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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia.Hal 

ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural, agama maupun geografis yang begitu 

beragam dan luas. Multikulturalitas bangsa Indonesia ini dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu perbedaan vertikal dan perbedaan horizontal.Perbedaan vertikal 

ditandai dengan realitas adanya pelapisan sosial atas bawah dalam struktur 

kemasyarakatan sebagai akibat perbedaan masing- masing individu di bidang 

politik, ekonomi, sosial dan pendidikan.Sedangkan perbedaan horizontal adalah 

perbedaan masyarakat berdasarkan kesatuan sosial, budaya, suku, ras, bahasa, 

adat istiadat, dan agama. 

Bhineka Tunggal Ika memuat identitas multikulturalisme di Indonesia.Ini 

membuktikan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Negeri ini menjadi 

pengaruh multimental (India, Cina, Belanda, Portugis, Hinduisme, Buddhisme, 

Islam, Kristen, Kapitalis, dan seterusnya).Indonesia adalah bangsa dengan makna 

yang berbeda-beda melalui historis, ideologis, dan religius. (Kymlicka, 2011). 

Berbagai macam adat-istiadat degan beragam ras, suku bangsa, agama dan 

bahasa yang ada di indonesia, ibarat pisau bermata dua. Satu sisi kekayanan ini 

merupakan kekayaan ini merupakan khazanah yang patutu dipelihara dan 

memberikan nuansa dan dinamika bagi bangsa, dan sisi lain dapat pula merupakan 

titik pangkal perselisihan, konflik rtikal dan horizontal. (Aidhay, 2005) 

mengatakan bahwa keragaman ini diakui atau tidak, banyak menimbulkan 
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berbagai persoalan sebagaimana yang kita lihat saaat ini. Kurang mampunya 

individu-indivudi di indonesia untuk menerima perbedaan itu mengakibatkan hal 

yang negatif.  

Kenyataannya bahwa kehidupan masyarakat yang plural, sering terjadi 

konflik yang pada akhirnya akan mengakibatkan terganggunya stabilitas dan 

ketidakharmonisan. Salah satu institusi pendidian di Indonesia yang akhir-akhir 

ini diberitakan di media massa dengan berbagai perilaku negatifnya adalah 

sekolah menengah atas, seringnya terjadi tidakan kekerasan yang melibatkan 

aparat kepolisian, tawuran antar pelajar sekolah, video perkelahian siswa 

dilingungan sekolah, banyaknya pelajar membentuk blo/geng ekslusif hanya 

dengan teman seagama, suku, aras, dan adat istiadatnya, serta konflik antar suku 

dan agama merupakan indikasi lemahnya pemahaman kita tentang keragaman 

budaya (Multikultural) (Berita harian Analisis 12 september 2018).  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut aspek yang sangat terpengaruh 

adalah aspek pendidikan, oleh karena itu pendidikan sebagai salah satu wadah 

pembinaan dan pengembangan diri generasi muda merupakan aspek yang perlu 

diperhatikan. Melalui dunia pendidikan, segala potensi, minat, bakat, dan 

kemampuan generasi muda dipupuk, dan dikembangkan sebagai bekal mereka 

sekarang dan masa yang akan datang,termasuk dalam memahami, menghadapi, 

dan mengalami segala perbedaan (kemajemukan) yang ada. Karena itu, 

pendidikan yang berwawasan keanekaragaman dan pendidikan multikultural 

dapat menjadi sebuah paradigma yang dapat meminimalisir bahkan mengurangi 
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ketegangan yang timbul karena tidak adanya saling pengertian, toleransi, dan 

kesediaan menerima perbedaan. 

Lembaga pendidikan formal dalam bentuk sekolah merupakan media 

penyebaran yang sangat efektif karena anak-anak bangsa yang berlatarbelakang 

“kultural“ berbeda-beda, berkumpul. Idealnya lembaga-lembaga pendidikan 

tampil sebagai pelopor dalam menyerukan dan menebarkan nilai-nilai universal 

yang mencerahkan dunia, menghargai keragaman, dan merekatkan kesenjangan 

akibat perbedaan yang salah disikapi.  

Guru merupakan salah satu agen penting dalam menjalankan pendidikan 

multikultural, guru buka hanya sebagai tenaga profesioanl tetapi harus 

menanamkan nilai-nilai multikultural, Hal terpenting yang perlu dicatat dalam 

pendidikan multikultural adalah seorang guru tidak hanya dituntut untuk 

menguasai dan mampu secara profesional mengajarkan mata pelajaran. Lebih dari 

itu, seorang guru juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan 

multikultural, seperti demokrasi, toleransi, humanisme, dan 

pluralisme.Menggunakan pendidikan multikultural sekaligus 

mengimplementasikan strategi pendidikan yang mempunyai visi-misi untuk selalu 

menegakkan dan menghargai pluralisme, demokrasi, toleransi dan humanisme, 

diharapkan para siswa dapat menjunjung tinggi moralitas, kedisiplinan, 

kepedulian, humanistik, dan kejujuran dalam berperilaku sehari-hari, baik di 

sekolah maupun di masyarakat. (Yaqin, 2007). Untuk menjawab tuntutan 

fenomena multi-budaya, pendidikan multikultural menuntut adanya perlakuan 

setara dan demokratis terhadap perbedaan agama, etnis, golongan, atau budaya. 
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Perlakuan bukan hanya sebatas wacana tetapi juga tindakan nyata melalui 

pendidikan. 

Pendidikan multikultural menawarkan sebuah alternatif melalui penerapan 

strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang 

ada di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa, seperti keragaman etnis, 

budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, dan ras. Strategi 

pendidikan ini tidak hanya bertujuan agar para siswa mudah memahami pelajaran, 

tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran mereka agar berperilaku humanis, 

pluralis, dan demokratis. Pendidikan multikultural harus menjadi alat bagi guru 

dalam mengajar bahwa ia berasal dari budaya, sosial, bahasa, dan agama yang 

berbeda dengan yang dimiliki oleh siswa-siswinya. 

Dalam hal ini guru pendidikan agama Islam harus memiliki kompetensi 

multikultural yang memadai, selain kompetensi lain yang menjadi tuntutan, 

seperti personal, profesional, dan sosial. Contohnya, guru yang berbudaya adalah 

yang memegang teguh keimanannya dimana upah kerja adalah bukan segalanya 

namun sebagai insentif, disamping ia bekerja untuk beramal . Seorang guru harus 

bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif terhadap apapun 

yang dimiliki oleh siswanya termasuk jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, 

latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Untuk itulah guru pendidikan 

agama Islam harus berwawasan multikultural. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 

Hingga 14 Agustus, peneliti mengamati bahwa strategi pembinaan perilaku siswa 

di SMAN 1 Wawonii tenggara terdapat pembinaan perilaku siswa dengan 
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pemberian nasehat didalam maupun diluar kelas, setiap hari jumat adanya 

kegiatan yasinan, infaq dan ceramah singkat, menerapkan model pembelajaran 

yang menekankan pada aktivitas siswa yang lebih aktif baik bekerja secara 

individu maupun kelompok belajar, serta adanya  pembiasaan dan contoh 

keteledanan yang diberikan oleh guru-guru dan semua pegawai yang ada 

disekolah dengan menerapkan 5S,. kemudian berdasarkan observasi juga 

ditemukan bahwa setiap mulai pelajaran anak-anak diharuskan Membaca Al-

qur‟an bersama dilaksanakan sebelum kegiatan belajar mengajar berlansung, kira-

kira 5-10 menit. Teknik membacanya adalah siswa dan guru membaca secara 

bersama-sama beberapa ayat, kemudian guru menunjuk siswa secara acak untuk 

membaca sendiri. Kegiatan ini dilaksanakan pada pagi hari agar siswa mampu 

membaca ayat Al-quran dengan baik serta mampu mengerti dan memahami isi 

dari bacaan tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Dari berbagai pembinaan tersebut tentunya mengharapkan perilaku siswa 

menjadi pribadi yang baik sesuai dengan yang diharapkan, namun hal tersebut tak 

mudah berdasarkan Observasi dilapangan mengenai perilaku siswa ditemukan 

bahwa  

beberapa pelajar membentuk blok/kelompok eksklusif hanya dengan teman 

sesuku, bahasa, untuk bergaul dengan alasan lebih mudah diajak berkomunikasi. 

Dan juga ketika proses belajar secara kelompok yang diberikan oleh guru, terlihat 

beberapa siswa kadang tidak senang dengan anggota kelompoknya. Karna merasa 

adanya perbedaan diantara mereka sehingga cenderung diam-diam saja selama 

berlansungnya pembelajaran serta ada pula yang berprilaku tidak sepantasnya, 
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seperti ada yang membuat keributan, tidak memperhatikan penjelasan guru 

didepan kelas, mengobrol dengan teman sebangku saat guru menerangkan materi 

pelajaran serta ada pula yang mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Namun 

dalam hal ini ada juga sebagian siswa yang aktif, tanpa meilih-milih teman, 

bersemangat, responsif, serta kemauan yang tinggi khususnya dalam 

pembelajaran. 

Dengan demikian, tugas guru Pendidikan Agama Islam di sekolah adalah 

membina perilaku siswa dan mendidik siswanya agar selalu mempraktekkan 

perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, untuk mewujudkan hal tersebut 

maka seorang guru harus melakukan pendekatan, diataranya adalah perlunya 

keteladanan serta nasehat-nasehat yang baik untuk siswanya, serta dalam proses 

belajar mengajar menyusun dan memilih strategi kegiatan yang digunakan baik 

didalam maupun diluar kelas yang dapat menghasilkan tujuan yang diingkan 

dalam pendidikan, dengan menerapkan strategi yang sesuai dengan kondisi siswa 

dan  lingkungannya, maka tujuan akan mudah dicapai oleh guru terutama dalam 

pembinaan perilaku siswa. 

Guru pendidikan agama Islam berwawasan multikultural perlu menjadi 

kajian yang lebih mendalam guna memperoleh wawasan keagamaan yang lebih 

toleransi dan bertanggungjawab. Peran guru agama adalah menjadi fasilitator 

untuk mengaktifkan para siswa mencari sebanyak-banyaknya informasi tentang 

tema dari berbagai sumber dan membantu menemukan serta meyakini nilai-nilai 

universal yang ada dalam Islam sebagai sarana penting untuk membantu peserta 
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didik untuk memahami keberagaman dan mampu memahami nilai-nilai 

keragaman dengan penuh toleransi. 

Hal inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian 

tentang sistem pendidikan agama islam, khususnya dalam pembinaan perilaku 

siswa. Dari fenomena diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang “Strategi Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Perilaku Siswa Berbasis 

Multikultural di SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti menentukan yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sikap kepribadian dan perilaku siswa 

sebagai hasil penerapan strategi guru pendidikan agama Islam melalui proses 

pelaksanaan pembelajaran berbasis  multikultural di SMA Negeri 1 Wawonii 

Tenggara. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1.3.1 Bagaimana perilaku siswa di SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara? 

1.3.2 Bagaimana pembinaan perilaku siswa berbasis multikultural di SMA 

Negeri 1 Wawonii Tenggara? 

1.3.3 Bagaimana strategi guru PAI dalam membina perilaku siswa di SMA 

Negeri 1 Wawonii Tenggara? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana perilaku siswa di SMA Negeri 1 

Wawonii Tenggara. 

1.4.2 Untuk mengetahui bagaimana pembinaan perilaku siswa berbasis 

multikultural di SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara. 

1.4.3 Untuk mengetahui bagaimana strategi guru PAI dalam membina 

perilaku siswa di SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara? 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang 

strategi Guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan perilaku siswa 

berbasis multikultural. Kemudian agar hasil penelitian ini dapat menjadi 

bahan kajian bagi usaha penelitian lanjutan, perbandingan maupun tujuan lain 

yang relevan. Serta penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan 

dalam dunia pendidikan khususnya Prodi Pendidkan Agama Islam (PAI), 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Kendari. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi penyusun mengenai strategi Guru pendidikan agama Islam 

dalam pembinaan perilaku siswa berbasis multikultural. 
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1. Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan acuan bagi 

penelitianpenelitian yang relevan di masa-masa akan datang. 

2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, dosen, 

mahasiswa/mahasiswi dan para guru pengajar untuk lebih 

mengetahui dan meningkatkan pengetahuannya  terkait strategi guru 

pendidikan agama Islam dalam pembinaan perilaku siswa berbasis 

multikultural dan dapat menjadikannya sebagai pelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari serta dapat digunakan sebagi pijakan dalam 

rangka  pelaksanaan penelitian berikutnya. 

1.6.   Definisi Operasional 

Untuk menjelaskan pengertian dari judul proposal ini, agar tidak terjadi  

kekeliruan maka di sini penulis akan menguraikan beberapa penegasan istilah 

pada judul proposal ini. Adapun beberapa istilah tersebut adalah: 

1.6.1 Strategi Guru PAI 

Strategi Guru PAI dimaksud dalam penelitian ini adalah kiat-kiat 

seorang guru dalam mengelolah suatu kegiatan belajar mengajar agar 

tercipta pembelajaran yang efektif dan efisien dalam membina perilaku 

siswa. 

1.6.2 Perilaku Siswa 

Perilaku siswa  dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu sikap dan 

tingkah laku yang ditampilkan oleh siswa dengan indikator yang mencerminkan 

sikap toleransi dan peduli sesame 
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1.6.3 Multikultural 

Multikultural dimaksud dalam penelitian ini adalah terintegrasinya berbagai perbedaan 

yang didalamnya ada ras, suku, kelas sosial, gender, perbedaan usia dan bahasa yang 

terdapat pada siswa di SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara. 


