswa di dalam bermasyarakat, mengingat pentingnya pendidikantentang

kemasyarakatan diajarkan kepada siswa agar nantinya jika anak tersebut terjun ke
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masyarakat tidak terjadi yang namanya shock culture. Dan agar dia juga bisa

menyesuaikan diri dengan lingkungan tempatnya tinggal.

Dari pengertian di atas juga mengindikasikan bahwa pendidikan sangat

berpengaruh besar dalam kehidupan manusia.Selain pendidikan berpengaruh

terhadap individu, pendidikan juga besar pengaruhnya terhadap status suatu

negara. Dapat dikatakan suatu negara itu maju atau berkembang bisa dilihat dari

system pendidikanya. Bagi suatu negara pendidikan dijadikan sebagai salah satu

kontribusi untuk memajukan bangsa dan juga membangun watak suatu bangsa.

Oleh sebab itu berbagai negara di penjuru dunia berlomba- lomba memperbaiki

system pendidikannya masing-masing agar diakui sebagai negara yang maju.

H.A.R Tilaar mendefinisikan pendidikan sebagai suatu proses

menumbuhkembangkan peserta didik yang memasyarakat, membudaya, dalam

tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global. (H.A.R. Tilaar. 1999).

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh diatas

disini ada pendapat dari Prof. Langeveld seorang pakar pendidikan dari Belanda

ini mengemukakan bahwa pendidikan ialah suatu bimbingan yang diberikan oleh

orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu

kedewasaan.( Chairul Mahfud. 2006). Jadi pendidikan itu juga bisa dianggap

sebagai proses pendewasaan seseorang.

2.1.4 Peran Guru Pendidikan Agama Islam

dalam bukunya menyebutkan sedikitnya peran guru yang dapat

diidentifikasi, yakni guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih,
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penasehat, pembaharu, model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreatifitas,

pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa ceritera, aktor,

emansipator, evaluator, pengawet, dan sebagai kulminator (E Mulyasa. 2011)

Apabila seorang guru melakukan atau mengamalkan kebajikan, kebijaksanaan,

dan kearifan, maka ia senantiasa akan disenangi murid-muridnya. Guru

Pendidikan Agama Islam diharapkan mampu memberikan cerminan yang baik

kepada peserta didiknya agar nilai-nilai agama yang disampaikan dapat

teraktualisasikan dengan baik dalam kehidupannya sehari-hari. Peran guru PAI

dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Sebagai Pengajar

Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari

sesuatu yang belum diketahuinya,membentuk kompetensi, dan memahami materi

standar yang dipelajari. Sebagai orang yang bertugas menjelaskan sesuatu, guru

harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan berusaha

lebih terampil dalam memecahkan masalah. (E. Mulyasa, Menjadi Guru

Profesional. hal. 39.)

2) Sebagai Pembimbing

Sebagai pembimbing, guru harus menjalin hubungan yang baik dengan

peserta didik terlebih dahulu agar dapat memahami karakter masing-masing.

Hubungan tersebutnantinya akan mempermudah guru dalam membimbing peserta

didik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Dalam membimbing,
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guru memberikan arahan yang nantinya akan membantu peserta didik dalam

menentukan arah dan mencapai tujuannya.

3) Sebagai Teladan

Sebagai teladan, apa pun yang dilakukan oleh guru akan mendapat sorotan

peserta didik dan orang-orang disekitar lingkungannya, baik itu yang bersifat fisik

maupun personal atau kepribadianya, seperti sikapnya, hubungan sosialnya, gaya

bahasanya, gaya hidupnya, dan lain sebagainya.

4) Sebagai Pribadi

Guru adalah orang yang bisa digugu dan ditiru. Sebagai orang yang

berkecimpung dalam dunia pendidikan, guru harus memiliki kepribadian yang

mencerminkan seorang pendidik. Kepribadian guru sangat berpengaruh terhadap

perilaku peserta didik karena setiap sikap, tingkah laku, dan perilakunya akan

menjadi perhatian peserta didiknya. (Ibid E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional. ,

hal. 48)

5) sebagai pembentuk karakter akhlak

Guru perlu dibekali dengan ajaran tentang hakekat manusia agr ia dapat

mengenal tuhan dan ciptaannya. Dengan begitu guru mampu menanamkan

pandangan yang positif terhadap martabat manusia ke dalam pribadi peserta didik.

Seorang guru menginginkan peserta didiknya menjadi orang yang menjunjung

tinggi harkat dan martabat manusia sehingga terjadi kehidupan bermasyarakat

yang sejahtera lahir dan batin. (Ibid E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional.,  hal.

52)
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6) Sebagai pembentuk pola piker

Guru adalah seorang pemindah kemah, yang suka memindah-mindah dan

membantu peserta didik meninggalkan hal lama menuju sesuatu yang baru bisa

mereka alami. Guru dan peserta didik bekerja sama mempelajari cara baru, dan

meninggalkan kepribadian yang telah membantunya mencapai tujuan dan

menggantinya sesuai dengan tuntutan masa kini. Proses ini menjadi proses timbal

balik  bagi guru dan peserta didik dalam pembelajaran.

2.2 Tinjauan Tentang Penanaman Nilai-Nilai Kebhinekaan

2.2.1 Indikator Kebhinekaan

1 Adanya persamaan dan kewajiban bagi setiap warga Negara.

Di dalam negara Indonesia mempunyai karakter yang berbeda dengan

negara lain yang beranekaragam, baik itu dari suku, budaya, agama, kelompok,

serta adat istiadat. Dari keragaman terebut diharapkan setia warga negara memiliki

rasa toleransi dengan perbedaan tersebut, agar terciptanya keadaan masyrakat

yang aman, tentram, serta damai.

Oleh sebab itu, seharusnya Negara harusnya berlaku bijak dengan menggunakan

asas persamaan derajat, harkat, dan martabat bagi seluruh lapisan masyarakat,

sehingga mampu terciptanya rasa keadilan serta adanya persamaan derajat untuk

setiap warga Negara.

Dalam kita menjalani kehidupan berbangsa serta bernegara, setiap warga Negara

mempunyai ikatan khusus dengan negaranya, sehingga akan akan meminimalisir

adanya tindakan kesewenang-wenangan pemerintah terhadap warga Negara.
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Begitu juga antara warga Negara dengan Negara yang lain yang memiliki

ikatan khusus dan ada hukum yang mengaturnya. Oleh sebab itu, dalam uud  1945

juga mengatur permasalahan tentang persamaan kedudukan antar warga Negara.

Sebelum adanya hak serta kewajiban yang secara sah diakui, setiap warga negara

dijadikan alat sebagai untuk mencapai tujuan penyelengggara negara atau pihak

yang berkuasa. Oleh karena itu, perlu adanya perjuangan dari rakyat untuk

mendapatkan kebebasan, hak serta kewajibannya.

(https://belajargiat.id/persamaan-kedudukan-warga-negara/di akses pada 22 juni

2020)

2 Berbeda Agama tapi tetap satu.

artinya secara harfiah Bhineka Tunggal Ika menjadi beraneka satu itu.

Maknanya, meski beranekaragam tapi tetap satu jua. Makna Bhineka Tunggal Ika

Semboyan Bhineka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan dan kesatuan

bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama dan

bahasa. Gina Lestari dalam jurnal Bhineka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural

Indonesia di Tengah Kehidupan Sara (2015), mengatakan pluralitas dan

heterogenitas yang tercermin pada masyarakat Indonesia diikat dalam prinsip

persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kenal dengan semboyan “Bhinneka

Tunggal Ika”. Baca juga: Asty Ananta: Saya Percaya Kita Semua Bisa Menjadi

Bhineka Tunggal Ika Ini mengandung makna meskipun Indonesia berbhinneka,

tetapi terintegrasi dalam kesatuan. Ini merupakan sebuah keunikan tersendiri bagi

bangsa Indonesia yang bersatu dalam suatu kekuatan dan kerukunan beragama,

berbangsa dan bernegara yang harus diinsafi secara sadar. Dilansir dari
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Kompas.com (29/3/2018), Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur jika

Indonesia negara yang kaya akan suku dan agama bisa mempertahankan dan

memelihara kesatuan.

Indonesia yang kaya akan perbedaan dan mampu menjaganya dalam

persatuan menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di dunia dalam menjaga

persatuan. "Indonesia memiliki 714 suku dan maampu terpelihara dalam

persatuan. Sementara beberapa negara lain tidak mampu memeliharaan perbedaan

ini meski jumlah suku tidak sebanyak di Indonesia," ujar dia. Berkat perjuangan

para pahlawan, para syuhada para ulama Indonesia bisa menjadi bangsa yang

kokoh. Sejak awal berdiri, Indonesia adalah bangsa yang sangat bhineka. Sangat

beragam, sangat majemuk.

(https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/15/080000269/bhinneka-tunggal-

ika-arti-dan-maknanya)

3 bersikap Inklusif (keterbukaan), humanis, toleransi, tolong menolong,

gotong royong, kerukunan, keadilan, persamaan dan persaudaraan

sebangsa

(https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/15/080000269/bhinneka-

tunggal-ika-arti-dan-maknanya)

2.1.2 Penanaman Nilai-Nilai Kebhinekaan

Nilai-nilai kebhinekaan perlu ditanamkan dan dibudayakan di sekolah.
Penanaman nilai-nilai kebhinekaan juga dikenal pendidikan multikulturalisme.
(Lubis, A. Y. 2006). menyatakan bahwa pendidikan multikulturalisme yaitu
faham yang mengakui dan mengagungkan keberagaman dalam kesederajatan.
Dalam pendidikan multikultural, setiap orang ditempatkan pada kedudukan yang
setara dan sederajat, menghormati perbedaan, mengakui dan menerima nilai-nilai
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yang berlaku, mempererat perdamaian, solidaritas dan kemampuan untuk
menyelesaikan konflik secara damai. Dengan penanaman nilai-nilai kebhinekaan
dapat membentuk siswa-siswa yang memiliki kualitas dalam mengembangkan
toleransi, kesabaran dan memelihara kebiasaan berbagi.

Nilai yang terkandung di dalam Bhineka Tunggal Ika (Maksudi,E.Imam,

2012) yaitu:

1 Nilai Toleransi

Diartikan sebagai sikap mau memahami orang lain demiberlangssungnya

komunikasi secara baik. Penjelasan lebih jauh pada nilai iniadalah sikap mau

menerima dan sekaligus mengargai pendapat, atau posisiorang lain di sekitar kita.

Toleransi mengajarkan untuk bersikap tidak mudahmerendahkan atau

menyepelekan keberadaan orang lain oleh karenakondisinya. Sikap toleransi

mengajak kita untuk berpikir secara utuh danrendah hati, yakni menyadari bahwa

kita (setiap pribadi) hanyalah bagiankecil dari kesemestaan alam/kosmos. Atau,

dalam konteks kehidupanbermasyarakat, kita hanyalah satu titik/bagian dari

keutuhan. Namun kitadituntut untuk menjadi pelengkap dari kekurangan yang

ada.

2. Nilai Keadilan.

Keadilan senantiasa berkaitan dengan hak hidup, atau hak memperoleh

sesuatu yang bertalian dengan kepentingan pribadi. Dalamkehidupan bersama, di

mana berbagaikepentingan akan bertemu, dan tidaksemua kepentingan itu sejalan,

tentu akan mengakibatkan terjadinya gesekanbahkan konflik-konflik social.

Dalam situasi semacam ini, batas-batas antarahak dan wewenang setiap fihak

harus ditetapkan secara jelas, tegas danproporsional. Bahwa setiap warga Negara
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bebas menuntut haknya, namunpada saat yang sama iapun wajib menghormati hak

orang lain. Adil/keadilan memiliki makna tidak memihak, tidak bersikap

hidupmengelompok dan tertutup (eksklusif). Sebaliknya berlaku adil

menghendakisikap terbuka yang senantiasa mau menyediakan “ruang” bagi

kehadiranorang lain. Kebiasaan menyapa orang lain adalah bentuk nyata

darimewujudkan sikap adil. Menyapa orang lain (siapa pun) pada

hakikatnyaadalah tindakan awal membangun jaringan sosial yang akan

menjadikekuatan agar tidak mudah dipecah belah dan diadu domba.

3. Nilai Gotong Royong

Gotong-royong,memiliki arti memikul beban bersama. Suatu

kebiasaanadat masyarakat yang dapat ditemui dalam kehidupan masyarakat

disegenapwilayah tanah air ini. Gotong-royong bertujuan meringankan

bebansesamanya, atau guna mewujudkan kepentingan bersama. Karena

itu,bergotong royong menunjukkan sikap peduli akan keprihatinan

ataukekurangan orang lain, dan dengansukarela membantu. Dalam

bergotongroyong perlu berbagi tugas sesuai kemampuan masing-masing, karena

itudiperlukan sikap saling percaya.

Dewasa ini, kebiasaan bergotong royong semakin dikalahkan

olehkepentingan-kepentingan yang lebih bersifat individualis dan materialis.

Halini menggambarkan semakin renggangnya hubungan social oleh karena

sikappeduli sesame yang makin menipis. Karena itu membiasakan berdialog

dalamforum-forum lintas etnik/agama adalah hal yang sangat bermanfaat.
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4. Nilai Kerukunan

Salah satu nilai yang menciptakan kerukunan adalah

kepercayaan.Kepercayaan kepada diri dan orang lain akan member keyakinan

bahwadunia akan menjadi lebih aman, damai, dan sentosa. Milikilah

kepercayaanterhadap diri sendiri dan orang lain tersebut. Apapun yang dikerjakan,

dimanapun ditempatkan, percayalah bahwa Tuhan telah menempatkan di

sanauntuk pekerjaan itu, atau agama itu, atau suku itu, dan lain

sebagainya.Kesemua itu merupakan pendidikan. Setiap hari dalam setiap

kegiatan,pikiran, dan ucapan harus mendekati nilai-nilai kerukunan itu sendiri.

2.2.3 Hakekat Kebhinekaan

Kebhinekaan merupakan karakteristik masyarakat kita dan telah

mengakardalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa

kebhinekaan ini bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang

dalam perjalanan sejarah masyarakat Indonesia. Jauh sebelum masyarakat barat

mendengung-kan wacana multikulturalisme, masyarakat Indonesia telah hidup

dengan kebhinekaan meliputi suku bangsa, bahasa, adat istiadat, agama dan

sebagainya. (Utami & Widiadi. 2016)

Reailitas Kebhinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat

dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam

kehidupan bangsa dan Negara. Kebhinekaan pun harus dimaknai masyarakat

melalui pemahaman pluralisme dan multikulturalisme dengan berlandaskan

kekuatan spritualitas. Para Founding Fathers menyadari bahwa kita adalah bangsa
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yang bhinneka, bangsa yang majemuk, yang heterogen dan plural. Meskipun kita

bangsa yang bhinneka, kita mesti bersatu. Oleh karena itu, pada 28 Oktober 1928,

mengikrarkan Sumpah Pemuda, yakni bertanah air satu, berbangsa satu, dan

berbahasa satu: Indonesia. Ketika kita mencapai Kemerdekaan, kita sepakat untuk

membentuk Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (demokrasi) dan

berideologi Pancasila. Sudah menjadi konsensus nasional bahwa Pancasila dan

NKRI adalah final.

Kebhinekaan di satu sisi merupakan anugrah yang tak ternilai harganya

dan merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia, namun di sisi lain jika hal

tersebut tidak disikapi secara tepat dan dikelola dengan baik maka mudah

menimbulkan konflik sosial. Pasca reformasi, ketika eforia arus kebebasan

melanda masyarakat Indonesia, muncul berbagai konflik yang bernuansa sara

antara lain yaitu peristiwa Sambas, Sampit, Maluku, Poso dan konflik Syiah di

Madura. Konflik sosial tersebut merupakan akibat dari kebijakan penyeragaman

pemerintah orde baru yang mengatasnamakan untuk menjaga persatuan dan

kesatuan bangsa. Kebijakan penyaragaman ini meliputi berbagai aspek kehidupan

baik politik, ekonomi maupun sosial budaya. (Awaru. 2016). Hal tersebut

menunjukkan bahwa era orde baru kebhinekaan masyarakat tertekan sehingga

ketika masa reformasi terjadilah ledakan berupa konflik sosial.

Akhir-akhir ini juga masih bermunculan peristiwa-peristiwa yang dinilai

dapat mengancam kebhinekaan masyarakat Indonesia. Peristiwa-pertistiwa

tersebut antara lain maraknya perilaku korupsi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan,

perkelaian antar pelajar, perkelaian antar kampung, terorisme, radikalisme agama,
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penyebaran ujaran kebencian, dan berkembangnya isu kebangkitan PKI.

Peristiwa-peristiwa tersebut sebaiknya perlu disikapi secara tepat sehingga tidak

menjadi ancaman bagi keutuhan kebhinekaan masyarakat Indonesia.

Pemeliharaan kebhinekaam masyarakat Indonesia merupakan tanggung

jawab seluruh elemen masyarakat termasuk lembaga pendidikan (sekolah).

Sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kebhinekaan atau

pendidikaan multikulturalisme kepada siswa agar muncul kesadaran betapa

pentingnya nilai-nilai kebhinekaan bagi masyarakat yang kaya keberagaman.

Dengan adanya kesadaran tentang nilai-nilai kebhinekaan maka akan memiliki

kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang

berakar pada perbedaan suku, ras, agama, dan tata nilai yang terjadi di lingkungan

masyarakat(Ibid.,Awaru, 2016: hal. 223).

Peran guru dalam menanamkan nilai-nilai kebhinekaan terintegrasi dalam

proses pembelajaran sesuai dengan mapel yang diampunya. Guru PAI dinilai

sangat strategis dan efektif dalam menanamkan nilai-nilai kebhinekaan kepada

siswa karena berkaitan pelajaran Keagaamaan Sehingga dapat mengaitkan dengan

Nilai-Nilai Kebhinekaan Kepada Peserta didik. Hal ini didasari yaitu Kompetensi

yang akan dicapai dalam Kurikulum 2013 tidak hanya meliputi kompetensi

pengetahuan dan keterampilan melainkan juga kompetensi sikap (nilai) serta

pembentukan Karekter

2.2.4 Prinsip Kebhinekaan

Prinsip adalah dasar, asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar

berpikir, bertindak, dsb. (Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. hal. 761).
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Nilai Kebhinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri

keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa

dan Negara. Kebhinekaan pun harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman

pluralisme dan multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spritualitas.

Untuk dapat mengimplementasikan Bhineka Tunggal ika dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara, dipandang perlu untuk memahami secara mendalam

prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Bhineka Tunggal ika. Prinsip-prinsip

tersebut adalah sebagai berikut (http://lppkb.wordpress.com/2011/06/22/empat-

pilar-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara/ diakses pada15 Juni 2019)

1 Dalam rangka membentuk kesatuan dari keanekaragaman tidak terjadi
pembentukan konsep baru dari keragaman konsep-konsep yang di terdapat
pada unsur-unsur ataupun komponen bangsa. Suatu contoh di Negara
tercinta ini terdapat begitu keanekaragaman agama dan kepercayaan.
Dengan ketunggalan Bhineka Tunggal Ika Tidak di Maksudkan untuk
membentuk agama baru. Setiap agama di akui seperti apa adanya, namun
dalam kehidupan beragama di Indonesia dicari Common dominator.
prinsip-prinsip yang di temui dari setiap agama yang memiliki kesamaan,
dan common denominator ini yang kita pegang sebagai ke-tunggalan,
untuk kemudian di pergunakan sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan
bernegara.

2 Bhineka Tunggal Ika tidak bersifat sectarian dan eksekutif. Hal ini
bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak
dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak
mengakui harkat dan martabat pihak lain. Bhineka Tunggal Ika bersifat
inklusif. Golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak
memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas.

3 Bhineka Tunggal Ika bersifat formalitas yang hanya menunjukan perilaku
semu. Bhineka tunggal ika dilandasi oleh sikap saling percaya
mempercayai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai dan
rukun. Hanya dengan cara demikian maka keanekaragaman ini dapat di
persatukan.

4 Bhineka Tunggal Ika bersifat konveregen tidak divergen, yang bermakna
perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-
besarkan. Tetapi dicari titik temu, dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal
ini akan terwujud apabila di landasi oleh sikap toleran, non sectarian,
inklusif, akomodatif, dan rukun.
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2.2.5 Konsep Kebhinekaan

Dalam Bhineka Tunggal Ika berisi konsep sebagai berikut:

1 Pluralisme

Secara bahasa, pluralisme berasal dari kata plural (Inggris), yang berarti

jamak, dalam arti ada keanekaragaman dalam masyarakat. Pluralisme adalah

sebuah “ism” atau aliran tentang pluralitas. (Syamsul Ma’arif. 2005). Pluralisme

merupakan keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok

kultural dalam suatu masyarakat atau negara serta keragaman kepercayaan atau

sikap suatu badan, kelembagaan, dan Sebagainya.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri.

Pluralitas adalah sifat yang menggambarkan keanekaragamansuatu masyarakat.

Sebagai contoh, bangsa Indonesia adalah negara yang bersifat pluralistik,

beraneka ragam suku-bangsanya, adat budayanya, bahasa ibunya, agama yang

dipeluknya, dan sebagainya. Keanekaragaman ini harus disikapi secara bijak

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dijadikan sebagai aset bangsa,

bukan sebagai faktor penghalang kemajuan.

2 Multikulturalisme

Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak),

kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu

terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya

dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. (Choirul Mahfud. 2014).

Sebagai ideologi, multikulturalisme adalah pandangan bahwa setiap kebudayaan

memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan kebudayaan lain, sehingga setiap
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kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya.

(Zakiyuddin Baidhawy. 2005). Multikulturalisme adalah sebuah konsep

dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui

keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik suku, ras, etnis, agama

dan lain sebagainya. (Choirul Mahfud, Pendidikan. hal. 91)

Multikultural ternyata bukanlah kata- kata yang mudah. Di dalamnya

mengandung dua kata “multi” yang bermakna plural dan “cultur” yang bermakna

budaya yang secara etimologi bermakna keberagaman budaya. Budaya yang

dipahami bukanlah budaya yang sempit, melainkan dipahami sebagai dialektika

manusia dalam kehidupan istilah plural bukan berarti sekedar pengakuan akan

adanya hal- hal yang berjenis- jenis. Tetapi juga pengakuan tersebut mempunyai

implikasi politik, sosial ekonomi. Oleh karena itu pluralism berkaitan dengan

prinsip demokrasi. (Tilaar. 2004). Multikulturalisme sesungguhnya menjadi

anugrah rahmat bagi kehidupan semesta, karena memungkinkan harmoni

kehidupan semesta itu tetap terjaga, lestari dan tetap berkesinambungan dengan

semangat berlomba-lomba dalam kebajikan dengan menumbuhkan perssaingan

yang sehat dan kreatif (fastabiqul khaiyrat).

2.3 Kajian Relevan

Untuk menunjukan sisi originalitas karya ilmiah ini peneliti telah

melakukan berbagai telaah pada karya yang relevan dengan Tema tersebut.

Ditemukan beberapa karya ilmiah berupa Skripsi dan buku yang relevan dengan

skripsi yang akan disusun Oleh. Sebagai kajian pustaka dan bahan perbandingan,

penulis kemukakan hasil karya atau penelitian sebagai berikut:
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Pertama, Skripsi Malikhah mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam

Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta Tahun

2015 yang Berjudul “ Peran Guru Agama Islam Dalam Menanamkan Prinsip

Kebhinekaan Peserta Didik Di Smp Pembangunan Piyungan Bantul Yogyakarta”.

Focus penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana peran guru PAI  dalam

menanamkan prinsip kebhinekaan peserta didik di smp pembangunan piyungan

bantul Yogyakarta beserta factor penghambat dan pendukungnya. (Malikhah,

2015)

Kedua, Skripsi Muhammad Shalihun mahasiswa jurusan Pendidikan

Agama Islam Universitas  Yudharta Pasuruan 2018 yang berjudul “Peran Guru

Agama Islam Dalam Menerapkan Nilai-Nilai Multikultural Terhadap Peserta

Didik Di SMP NEGERI O1 Purwodadi”.Fokus penelitian ini adalah Mengetahui

sejauh mana peran guru PAI Dalam Menerapakan Nilai-Nilai Multikultural

Terhadap Peserta didik di SMP Negeri 01 Purwodadi Beserta Faktor Penghambat

dan Pendukungnya. (Muhammad Sholihun, 2018)

Ketiga, Skripsi Adelia Putri mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017

yang Berjudul “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan

Nilai-Nilai Religius dan Multikultural Di SMA Negeri 9 Malang”. Fokus

penelitian ini adalah Mengetahui sejauh mana Strategi Guru PAI Dalam

Menanamkan Nilai Religius dan Nilai Multikultural Di SMA Negeri 9 Malang.

(Adelia Putri, 2017)


