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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era multikulturalisme dan pluralisme, Pendidikan Agama Islam sedang 

mendapat tantangan karena ketidak mampuannya dalam membebaskan peserta 

didik keluar dari ekslusivitas beragama.1 Diperlukan upaya-upaya preventif 

agar hal ini tidak menjadi bumerang bagi Islam. Kita ketahui bahwa Islam 

adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia maka Islam 

sebenarnya berpeluang besar mempengaruhi tata hidup kemasyarakatan dan 

kebangsaan di tanah air.2 Melihat konteks tersebut, kaum muslim perlu 

menyadari bahwa kedudukannya sebagai umat mayoritas perlu dibarengi 

dengan sikap apresiatif dan penghargaan terhadap hak-hak keagamaan dan 

apresiasi sosial-politik kelompok non-Muslim.  

Ahmad Syafi’i Ma’arif menegaskan, bahwa Islam yang mau 

dikembangkan di Indonesia adalah sebuah Islam yang ramah; terbuka; 

inklusif; dan mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah besar 

bangsa dan negara. Sikap inklusif dalam beragama yakni sikap terbuka.3 

Ketika seseorang menyadari dan mengakui kehadiran agama-agama lain, ia 

mulai berubah menjadi seorang yang inklusif. Sikap inklusif memungkinkan 

seseorang berdialog dengan agama-agama lain.4 Sikap terbuka akan 

                                                
1Husniyatus Salamah Zainiyati, Pendidikan Multikultural Upaya Membangun 

Keberagamaan Inklusif Di Sekolah. Jurnal Islamika, (Vol.1, no. 2, Maret 2007), hlm. 135. 
2Mahmud Arif, Pendidikan Agama Islam Inklusif Multikultural. Jurnal Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, (Vol. I, no 1, Juni 2012/1433), hlm. 2. 
3Yusuf Al Qardawi, Inklusif dan Ekslusif (Jakarta: Pustaka Al Kaustar, 2001), hlm. 47. 
4M. Dawam Rahrjo, Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan (Jakarta: 

Kencana, 2010), hlm. 232. 
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berdampak pada relasi sosial yang bersifat sehat dan harmonis antar sesama 

warga masyarakat. Teologi inklusivisme dilandasi dengan toleransi, tidak 

berarti bahwa semua agama dipandang sama. Sikap toleran hanya suatu sikap 

penghormatan akan kebebasan dan hak setiap orang untuk agama, perbedaan 

beragama tidak boleh menjadi penghalang dalam upaya saling menghormati, 

menghargai, dan kerjasama.  

Tidak seorangpun di dunia ini yang dapat menolak sebuah kenyataan 

bahwa alam semesta adalah plural, beragam, berwarana-warni dan berbeda-

beda. Keberagaman adalah hukum alam semesta atau sunnatullah. Dengan 

kata lain, keberagaman meruapakan kehendak Allah dalam alam semesta5. Al 

Qur’an menyatakan dengan jelas mengenai hal ini: 

                           

                 

Artinya: ”dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu 
satu umat (saja), tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan 
memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti 
akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan”.6 

 

                        

                         

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 di sisi Allah ialah 

                                                
5Andi Rahman Alamsyah (editor), Pesantren Pendidikan Kewargaan dan Demokrasi  

(Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depak Kerjasama Lbsosio Pusat Kajian Sosiologi FISIP-UI, 
2009), hlm.194. 

6Surat: An Nahl, ayat: 93, dalam Kementrian Agama RI,  Mushaf Al Qur’an Terjemah 
(Bandung; Nur Publishing, 2009), hlm. 277. 
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orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Mengenal”.7  

 
Merespon keberagaman budaya, suku, bangsa, bahasa, agama, Islam 

menawarkan sebuah konsepsi berupa toleransi-tasāmuh yang artinya sikap 

memberikan, lapang dada, murah hati, dan suka berderma. Ajaran agama 

Islam sesungguhnya lebih bersemangat mengandung unsur inklusif dari pada 

eksklusif. Bahkan Islam melarang pemaksaan dalam beragama, artinya 

keberagamaan seseorang harus dijamin. Umat Islam harus memberikan 

kesempatan dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada orang lain untuk 

memeluk agama yang diyakininya. 

                      

                                

                          

                             

                         

 
Artinya: “dan Kami telah turunkan kepadamu kitab (Al-Quran) kepadamu 
(Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-
kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya,8 maka putuskanlah 
perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau 
mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah 
datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu,9 Kami berikan 
aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu 
dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu 
terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, Maka berlomba-

                                                
7Ibid., surat Al Hujurât, ayat: 13, hlm. 517. 
8Maksudnya, Al Qur’an adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang 

diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. 
9Umat Nabi Muhammad dan  umat-umat sebelumnya. 
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lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, 
lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu 
perselisihkan”.10 

 
Sebagai syarat membangun kesadaran multikultural di tengah arus 

globalisasi, perlu adanya proses penyadaran akan ajaran agama Islam. Dimana 

Islam adalah bersifat Inklusif (dalam tataran sosial) dan eksklusif dalam 

tataran theology (ketuhanan/tauhid), hal ini menjadi penting agar tidak ada 

proses pengkaburan di salah satu sisi dari ajaran agama Islam sendiri di tengah 

era-multikulturalisme dan pluralisme serta memposisikan Islam sebagai agama 

yang mampu berkembang menjawab perubahan sosial di negara yang 

demokratis seperti negara Republik Indonesia. 

Eksklusivisme sistem pendidikan Islam di Indonesia termasuk pesantren 

terjadi dikarenakan terdapat cara pandang yang bersifat klasik-skolastik yang 

dimiliki para pengelolanya. M. Amin Abdullah menjelaskan, bahwa 

eksklusivisme Pendidikan Agama Islam terlihat dari cara pandang klasik-

skolastik. Klasik adalah keselamatan individu dan skolatik adalah penekanan 

pada Tuhannya sebagai titik tekanan dalam pendidikan Islam selama ini. 

Keselamatan sosial yang proses pencapaiannya melalui hubungan yang baik 

antara diri ”individu”  dengan ”individu-individu sesamanya” sangat 

diabaikan dalam sistem pendidikan Islam. Sementara menurut Abdul Munir 

Mulkhan, eksklusivisme sistem pendidikan Islam di Indonesia terkait pada 

pemaknaan yang spesifik dan ekslusif terhadap bidang tauhid atau akidah. 

Selama ini tauhid atau akidah dipahami secara spesifik dan eksklusif, karena 

                                                
10Ibid., surat Al Mâ’idah, ayat: 48, hlm. 116. 
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itu untuk masyarakat multikultural, tauhid dapat dimaknai secara substantif; 

universal; inklusif dan pluralistik.11 

Salah satu indikator ekslusivisme pendidikan Islam di Indonesia dapat 

dilihat dari dua hal, pertama, dapat dilihat dari absennya ruang perbedaan 

pendapat antara guru dengan murit dan atau antara murid dengan murid dalam 

sistem pendidikan Islam, sehingga proses pembelajaran bersifat indiktrinatif. 

Kedua, dapat dilihat dari fokus pendidikan yang hanya menekankan pada 

pencapaian kemampuan ritual dan keyakinan tauhid, dengan materi ajar 

pendidikan Islam yang bersifat tunggal, yaitu benar-salah dan baik-buruk yang 

mekanistik. Praktek pendidikan Islam yang seperti ini akan menjadikan anak 

didik kurang begitu sensitif atau kurang begitu peka terhadap nasib, 

penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh sesama yang kebetulan memeluk 

agama lain. Ruang kelas bagaikan sebuah penjara bagi siswa, karena tidak ada 

ruang untuk berdialog tentang kebenaran yang diajarkan oleh guru.12 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

pasal 4 bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan pada poin 

pertama; dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, 

tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai 

kultural dan kemajemukan bangsa.13 Lebih lanjut dinyatakan, bahwa 

pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

                                                
11Abdul Munir Mulkhan, Humanisasi Pendidikan (Bandung: Mizan, 2000), hlm.19-20. 
12Abdul Munir Mulkhan, Humanisasi Pendidikan Islam dan Tashwirul Afkar. Jurnal 

Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, (Vol. i. no.11, 2001), hlm.17-18. 
13Kementrian Pendidikan RI, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) 

No. 20 (Surakarta: Kharisma Solo, 2003). hlm. 6. 
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pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.14 Selain itu, 

undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 60 poin B, 

tentang melaksanakan tugas keprofesionalan, guru dan dosen berkewajiban 

dalam bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar jenis kelamin, 

agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi 

peserta didik dalam pembelajaran.15 Peraturan tersebut menguatkan bahwa 

pendidikan inklusif-multikultural sangat relevan dilaksanakan dalam 

mendukung proses pendidikan Indonesia. 

Nilai-nilai seperti demokrasi, tidak diskriminatif dan menjunjung HAM 

sangat compatible dengan pesantren. Apalagi kalau melihat pesantren sebagai 

sebuah lembaga pendidikan tertua di Indonesia dengan tujuan utamanya 

adalah mengajarkan ilmu-ilmu agama dan akhlak mulia bagi para santri. 

Karakteristik yang sangat menonjol di pesantren sebagai lembaga pendidikan 

bisa dikatakan multikulturalis.  

Sementara wajah Islam yang ditransmisikan para kiai di pesantren pada 

dasarnya adalah Islam inklusif dan menebarkan kedamaian di muka bumi 

(raḥmatan lil ‘ālamīn). Para kiai pesantren biasanya juga meneruskan ajaran 

para Walisongo yang selalu mengajarkan sopan santun, toleran dan 

menghormati budaya lokal. Melihat realitas sejarah pada dasarnya pesantren 

dilahirkan untuk memberikan respon terhadap situasi dan kondisi sosial suatu 

masyarakat yang tengah dihadapkan pada runtuhnya sendi-sendi moral 

                                                
14 Hanafiah, Nanang dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran.(Bandung: Refika 

Aditama, 2001), hlm. 40. 
15Kementrian Pendidikan RI, Undang-Undang Guru dan Dosen  no.14. pasal 60 

(Surakarta: Kharisma Solo, 2005), hlm. 16. 
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melalui transformasi nilai yang ditawarkanya (amar ma‘rūf nahī munkar).16 

Selain itu, berdirinya pesantren juga memiliki misi untuk menyebarluaskan 

informasi ajaran universalitas Islam keseluruh pelosok Nusantara yang 

berwatak inklusif. 

Misi Islam yang menebarkan kedamaian (raḥmatan lil ‘ālamīn) tersebut 

juga menjadi tumpuan berdirinya pondok pesantren Islam modern Assalaam 

Surakarta dalam membangun dan mengembangakan pendidikan yang ada. Hal 

tersebut tercantum dalam khiṭṭaḥ perjuangan Pondok Pesantren Modern 

Assalaam (PPMI Assalaam) sebagai berikut; 

Memotivasi santri agar Islam selalu mampu memberikan jawaban secara 
handal terhadap tantangan kehidupan yang sesuai dengan tuntutan 
perkembangan masyarakat. Menjadikan pesanten sebagai pusat pendidikan 
perdamaian dan pemerintah, umat Islam, masyarakat luas dan pemeluk 
non Islam.17 
 
Hal inilah yang menjadi sebab penelitian ini mengambil fokus pada Studi 

Inklusifitas Ajaran Agama Islam dalam Pendidikan Multikultural PPMI 

Assalaam di Surakarta. Pengambilan judul tersebut dikarenakan terdapat 

asumsi bahwa pesantren pada umumnya dan pesanten Assalaam pada 

khususnya memiliki karakteristik multikultural, baik dilihat dari asal daerah 

santri, kurikulum, proses pembelajaran maupun interaksi sosial santri, 

sehingga prinsip-prinsip dalam kehidupan bersama sangat dominan. Adapun 

prinsip-prinsip yang dimaksud adalah demokrasi, adil, tidak diskriminatif, 

                                                
16Syamsul Ma’arif, Transformative Learning dalam Membangun Pesantren Berbasis 

Multikultural. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi.(Vol.1, no 1, Juni, 2012), 
hlm. 59. 

17Keassalaaman, Pedoman Bermuamalah di Lingkungan Yayasan Majelis Pengajian 
Islam Surakrta, (Tnp Kota Terbit, 2013), hlm. 8.  
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menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan 

kemajemukan bangsa.18  

B. Rumusan Masalah 

Mempertimbangkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 

utama: “Bagaimanakah Inkluisifitas Ajaran Agama Islam dalam Pendidikan 

Multikultural” baik dari aspek pendekatan, konsep, dan aturan yang berlaku. 

Permasalahan utama dirinci sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pola, sikap, dan budaya inklusif multikulturalis di 

Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam  di Surakarta? 

2. Bagaimana metode guru PAI PPMI Assalaam mendidik anak agar 

memiliki kesadaran inklusif multikulturalis dalam Pendidikan Agama 

Islam? 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah: 

a. Mengidentifikasikan sikap, pola dan budaya inklusif multikulturalis 

yang terdapat di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam di 

Surakarta. 

b. Mengidentifikasikan metode guru PAI PPMI Assalaam mendidik 

anak agar memiliki kesadaran inklusif multikulturalis dalam 

Pendidikan Agama Islam. 

                                                
18Abdullah Aly, Pendidikan Multikultural Pada Pesantren Assalaam Di Surakarta 

(Yogyakarta: Universitas Sunan Kali Jaga, 2007). 
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2. Adapun manfaat dari penelitian adalah:  

a. Akademis 

Secara akademis penelitian ini memberi gambaran mengenai 

pandangan Islam terhadap inklusivitas dalam konsep pendidikan 

multikultural. Memberi kontribusi terhadap Pendidikan Agama 

Islam yakni menambah khazanah pengetahuan tenteng Inklusivitas 

ajaran agama Islam dan tentang pendidikan multikultural. 

b. Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan referensi bagi 

penelitian yang akan datang mengenai ajaran agama Islam yang 

inklusif, yang memuat jabaran mengenai sikap, pola dan budaya 

inklusif multikulturalis dalam ajaran agama Islam. Menunjukan 

metode pendidik agama Islam dalam mendidik anak agar mampu 

memiliki kesadaran inklusif multikulturalis dan memberikan 

sumbangan akademik untuk kemajuan pondok pesantren Assalaam 

di Surakarta. 

D. Telaah Pustaka 

 Setelah melakukan penelusuran ke berbagai sumber tertulis, baik buku 

maupun internet, peneliti menemukan bahwa kajian tentang inklusivitas ajaran 

agama Islam dalam pendidikan multikultural sudah pernah dilakukan oleh: 

Abdulah Aly dalam disertasi yang berudul “Pendidikan Islam 

Multikultural Di Pesantren: Telaah Terhadap Kurikulum Pondok Pesantren 

Modern Islam Assalaam Surakarta Tahun 2006/2007”. Hasil penelitiannya 
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menyimpulkan, pertama, dalam persepektif multikultural, pengembangan 

kurikulum pesantren Assalaam didasarkan pada tiga hal, yakni; pertama, visi 

dan misi, asal usul daerah santri, serta bakat, minat dan keahlian santri 

ternyata sarat dengan nilai-nilai multikultural, terutama nilai perdamaian, nilai 

keragaman, dan nilai berdiri di atas semua golongan. Kedua, dalam 

persepektif multikultural, perencanaan kurikulum di PPMI Assalaam memuat 

nilai-nilai multikultural terutama dalam proses perencanaan kurikulum adalah 

nilai demokrasi. Nilai demokrasi ini dibentuk dalam diskusi kelompok, 

workshop, dan semiloka pada saat kegiatan perencanaan kurikulum. Ketiga, 

dalam persepektif multikultural, implementasi kurikulum pondok dan sekolah 

atau madrasah di lingkungan Assalaam memuat nilai-nilai multikultural, baik 

dalam buku ajar yang digunakan, dalam tempat dan metode maupun dalam 

evaluasi hasil pembelajaran.  

Keempat, dalam perspektif multikultural, kegiatan evaluasi kurikulum di 

Assalaam memuat nilai-nilai multikultural terutama dalam proses dan 

produknya. Nilai-nilai multikultural yang terdapat dalam proses evaluasi 

kurikulum adalah nilai demokrasi. Kelima, model kurikulum pesantren 

multikultural mencakup empat aspek, keempat aspek tersebut yakni; pertama, 

dasar pengembangan kurikulum pesanten multikultural ditentukan oleh empat 

nilai universal dalam Al-Qur’an dan Hadis Rosul saw, yakni nilai keragaman, 

nilai perdamaian, nilai demokrasi, dan nilai keadilan. Kedua, perencanaan 

kurikulum multikultural ditentukan oleh proses dan produknya. Dianggap 

multikultural apabila proses perencanaan melibatkan partisipasi banyak pihak 
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di sekolah. Selain itu, apabila produk berupa dokumen tentang rencana 

strategis, rencana program, dan rencana pembelajaran yang memuat nilai 

keragaman, nilai perdamaian, nilai demokratis dan nilai keadilan dalam Islam. 

Ketiga, kurikulum pesanten multikultural ditentukan oleh buku ajar yang 

memuat nilai-nilai multikultural, keempat, evaluasi kurikulum ditentukan oleh 

proses dan produknya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Abdulah Aly sebagaimana tersebut di atas 

tidak membahas tentang pola,sikap, budaya dan metode pendidikan Islam 

Inklusif Multikulturalis. Abdulah Aly berfokus pada penelitian tentang 

kurikulum yang ada dimulai dari proses hingga produk yang digunakan di 

PPMI Assalaam. Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini juga lebih 

luas dibanding penelitian yang dilakukan Abdulah Aly yakni juga mencakup 

inklusivitas ajaran agama Islam dalam pendidikan multikultural. 

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Suprapto yang berjudul 

“Penanaman dan Sikap GPAI Terhdap Nilai-Nilai Multikultural” yang 

diterbitkan dalam jurnal penelitian kependidikan agama dan keragamaan, 

Edukasi pada volume VII, Nomor 1, Januari-Maret 2009 yang didalamnya 

mengkaji mengenai pemahaman dan sikap guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap nilai-nilai multikultural.  Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut 

adalah pertama, pemahaman GPAI terhadap nilai-nilai multikultural pada 

seluruh indikator belum dikuasai secara komprehensif. Meskipun sebagian 

besar mereka telah mencapai kategori baik dan selebihnya cukup, dengan 

rincian bahwa GPAI telah dapat mengetahui dan memahami secara baik pada 
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indikator saling menghormati, kemajemukan, toleransi, saling menghargai dan 

kesetaraan. GPAI belum dapat mengerti dan memahai secara definitif konsep 

kerjasama, tanggung jawab dan keadilan. Kedua, GPAI belum memiliki sikap 

multikultural secara menyeluruh pada seluruh indikator terhadap lingkungan 

sosialnya, sebagian besar mereka telah menjunjung tinggi nilai-nilai 

multikultural dan sebagian kecil belum menerima. Secara rinci dapat 

dikemukakan bahawa GPAI umumnya dapat menerima dengan baik sikap 

saling menghargai, kesetaraan, saling menghormati dan keadilan terhadap 

lingkungan sosialnya, GPAI belum dapat menerapkan secara baik nilai-nilai 

multikultural menyangkut indikator kerjasama, kemajemukan/keagamaan dan 

tanggung jawab terhadap lingkungannya. 

Penelitian yang dilakukan Suprapto sebagaimana tersebut di atas tidak 

membahas tentang pola, sikap, budaya dan metode pendidikan inklusif 

multikultural tetapi membahas aspek penanaman dan sikap guru Pendidikan 

Agama Islam terhadap nilai-nilai multikultural. Populasi yang diteliti juga 

berbeda, Suprapto hanya mengambil populasi guru, sedang penelitian ini 

populasinya adalah siswa, guru, dan perangkat pendidikan lainnya misalnya 

sekretaris pondok, wakil kepala sekolah dan badang litbang sekolah. Selain 

itu, Suprapto membahas aspek sejauh mana pemahaman  guru terhadap 

pendidikan multikultural dan  respon guru untuk menerima pendidikan 

multikultural bukan bagaimana sikap dan budaya yang ada. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Husniyatus Salamah Zainiyati yang 

berjudul “Pendidikan Multikultural Upaya Membangun Keberagaman Inklusif 
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Di Sekolah”. Diterbitkan dalam jurnal ISLAMICA, Vol 1. No. 2, Maret 2007. 

Penelitian tersebut membahas tiga hal yakni bagaimana membangun 

keberagaman inklusif di sekolah, peran guru dan sekolah dalam membangun 

keberagaman inklusif di sekolah, dan pembagian materi Pendidikan Agama 

Islam berbasiskan multikultural.  

Membangun keberagaman inklusif di sekolah berarti menerima pendapat 

dan pemahaman lain yang memiliki basis ketuhanan dan kemanusiaan yang 

berbeda, membangun paradigma pemahaman keberagaman yang lebih 

humanis, pluralis, dan kontekstual. Dengan pemahaman tersebut diharapkan 

nilai-nilai universal yang ada dalam agama seperti kebenaran, keadilan, 

kemanusiaan, perdamaian dan kesejahteraan umat manusia dapat ditegakkan. 

Peran guru dalam membangun keberagaman inklusif di sekolah adalah 

pertama, seorang guru atau dosen harus mampu bersikap demokratis dan tidak 

diskriminatif baik dalam sikap maupun tindakan. Kedua, guru atau dosen 

harusnya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu 

yang ada hubungannya dengan agama. Selain itu guru juga memegang 

peranan penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang pluralis dan 

toleran, dengan cara berperan aktif menggalakkan dialog antar-iman dengan 

bimbingan guru dalam sekolah. Penerapan pendidikan multikultural di 

kurikulum, buku-buku pelajaran yang diterapkan di sekolah.  

Pembangun materi PAI berbasis multikultural yakni; pertama materi 

tentang Al-Qur’an selain ayat-ayat tentang keimanan juga tentang ayat yang 

dapat memberikan pemahaman ketika berinterksi dengan orang yang berlainan 
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agama. Kedua, materi Fikih, diperluas dengan kajian Fikih Siasah 

(pemerintah). Ketiga, materi akhlak yang memfokuskan pada perlakuan baik-

buruk terhadap Allah, Rasul, sesama manusia, diri sendiri, serta lingkungan, 

penting bagi peletakan dasar-dasar kebangsaan 

Penelitian yang dilakukan oleh Husniyatus Salamah Zainiyati berfokus 

pada aspek upaya membangun keberagaman inklusif di sekolah, peran guru 

dan sekolah dalam membangun keberagaman inklusif di sekolah, dan 

bagaimana pembagian materi Pendidikan Agama Islam berbasiskan 

multikultural. Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pola, sikap budaya dan metode pendidikan agama Islam yang 

inklusif multikultural jadi aspek yang diteliti berbeda. Selain itu tempat yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah PPMI Assalaam di Surakarta. 

Setelah melakukan kajian terhadap penelitian dengan tema besar yang 

sama, belum ada peneliti yang membahas secara spesifik terkait dengan studi 

inklusifitas ajaran agama Islam dalam pendidikan multikultural Pondok 

Pesantren Modern Islam Assalaam di Surakarta. Oleh karena itu, tepat kiranya 

jika  penelitian ini diangkat sebagai tesis. 

E. Kajian Teoritik  

Kajian teoritik dalam penelitian ini menggambarkan teori studi inklusivitas 

Pendidikan Agama Islam dalam pendidikan multikultural maka akan di 

jabarkan mengenai kerangka teori dari inklusivitas dan pendidikan 

multikultural sebagai berikut; 
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Secara etimologi, kata inklusif bentuk kata jadian yang berasal dari bahasa 

Inggris inclusive yang memiliki makna termasuk di dalamnya. Sedangkan 

inklusif secara terminologi adalah pemahaman yang mengakui keberadaan 

agama lain dan masih mempercayai bahwa agama yang dianut adalah benar 

walaupun bisa melihat kebenaran yang diusung oleh agama lain. Ketika 

seseorang menyadari dan mengakui kehadiran agama-agama lain, ia mulai 

berubah menjadi seorang yang inklusif. Menurut pemahaman inklusif, bahwa 

sesungguhnya ajaran Islam lebih bersemangat serta mengandung unsur 

inklusif daripada ekslusif. Bahkan Islam melarang pemaksaan dalam 

beragama, artinya keberagamaan seseorang harus dijamin dan dilindungi. 

Teologi inklusif tidak hanya inklusif bagi umat Islam saja, tetapi juga bagi 

agama lain. Sikap beragama yang bersikap inklusif, memang sangatlah urgen 

untuk menghindari claim of truth dan claim of salvation dalam dunia dewasa 

ini yang selalu memiliki pluralitas keagamaan sebagai akibat dari hancurnya 

batas-batas budaya, rasial, bahasa dan geografis. Aksiologi teologi Islam yang 

inklusif adalah ajaran rahmatan lil’ālamîn (rahmat bagi seluruh alam) teologi 

tersebut adalah pilar moderatisme Islam. Disini, ajaran Islam tidak diarahkan 

kepada eksklusivisme seperti membenci agama lain, merendahkan non 

muslim, atau memusuhi dan menggunakan kekerasan dalam menyiarkan 

kebenaran, bahkan Islam inklusif menyiarkan toleransi beragama dan juga 

kerjasama. 

Ajaran agama Islam sarat dengan nilai-nilai yang pada dasarnya bersifat 

all embracing bagi penataan sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi dan 
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budaya.19 Pada tahapan konteks ini Islam disebut sebagai raḥmatan lil 

‘ālamīn, rahmat untuk alam semesta, termasuk untuk kemanusiaan. Islam 

adalah sebuah humanisme, agama yang sangat mementingkan kemanusiaan 

sebagai tujuan sentral, inilah yang dimaknai sebagai nilai dasar Islam. 

Humanise Islam adalah humanisme teosentrik, artinya Islam merupakan 

sebuah agama yang memusatkan dirinya pada keimanan terhadap Tuhan, 

tetapi mengarahkan perjuangannya untuk memuliakan peradaban manusia. 

Prinsip humanisme teosentrik inilah yang kemudian akan ditransformasikan 

sebagai nilai yang dihayati dan dilaksanakan sepenuhnya dalam masyarakat 

dan budaya.20 

Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memperhatikan secara 

sungguh-sungguh terhadap latar belakang peserta didik baik dari aspek 

keragaman suku (etnis), ras, agama (aliran kepercayaan) dan budaya (kultur). 

Musa Asy’ari  menyatakan, bahwa  pendidikan multikultural adalah proses 

penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap 

keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural.21 

Nilai inti dari pendidikan multikultural yaitu: pertama, apresiasi terhadap 

adanya kenyataan pluralitas budaya di masyarakat. Kedua, pengakuan 

terhadap harkat dan hak asasi manusia. Ketiga, pengembangan tanggung 

jawab masyarakat dunia. Keempat, pengembangan tangung jawab manusia 

terhadap bumi ini juga bersifat alamiyah dan induktif.  

                                                
19 Kuntowijoyo, Paradigma Islam Integrasi untuk Aksi (Bandung: Miza, 1994), hlm. 167. 
20Ibid., hlm. 167-168. 
21Musa Asy’arie, Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa, 

(http://www.kompas.com/kompas-cetak/0409/03/opini/1246546, 2004), diakses pada 15 Maret 
2012. 
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Tujuan yang berkaita dengan nilai-nilai inti pendidikan multikultural yaitu: 

Pertama, mengembangkan perspektif sejarah yang beragam dari kelompok-

kelompok masyarakat (etnohistorisitas). Kedua, memperkuat kesadaran 

budaya yang hidup di masyarakat. Ketiga, memperkuat kompetisi interkultural 

dari budaya-budaya yang hidup di masyarakat. Keempat,  membasmi rasisme, 

seksisme, kastaisme, dan berbagai jenis prasangka (prejudice). Kelima, 

mengembangkan kesadaran atas kepemilikan planet bumi. Keenam, 

mengembangkan ketrampilan aksi sosial (social action). 22 Secara sederhana 

kerangka teori ajaran agama Islam dalam pendidikan multikultural 

digambarkan dalam bagan sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22H.A.R Tilaar, Kekusaan dan Pendidikan Suatu Tinjauan dan Persepektif Studi Kultural 

(Magelang: Indonesiatera, 2003), hlm.167. 
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Bagan. 1.1  Kerangka Teori Inklusivitas Ajaran Agama Islam dalam 
Pendidikan Multikultural. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh peneliti melalui literatur kepustakaan. 

 

 

Kerangka Teori 

Inklusivitas Pendidikan 
Multikultural 

Pemahaman yang mengakui 
keberadaan agama lain dan 
masih mempercayai bahwa 
agama yang di anut adalah 
benar. 

 

Konsep Dasar 
Proses penanaman cara hidup 
menghormati, tulus, dan toleran 
terhadap keanekaragaman 
budaya yang hidup di tengah-
tengah masyarakat plural 

Konsep Dasar 

Muncul kesataran akan 
agama orang lain dan 
terbuka 
 Ajaran Islam 

Bersifat all-embracing Rahmatan lil al-lamin, rahmat 
untuk alam semesta, termasuk untuk kemanusiaan Fungsi:  

untuk menghindari 
claim of truth dan 
claim of salvation 

Nilai inti:  
- Apresiasi terhadap 

adanya kenyataan 
pluralitas budaya. 

- Pengakuan terhadap 
harkat dan hak asasi 
manusia. 

- Pengembangan tangung 
jawab masyarakat dunia. 

- Pengembangan tangung 
bersifat alamiyah dan 
induktif. 

 

Tujuan: 
- Etnohistorisitas 
- Memperkuat kesadaran 

budaya yang hidup di 
masyarakat 

- Memperkuat kompetisi 
intercultural 

- Membasmi rasisme, 
seksisme, kastaisme 
sebagai prejudice 

- Mengembagkan 
kesadaran atas 
kepemilikan planet bumi 

- Social action 
 

Nilai inti: 
Sadar akan keberadaan 
agama lain 
Terbuka (toleran) 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah field research, karena yang diteliti adalah 

sesuatu yang ada di lapangan secara langsung. Penelitian lapangan 

dalam hal ini bersifat kualitatif dengan metode studi kasus, yaitu 

penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.23 

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen memiliki lima 

karakteristik: naturalistik (naturalistic) deskriptif (descriptive), 

perhatian pada proses (conten wirth process) dan induktif (induktif) dan 

perhatian pada makna (meaning). 

Memperhatikan karakteristik penelitian kualitatif tersebut penelitian 

ini lebih menekankan pada proses-poses sosial yang terjadi di PPMI 

Assalaam, yaitu budaya perilaku dan interaksi sosial para pemimpin, 

guru, dan siswa, berkenaan dengan sikap inklusif. Berikut akan 

diilustrasikan alur penelitian kualitatif dalam bentuk bagan penelitian 

studi inklusivitas ajaran agama Islam dalam pendidikan multikultural di 

Pondok Pesantren Modern Assalaam di Surakarta. 

 

 
 

                                                
23Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualtatif Edisi Revisi  (Bandunng: Rasindo Karya, 

2008), hlm. 3. 
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Bagan 1.2 Alur Penelitian Kualitatif Studi Inklusivitas Ajaran Agama Islam dalam 
Pendidikan Multikultural PPMI Assalaam di Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Triangulasi  
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 Verifikasi 

 P.M Assalaam  
Kajian 

Literatur 

Telaah Inklusivitas 
Multikultural 

Inklusivitas Ajaran Agama Islam 
dalam Pendidikan Multikultural 

Metode Pendidikan Inklusif-
Multikulturalis dan Sikap Inklusif 

Prasurvey 

Ya 

Tidak 

Kembangkan kategori 
/sub kategori 

(unit analisis/sub unit 
analiais) 

Kembangkan Istrumen 
-Narasumber:Guru,Kepala Pondok, Siswa 
-Teknik: wawancara,observasi,dokumentasi 

Mengumpulkan data-
data dr PPMI Assalaam 

Pengolahan data 
-Reduksi data 
-Disply 
-Analisis 

Deskripsi, pembahasan pola, sikap, budaya  dan 
metode Inklusif-multikultural dan kesempurnaan 

Periksa keabsahan 

Laporan Studi Inklusivitas Ajaran Agama Islam dalam Pendidikan 
Multikultural  Pondok Pesantren Modern Assalaam Di Surakarta 
 

Berada di PPMI 
Assalaam 

Studi 
Inklusivitas Ajaran Agama 

Islam dalam Pendidikan 
Multikultural di PPMI 
Assalaam Surakarta 
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Penelitian dengan rancangan studi kasus seperti pada bagan, 

dilakukan untuk memperoleh pengertian yang mendalam mengenai 

studi dan makna sesuatu atau subyek yang diteliti. Penelitian studi 

kasus lebih mementingkan proses daripada hasil, lebih mementingkan 

konteks daripada suatu variabel khusus, lebih ditujukan untuk 

menemukan sesuatu makna atas esensi daripada kebutuhan konfirmasi. 

Berkenaan hal tersebut,  peneliti mengambil subyek penelitian, subyek 

merupakan populasi yaitu keseluruhan obyek yang diteliti  PPMI 

Surakrta. Populasi dalam penelitian adalah guru PAI dan siswa SMA 

PPMI Assalaam Surakarta. Adapun gejala (subyek) penelitiannya 

adalah inklusivitas ajaran agama Islam dalam pendidikan multikultural 

yaitu pola, sikap dan budaya serta metode inklusif multikulturalis yang 

digunakan oleh guru PAI PPMI Assalaam Surakarta. Informan utama 

diambil dalam penelitian ini meliputi, guru dan siswa SMA Assalaam 

Surakarta. Informan pendukung antara lain kepala sekolah SMA 

Assalaam, Kesantrian dan Kepala Pondok.  

Secara sederhana, untuk menelaah inklusivitas ajaran agama Islam 

dan kaitanya dengan pendidikan multikultural, peneliti menggunakan 

metode analisis-deskriptif. Cara analisis deskriptif dimaksudkan bahwa 

peneliti akan menelusuri pola, sikap dan budaya inklusif multikultural 

yang ditemukan di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam 

Surakarta. Cara deskriptif dimaksudkan bahwa, peneliti akan 

menguraikan dengan detail serta cermat kemudian menentukan metode 
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Pendidikan Agama Islam dalam mengajarkan sikap inklusif 

multikulturalis.  

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam tesis ini, peneliti menggunakan 

beberapa metode, yaitu:  

Bagan 1.3 Teknik Pengumpulan Data 

 

 

 

 

   

a. Metode Interview  atau Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu yang mengajukan 

pertanyaan dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan.24 

Metode wawancara digunakan untuk mencari  informasi data 

yang mendalam tentang latar belakang dan substansi 

permasalahan mengenai pola, sikap, budaya dan metode 

menanamkan kesadaran Islam Inklusif multikulturalis. 

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara 

terstruktur, yaitu semua pertanyaan dirumuskan dengan cermat 

                                                
24Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Remaja Karya, 

2007), hlm. 148. 

SUMBER 
DATA 

Wawancara: Guru,Siswa, Sekretaris Pondok,   
, Sekretaris SMA PPMI  Assalaam. 

Opservasi: KBM,Kegiatan Siswa,Lingkungan  
Masjid, Resto, Kelas PPMI Assalaam 

Dokumentasi:  Visi, Misi, Tujuan, Foto, 
Demografi Guru dan Siswa PPMI Assalaam 
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dan tertulis (interview guide) agar wawancara dapat terfokus 

sehingga tidak melenceng jauh dari pembahasan. Daftar 

pertanyaan tersebut untuk melakukan interview kepada informan 

utama yakni guru PAI dan siswa, guru PAI untuk memperoleh 

data mengenai metode menanamkan kesadaran inklusif 

multikultural dalam Pendidikan Agama Islam, gambaran sejauh 

mana pemahaman guru memahami inklusivitas dan multikultural 

dan juga untuk memperoleh data mengenai bagaimana pola, sikap 

dan budaya inklusif multikultural di kalangan guru. Guru yang 

diwawancara adalah guru PAI kelas satu (Siti Arofah), kelas dua 

(Isti’anah) dan kelas tiga (Istikaroh), masing-masing satu orang. 

Interview kepada siswa untuk memperoleh data mengenai 

pola, sikap dan budaya inklusif multikultural di kalangan santri 

dan untuk memperoleh sejauh mana siswa memahami inklusivitas 

dan pendidikan multikultural. Santri yang diwawancara berjumlah 

sembilan orang siswa baik dari kelas satu, dua atau tiga yang 

masing masing bernama (Tri Wahyu Aji, Muhammad Ridwan 

Akbar, Ghoris A. Mahasena, Muhammad Ericson Ziad, Akhmad 

Fauzi H, Annisa Qonita, Annis Waturodiah, Siti Z. 

 Informan pendukung yakni sekretaris PPMI Assalaam, 

sekretaris  sekolah, dan litbang PPMI Assalaam. Pada skretaris 

PPMI Assalaam untuk memperoleh data mengenai kebijakan 

pondok mengenai kesadaran inklusif multikultural bagi siswa dan 
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segenap karyawan dan untuk mengetahui bagaimana pondok 

mengatur pola, sikap dan budaya inklusif multikultural begitupula 

kepada skretaris SMA Assalaam yakni kepada Arkanuddin Budi. 

Kepada litbang untuk mengetahui sejauh mana kesadaran inklusif 

multikultural di lingkungan pondok dan mengetahui bagaimana 

strategi PPMI Assalam untuk menciptakan suasana damai. 

Berikut adalah langkah-langkah wawancara yang dilakukan; 

pertama, menetapkan siapa yang hendak diwawancara dan status 

sosialnya (bukan namanya). Kedua, menyiapkan pokok-pokok 

masalah (pertanyaan) wawancara. Ketiga, melangsungkan alur 

atau arus wawancara. Keempat, mengkonfirmasikan dan 

mengakhiri wawancara. Kelima, menuliskan hasil wawancara. 

Keenam, mengidentifikasi tindak lanjut dan ketujuah analisis 

sementara.25 

Bagan 1.4 Tahapan Wawancara. 

 

 

 

Sumber: diolah dari buku Tjipto Subadi Metode Penelitian Kualitatif 
2005. 

 

 

                                                
25Tjipto Subadi, Metode Penelitian Kualitatif (Surakarta: FKIP UMS, 2005), hlm. 58. 
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b. Metode Observasi atau Pengamatan 

Observasi yang peneliti laksanakan adalah observasi 

langsung, yaitu  cara pengambilan data dengan menggunakan 

mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan 

tersebut26. Metode ini dipakai untuk mengumpulkan data-data 

yang mudah dipahami dan diamati secara langsung, sebagaimana 

rangkaian kegiatan belajar mengajar yang di dalam nya meliputi 

observasi proses KBM untuk memperoleh data mengenai metode 

pendidikan agama Islam agar anak memiliki kesadaran inklusif 

multikultural.  

Observasi lingkungan pondok meliputi masjid, resto (tempat 

makan), area kamar, dan observasi kegiatan ekstra kurikuler yang 

ada di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta untuk 

mengetahui interaksi siswa agar di dapat data mengenai sikap dan 

budaya inklusif multikultural. Selain itu, observasi lapangan juga 

digunakan untuk memperoleh data mengenai fasilitas PPMI 

Assalaam dan suasana yang ada di lingkungan pondok. 

Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi 

menurut Spradly, dinamakan situasi sosial yang terdiri atas empat 

komponen, yaitu place atau tempat dimana interaksi dalam situasi 

sosial sedang berlangsung. Space ruang yang digunakan dalam 

aspek fisik dalam hal ini adalah lokasi penelitian yakni di Pondok 

                                                
26Muhammad Nasir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 212. 
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Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta. Actor, semua orang 

yang terlibat dalam situasi sosial, misalnya guru, kepala sekolah, 

murid dan orang yang ada di dalam lingkungan Pondok Pesantren 

Modern Islam Assalaam Surakarta.  

Activity  atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam 

situasi sosial yang sedang berlangsung, misalnya kegiatan belajar 

mengajar, pelaksanaan manajemen sekolah, komunikasi sekolah 

dengan lingkungan interaksi siswa-guru, guru-guru, siswa-siswa 

di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta dan lain-

lain.27 Spradly menjabarkan tiga tahapan observasi yaitu 

observasi deskripsi, observasi terfokus dan observasi terseleksi.28 

Berikut adalah ilustrasinya; 

 

 

 

 

                                                
27Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R dan D. (Bandung: Alfabeta, 

2006), hlm. 229-230. 
28Tahap deskriptif: pada tahapan ini peneliti belum membawa masalah yang akan diteliti, 

maka peneliti melakukan penjajahan secara umum dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap 
semua yang dilihat. Observasi pada tahapan ini sering disebut sebagai grand tour observation dan 
peneliti menghasilkan kesimpulan pertama. Bila dilihat dari segi analisis peneliti melakukan 
analisis domain, sehingga mampu mendeskripsikan terhadap semua yang ditemui. 
Tahap reduksi: pada tahapan ini peneliti sudah melakukan mini itour observation, yaitu suatu 
observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan pada aspek tertentu. Bila dilihat dari segi 
analisisnya, maka tahap ini peneliti telah melakukan analisis taksonomi, yang selanjutnya 
menghasilkan kesimpulan 2. Tahap seleksi: pada tahap ini peneliti telah menguraikan fokus yang 
ditentukan sehingga datanya telah rinci. Dengan melakukan analisis komponensial peneliti telah 
menemukan karakteristik, perbedaan dan persamaan dari kategori serta menemukan hubungan atar 
satu kategori denga kategori lainnya. Dalam tahapan ini peneliti telah dapat menemukan 
pemahaman yang mendalam atau hipotisis.   
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Bagan 1.5 Tahapan Observasi. 

 

Sumber: Sugiyono dalam buku metode penelitian kualitatif (2006). 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai 

hal-hal (variabel) yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.29 Dokumen 

merupakan sumber informasi yang bukan manusia (non human 

resources). Tentang ini McMillan dan Schumacher menjelaskan 

bahwa:  

Document are record of past events that are written or 
printed, they may be anecdotal notes, letters, diaries, and 
documents. Official documents include internal papers, 
communications to various publics, student and personnel 
files, program description, and institutional statistical data.30 
Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang 
ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdotal, surat, 
buku harian, dan dokumen-dokumen. Dokumen kantor 

                                                
29Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), hlm. 159. 
30Djam’an Satori, Aan Komariah,  Metodelogi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 

2013), hlm. 145-151. 
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termasuk lembaran internal, komunikasi bagi publik yang 
beragam, file siswa dan pegawai, deskripsi program dan data 
statistik. 

 
Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang 

berhubungan dengan gambaran umum yang meliputi; letak 

geografis, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur kepengurusan 

Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta, demografi 

guru, demografi siswa, profil SMA Assalaam, denah sekolahan, 

serta Jadwal kegiatan PPMI Assalam.  

3. Validitas Data 

Pada tahap ini dilakukan pengujian keabsahan data. Untuk menguji 

keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji credibility 

(validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability 

(reliabilitas) dan confirmability. Pada tahap validitas internal dilakukan 

perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan peneliti, 

trianggulasi, pemeriksaan teman sejawat, dan pengecekan anggota.  

Selanjutnya untuk menentukan transferability (validitas eksternal) 

dibuat laporan secara lebih rinci, sistematis, dan jelas, sehingga hasil 

penelitian ini dapat digunakan dalam konteks dan situasi yang lain. 

Terakhir untuk menguji dependability (reliabilitas) dan confirmability 

dilakukan “audit trail” oleh pembimbing. 

4. Metode Analisis Data 

Data-data yang telah diteliti akan dianalisis dengan metode 

deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data digunakan cara atau tahap 
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secara berurutan, terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu: pengumpulan data 

sekaligus reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi.31 

Setelah pengumpulan data berupa data dari hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi di lingkungan sekolah dan kelas baik 

berupa foto, file, video wawancara di Pondok Pesantren Modern Islam 

Assalaam Surakarta selesai, yang pertama dilakukan adalah melakukan 

reduksi data. Reduksi data yakni menganalisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Kedua, data yang 

telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi. Ketiga, adalah penarikan 

kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap reduksi kemudian 

mengambil kesimpulan pada tiap-tiap rumusan masalah. 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan teori 

induktif. Teori induktif adalah metode penyimpulan yang dilakukan 

dengan dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik 

kesimpulan  secara  khusus. Berikut adalah model analisis deskriptif 

kualitatif Flow Model. 32 

 

 

                                                
31M. B Miler dan Haberman M., Analisis Data Kualitatif (Jakarta: UI-Press,1992), hlm. 

16. 
32 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R dan D, (Bandung: Alfabeta, 

2006), hlm. 445. 
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Bagan  1.6 Alur Analisis Deskriptif Kualitatif Flow Mode 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sumber: diambil dari buku Sugiyono metode penelitian kualitatif dan 
kuantitatif R dan D (2006). 

 
G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yakni;  

Bab I Pendahuluan tesis yang memuat latar belakang masalah yang di 

ungkapkan oleh penulis, berisi alasan penulisan menjadikan pokok masalah. 

Latar belakang mengungkapkan mengenai fokus pembahasan yang menjadi 

titik tekan tesis. Pada bab ini juga dibahas tentang penjelasan judul serta 

tujuan dan manfaat penelitian, yang memuat hal-hal prinsip penelitian dan 

manfaat tesis bagi kalangan akademisi maupun umum. Dilanjutkan studi 

terdahulu, kerangka teori yang mengkaji konsep-konsep penting dari topik, 

menjelaskan teori-teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. 

Kemudian metode penelitian, mengugkap jenis penelitian yang digunakan, 

sumber-sumber penelitian serta model analisis data yang dipakai dalam 

penulisan tesis. Di akhir bab akan dijabarkan tentang sistematika penulisan 

Selama  Setelah  

Kesimpulan/verifikasi 

Display 

Reduksi data  

Periode pengumpulan data 
wawancara, dokumentasi, observasi 
PPMI Assalaam SKA 

Selama  

Selama 

Kesimpulan Pola, sikap Budaya 
dan Metode Inklusif dalam 
Pendidikan Multikultural. 

Antisipasi  

Setelah  

Setelah  
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dengan tujuan menampilkan kesinambungan pembahasan antara rumusan 

masalah dengan isi tesis. 

Bab II membahas mengenai teori tentang “pendangan Islam terhadap 

inklusivitas”. Peneliti membagi menjadi dua pembahasan besar yakni: 

Inklusivitas ajaran agama Islam dan Pendidikan Islam Inklusif. Inklusivitas 

ajaran agama Islam di mulai dengan pemaparan mengenai inklusivitas ajaran 

agama Islam yang di dalamnya dibahas tentang inklusivitas, paradigma 

inklusif, Islam inklusif. Islam inklusif multikulturalis dan bukti inklusivitas 

budaya Islam. Pemaparan yang selanjutnya adalah mengenai inklusivitas 

Pendidikan Agama Islam yang di dalamnya akan membahas pengertian, 

hakikat dan tujuan, materi, metode, dan inklusivitas pendidikan Islam. 

Bab III, Membahas mengenai pendidikan multikultural dan Pondok 

Pesantren Modern Islam Assalaam di Surakarta. Pertama, pendidikan 

multikultural memaparkan mengenai pengertian, paradigma pendidikan 

multikultural, nilai inti dan fokus pendidikan multikultural. Dilanjutkan 

dengan penjabaran mengenai prinsip dan dimensi pendidikan multikultural, 

kemudian menampilkan karakteristik pendidikan multikultural. Kedua, akan 

dijabarkan mengenai  PPMI Assalaam yang dipakai sebagai tempat studi 

lapangan yang di dalamnya memuat mengenai sejarah, visi misi, tujuan, 

demografi sekolah, guru dan siswa Pondok Pesantren Modern Islam 

Assalaam di Surakarta serta pola, sikap dan budaya yang terdapat di Pondok 

Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta dan diakhiri dengan metode 

pengajaran Pendidikan Agama Islam. 
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Bab IV menganalisis ”Pola Inklusivitas dan metode Pendidikan inklusif 

Multikulturalis”. Bab ini berupaya menganalisis untuk mencari pola,sikap dan 

budaya Islam inklusif multikulturalis serta mengidentifikasi metode mendidik 

anak agar memiliki kesadaran inklusif multikulturalis dalam Pendidikan 

Agama Islam PPMI Assalaam Surakarta. 

Bab V “Penutup” berisi serangkaian kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan serta sejumlah rekomendasi terkait dengan hasil penelitian. 

 


