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MOTTO 

 

ه  اِن   ۞
وا اهنْ  يهأُْمُرُكمْ  للّاٰ دُّ   تِ ىٰ اْْلهمٰ  تُؤه

 
ا لِهها  اههْ  ىاِٰل اِذه ْمتُمْ  وه كه  تهْحُكُمْىا اهنْ  الى اسِ  بهْيهه  حه

ْدلِ  ه  اِن   ۗ   بِاْلعه
ا للّاٰ ه  اِن   ۗ   بِه   يهِعظُُكمْ  وِِعم 

انه  للّاٰ ِمْيًعا   كه  ٨٥ - بهِصْيًرا سه

 

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-

baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, 

Maha Melihat.
1
 

  

                                                     
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qur’an, 2019), 257. 
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ABSTRAK 

Putra Rizqi Sulfi Abdullah. 2022. Manajemen Pembelajaran Nilai-Nilai 

Multikultural Dalam Pembentukan Karakter Religius Di Sma Islam Al-

Hidayah Jember. 

Kata Kunci: Manajemen Pembelajaran, Nilai–Nilai Multikultural, Karakter 

Religius. 

Manajemen  dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola 
sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, manajemen pembelajaran 

multikultural dapat didefinisikan sebagai proses manajemen dalam 

kegiatan belajar mengajar untuk membentuk sikap multikultural. 

Fokus penelitian ini yaitu, pertama bagaimana perencanaan 

manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural di SMA Islam Al-

Hidayah Jember? kedua bagaimana pelaksanaan manajemen pembelajaran 

nilai-nilai multikultural dalam pembentukan karakter religius di SMA 

Islam Al-Hidayah Jember? ketiga bagaimana evaluasi manajemen 

pembelajaran nilai-nilai multikultural dalam pembentukan karakter 

religius di SMA Islam Al-Hidayah Jember? 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, 

menentukan subjek penelitian dengan teknik purposive sampling, dengan 

teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi serta 

keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan sumber dan teknik 

analisisis data yang digunakan adalah model interaktif miles huberman 

dan saldana yaitu, pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari peneltian ini yaitu 1) Perencanaan manajemen 

pembelajaran nilai-nilai multikultural dalam pembentukan karakter 

religius di SMA Islam Al-Hidayah Jember yaitu, pertama Kepala Sekolah 

menyediakan sarana dan prasarana di dalam pembentukan karakter religius 

di sekolah, kedua guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). 2) Pelaksanaan manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural 

dalam pembentukan karakter religius di SMA islam Al-Hidayah Jember 

yaitu, pertama adanya pembiasaan kegiatan meliputi membaca Al-Qur’an, 

kedua, memulai KBM dengan asma’ul husna, sholawat, dan adanya sholat 

dhuha berjamaah .3) Evaluasi manajemen pembelajaran nilai-nilai 

multikultural di SMA Islam AL-Hidayah Jember yaitu, pertama peserta 

didik mulai terbiasa membaca Al-Qur’an setiap pagi, kedua peserta didik 

serta seluruh warga sekolah menjadikan kegiatan pembacaan asma’ul 

husna, sholawat dan sholat berjamaah kewajiban sebelum memulai belajar 

mengajar guna pembentukan karakter religius di sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian  

Manajemen dalam dunia pendidikan dapat didefinisikan sebagai seni 

dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
2
 Jadi, 

manajemen dalam dunia pendidikan sangat diperlukan, Karena bertujuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan dan tujuan sekolah, yang mengacu 

kepada visi dan misi sekolah, dan dilakukan oleh manajer atau pimpinan 

sekolah dan tenaga kependidikan.
3
 Hal tersebut dapat diwujudkan melalui 

serangkaian proses manajemen yang terdiri dari empat tahap, yakni 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan. 

Dalam proses manajemen yang disebutkan diatas pendidikan 

multikultural dalam pembentukan karakter religius siswa lebih memfokuskan 

hanya pada tiga proses saja dikarenakan tiga proses tersebut adalah halyang 

paling berkesinambungan dengan apa yang terjadi di lokasi penelitian yaitu, 

perencanaan manajemen pendidikan nilai-nilai multikultural pada siswa di 

SMA Islam AL-Hidayah Jember yang beragam suku, budaya, dan bahasanya. 

                                                     
2
 Husaini Usman, Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan Ed. 2 (Jakarta: Bumi 

Aksara,2008), 9. 
3
 Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Bandung: 

Alfabeta,2010), 55. 
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Pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai multikultural dalam 

pembentukan karakter religius pada siswa di sekolah ini meliputi sikap untuk 

saling menghargai, menghormati, dan toleransi antar perbedaan multikultural 

yang ada di sekolah. Pengawasan atau evaluasi pembelajaran nilai-nilai 

multikultural dalam pembentukan karakter religious siswa meliputi 

pengawasan pembelajaran karakter dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan 

pembudayaan, dan kegiatan pembiasaan. 

Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yaitu dengan 

melakukan pendidikan nilai-nilai multikultural untuk membentuk karakter 

religius religius pada siswa. Seperti yang tercantum di dalam UU Sistem 

Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, Bab II Pasal 3, yaitu: Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi, pendidikan nilai-nilai 

multikultural untuk membentuk karakter religius pada siswa itu penting, 

karena untuk mewujudkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
4
 

                                                     
4
 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya 

(Jakarta: UU RI, 2003), 4. 
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Sementara itu, nilai-nilai multikultural perlu ditanamkan di lingkup 

lembaga pendidikan atau sekolah, karena Indonesia merupakan salah 

satu negara yang multikultural. Kebenaran ini bisa dilihat dari kondisi sosio- 

kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas, dengan jumlah 

pulau sekitar 17.504 pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya berjumlah 

lebih dari 257 lebih juta jiwa, dan terdiri dari 300 suku dan menggunakan 200 

bahasa berbeda.
 5
 

Begitu juga di SMA Islam AL-Hidayah Jember ini hampir 50% / 50% 

berbeda suku, budaya, dan bahasanya selain itu yang membuat perbedaan 

multikultural di sekolah ini yaitu karena siswa dan siswinya berasal dari 

berbagai daerah di kota Jember mulai dari pelosok hingga kota. 

Keberagaman ini, diakui atau tidak, dapat menimbulkan berbagai 

persoalan, seperti contohnya premanisme, perseteruan politik, kemiskinan, 

kekerasan, seperatisme, perusakan lingkungan dan rasa hilangnya 

kemanusiaan untuk selalu menghormati hak-hak orang lain.
6
 Bahkan berbagai 

persoalan tersebut juga terjadi dalam dunia pendidikan atau sekolah, 

contohnya saja kekerasan yang terjadi di sekolah. 

Bentuk kekerasan yang terjadi di sekolah secara mencukup beragam, 

seperti kasus yang ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI) yang meliputi, kekerasan fisik, seksual, verbal, psikis, dan cyber 

bullying. Biasanya bentuk-bentuk kekerasan tersebut timbul karena adanya 

                                                     
5
 M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural : Demokrasi dan keadilan, (Yogyakarta: Nuansa , 

2005), 4. 
6
M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural, 4. 
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keberagaman yang ada antar siswa dalam berbagai hal, yang kemudian 

muncul berbagai bentuk persoalan seperti saling mengancam, 

menyinggung, mengucilkan, mencibir, dan mempermalukan. Bahkan tidak 

jarang akibat dari persoalan yang sepele seperti saling ejek, berpapasan di 

bus, atau pertandingan sepak bola menjadi penyebab munculnya tawuran antar 

siswa, bahkan berujung pada meninggalnya korban. Serangkaian persoalan 

yang muncul dalam lingkungan sekolah tersebut karena akhlak siswa yang 

buruk sehingga belum bisa menerima keberagaman yang terjadi di 

sekitarnya. Sehingga sangat penting untuk dilakukan pembentukan karakter 

religius melalui pendidikan nilai-nilai multikulutral pada siswa. 

Oleh karena itu, serangkaian proses manajemen perlu dilakukan untuk 

melakukan upaya pembelajaran nilai-nilai multikultural dalam pembentukan 

karakter religius pada siswa di lingkungan sekolah. Upaya tersebut 

diwujudkan melalui pendidikan, karena melalui pendidikanlah yang dapat 

membentuk watak dasar, intelektual dan emosi seseorang dalam melihat 

realitas yang ada di sekelilingnya. Ini dapat diartikan bahwa pendidikan 

menupakan proses mentransmisikan kebudayaan dan sekaligus pembelajaran 

norma-norma kemasyarakatan, melalui metode-metode tertentu sehingga 

orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang 

sesuai dengan kebutuhan.
7
 Sesuai dengan ayat Al – Qur’an berikut ini: 

 

                                                     
7
 Rahmi Fhoma, Intemalisasi Nilai-nilai Mulrikultural, dalam, Yurdi Hasan (ed). 
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ْم  اُه َن ْم َوِِمَّا َرَزقْ  ُه نَ   ْ ي  َ وَرى   ب ْم ُش ُرُه ْم َة َوَأ ََل وا الصَّ اُم َق َرِّبهِْم َوَأ وا ِل اُب َج َت يَن اْس َوالَِّذ
ونَ  ُق ِف ْن  ُ  ي

Artinya ; Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 

musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki 

yang kami berikan kepada mereka. 

Melihat pentingnya pelaksanaan manajemen pendidikan nilai-nilai 

multikultural dalam pembentukan karakter religius siswa, peneliti melihat ada 

sekolah yang mencantumkan nilai-nilai mulltikultural
8
 untuk membentuk 

karakter religius pada siswa pada salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh 

sekolah, yaitu di SMA Islam AL-Hidayah Jember.  

Hal itu disebutkan dalam tujuan umum dan tujuan khusus sekolah, 

dalam tujuan umum disebutkan bahwa tujuan madrasah adalah untuk 

mendidik peserta didik menjadi warga negara yang demokratis, sedangkan 

pada tujuan umum disebutkan bahwa tujuan madrasah adalah untuk mendidik 

peserta didik menjadi warga negara yang demokratis. 

Sedangkan pada tujuan khususnya disebutkan bahwa sekolah hendak 

membentuk siswanya agar memiliki akhlak yang mulia, memberi jiwa 

pengabdian serta senantiasa memberi manfaat bagi orang lain, dan memiliki 

kecintaan pada tanah air. 

 

                                                     
8
 Multikulturallisme: Menuju Pendidikan Berbasis Multikultural (Banda Aceh: YAB, 2011), hlm. 

33 
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Selain itu yang menarik dari SMA Islam AL-Hidayah Jember adalah 

siswa yang datang untuk belajar tidak hanya berasal dari daerah sekitar saja 

tetapi banyak pula yang berasal dari berbagai daerah di kota Jember dengan 

kebiasaan serta adat-istiadat yang berbeda. Terutama latar belakang kultur, 

sosial, bahasa dan ekonomi yang berbeda, tentu menimbulkan berbagai 

macam konflik, seperti siswa yang berasal dari banyuwangi, daerah panti dan 

sukorambi tentunya mayoritas siswanya memiliki sosial yang cukup bagus 

karena di daerah pedesaan yang sangat kental dengan musyawarah dan 

gotong royong, dan memiliki ekonomi yang rata-rata menengah ke atas 

karena sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani di kebun atau 

sawah jika melihat desa tersebut merupakan dataran tinggi dan daerah yang 

cocok untuk bertani. 

Berbeda dengan siswa yang berasal dari daerah ajung atau mangli 

tentunya jiwa sosial mereka ada yang baik dan nada yang kurang baik pula di 

karenakan di daerah perkotaan yang pergaulannya bermacam-macam dan 

menurut pandangan orang lain jika dilihat dari segi akhlak yang kurang, 

ekonominya sendiri dari siswa yang berasal dari daerah tersebut juga hampir 

rata – rata menengah ke atas, meskipun juga ada beberapa yang menengah ke 

bawah, dikarenakan sebagian besar bekerja sebagai pedagang, pengusaha dan 

karyawan kantor. Dari 4 perbedaan lokasi tersebut tentunya memiliki 

perbedaan bahasa, sebagian besar dan mayoritas yang berasal dari panti dan 

sukorambi berbahasa madura dan yang berasal dari ajung dan mangli 

sebagian besar berbahasa jawa, sehingga ketika mereka berkumpul dan 
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berbincang di sekolah harus saling menyesuaikan dan menyatukan perbedaan 

multikultural tersebut. 

Menurut Oke Liong Lee manajemen adalah ilmu merencanakan, 

mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, serta mengevaluasi 

tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan bersama.
7 

Sedangkan pendidikan multikultural menurut Skeel merupakan strategi 

pendidikan yang memanfaatkan keberagaman latar belakang kebudayaan dari 

para peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap 

multikultural.
9
 

Jadi beradasarkan penjelasan diatas manajemen pembelajaran 

multikultural dapat didefinisikan sebagai proses manajemen dalam 

membentuk pembelajaran melalui sikap multikultural. 

Contoh konflik yang terjadi di SMA Islam AL-Hidayah yaitu, ketika 

pelajaran di kelas siswa harus membentuk suatu kelompok belajar maka 

siswa harus dapat menyatukan pikiran dan saling bekerja sama, dengan siswa 

atau siswi yang berbeda-beda bahasa dan budayanya, hal ini terkadang 

menimbulkan suatu permasalahan yaitu adanya beberapa siswa yang tidak 

dapat menerima pendapat temannya, karena disebabkan salah satunya yaitu 

sakit hati atas perkataan temannya, atau timbul suatu percekcokan, dan lain- 

lain, dikarenakan perbedaan bahasa sering kali digunakan sebagai bully an 

atau saling mengejek antar siswa maupun siswi, selain itu bahkan terkadang 

ada siswa yang tidak bisa menghormati gurunya seperti membantah guru, 

                                                     
9
 Muhammad rohman dan Sofanamri, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: PrestasiPustaka, 2012),2. 
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tidak mngerjakan tugas, dan keluar kelas meskipun sedang dalam kegiatan 

belajar mengajar, tentunya hal ini akan menjadi pantauan khusus dalam 

pendidikan nilai-nilai multikultural dalam pembentukan karakter religus 

siswa di sekolah ini. 

Berdasarkan latar belakang di atas, hal inilah yang menggugah 

perhatian khusus peneliti untuk pendeskripsian lebih mendalam dengan judul 

"Manajemen Pembelajaran Nilai-Nilai Multikultural dalam 

Pembentukan Karakter Religius di SMA Islam AL-Hidayah Jember". 

B. Fokus Penelitian 

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah 

fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang 

akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus 

disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan 

dalam bentuk kalimat tanya.
10

 Berdasarkan diatas maka fokus penelitian 

masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural 

di SMA Islam AL-Hidayah Jember? 

2. Bagaimana pelaksanaan manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural 

dalam pembentukan karakter religius di SMA Islam AL-Hidayah Jember? 

3. Bagaimana evaluasi manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural 

dalam pembentukan karakter religius di SMA Islam AL-Hidayah Jember? 

 

                                                     
10

 Tim penyusun, PedomanPenulisan Karya Ilmiyah IAIN Jember, (Jember: IAIN Jember, 

2021).45 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju 

dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada 

masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.
11

 Adapun tujuan 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan manajemen pembelajaran nilai-nilai 

multikultural di SMA Islam AL-Hidayah Jember. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan manajemen pembelajaran nilai-nilai 

multikultural dalam pembentukan karakter religius di SMA Islam AL-

Hidayah Jember. 

3. Untuk mendeskripsikan evaluasi manajemen pembelajaran nilai-nilai 

multikultural dalam pembentukan karakter religius di SMA Islam AL-

Hidayah Jember. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang konstribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang 

bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi 

dan masyarkat secara keseluruhan, kegunaan penelitian harus realistis.
12 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharap kan kepada peneliti supaya mampu menambah 

wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya manajemen pembelajaran 

                                                     
11

 Tim penyusun, PedomanPenulisan Karya Ilmiyah IAIN Jember, (Jember: IAIN Jember, 

2021).45. 
12

 Tim penyusun, PedomanPenulisan Karya Ilmiyah IAIN Jember, (Jember: IAIN Jember, 

2021).45 
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nilai-nilai multikultural di lingkungan sekolah dalam melakukan 

pembentukan karakter religius. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya 

dalam memberikan pijakan penelitian yang lebih konstruktif dan dapat 

memperkaya khazanah kelimuan tentang konsep-konsep atas teori-teori 

dan temuan-temuan baru khususnya mengenai manajemen pembelajaran 

nilai-nilai multikultural dalam pembentukan karakter religius di dalam 

lingkungan sekolah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat dan berguna dari berbagai pihak antara lain: 

a. Bagi Peneliti 

Memberikan sumbangan ilmiah bagi kalangan akademisi yang 

mengadakan penelitian berikutnya, baik meneruskan, maupun yang 

mengadakan riset baru, serta memberikan pengalaman dan dapat 

meningkatkan kompetensi peneliti. 

b. Bagi Lembaga Pendidikan 

Berkontribusi sebagai bahan acuan bagi pengelolaan lembaga 

(pimpinan yayasan, kepala sekolah, dan komponen kependidikan 

lainnya) untuk tolak ukur evaluasi dan refrensi dalam melakukan 

pengembangan lembaga pendidikan di SMA Islam AL-Hidayah 

Jember, sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat akan 

pentingnya pembelajaran nilai-nilai multikultural sebagai sarana 

kerukunan antar sesama. 
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c. Bagi UIN KHAS Jember 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi bagi seluruh aktivitas 

akademik dan bahan pertimbangan para pemimpin lembaga 

pendidikan dan pemerhati pendidikan serta pendidik mengenai cara 

dalam melakukan manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural 

dalam pembentukan karakter religius. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitiann. Tujuannya agar 

tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud 

oleh peneliti. 

Adapun tujuannya yaitu memudahkan para pembaca agar dapat 

memahami secara utuh terhadap maksud dari kandungan serta alur 

pembahasan bagi judul karya ilmiyah ini. Terlebih dahulu akan dipaparkan 

mengenai beberapa istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul ini tentang 

"Manajemen Pembelajaran Nilai-nilai Multikultural dalam Pembentukan 

Karakter Religius di SMA Islam AL-Hidayah Jember", pemaparan istilah   

yaitu sebagai berikut: 

1. Manajemen Pembelajaran Nilai-Nilai Multikultural 

Manajemen pembelajaran adalah proses untuk mengoptimalkan, 

menyelaraskan, memberdayakan dan meningkatkan semua sumber-

sumber yang terdapat dalam pembelajaran agar dapat dikelola secara 

produktif, efektif, efisien dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang 
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pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pembelajaran. 

Sedangkan nilai-nilai multikultural adalah nilai toleransi, saling 

menghargai, menghormati budaya dan agama, kebersamaan, persatuan, 

kerjasama, dan nilai solidaritas. 

Jadi manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural adalah 

proses mengoptimalkan dan meningkatkan nilai toleransi, saling 

menghargai, menghormati budaya dan agama agar dapat dikelola secara 

produktif, efektif, dan efisien dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 

2. Karakter Religius 

Karakter religius adalah sikap mencerminkan keberimanan 

terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku 

melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai 

perbedaan agama, menjunjung tinggi toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun, damai dengan pemeluk 

agama lain. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian 

membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau 

belum terpublikasikan (Skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan 

melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana 

orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.
13

 

Berdasarkan tinjauan kepada penelitian terdahulu ada beberapa 

hasil penelitian yang dianggap relevan dengan suatu penelitian yang 

hendak dilakukan yaitu sebagai berikut: 

a. Tesis yang berjudul “Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren 

Karya Pembangunan Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya”, oleh 

Nuryadin. Penelitian yang dilakukan member kesimpulan, bahwa 

pendidikan multikultural telah terimplementasi dalam kegiatan 

penyelenggaraan Pondok Pesantren Karya Pembangunan (PPKP) yang 

terintegrasi dalam situasi dan kondisi aktivitas pondok pesantren 

meliputi, desain kurikulum yang melibatkan yayasan dan pengurus 

pesantren, dalam pembelajaran, kepemimpinan pondok pesantren yang 

                                                     
13

 Tim penyusun, PedomanPenulisan Karya Ilmiyah IAIN Jember, (Jember: IAIN Jember, 

2021).45. 
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demokratis, terbuka dan mengakomodir keragaman pengurus maupun 

pengajar, lingkungan pondok terbuka bagi masyarakat dan penerapan 

tata tertib pondok yang dilandasi kemanusiaan dan keadilan tata tertib 

pondok yang dilandasi kemanusiaan dan keadilan. Sementara nilai-nilai 

pendidikan multikultural yang diterapkan di PPKP terlihat dari visi, 

misi, dan motto pesantren, kepemimpinan pondok pesantren, 

pembelajaran, kegiatan pengembangan diri santri, aturan pondok 

pesantren, dan symbol sarana prasarana. Nilai-nilai tersebut meliputi 

nilai demokrasi, nilai toleransi, nilai humanisme dan HAM, dan nilai 

inklusif dengan berbagai sisinya.
14 

b. Skripsi yang berjudul “Nilai-nilai dan Konsep Pendidikan Multikultural 

dalam Pendidikan Islam”, oleh Ainun Hakiemah. Penelitian yang 

dilakukan memberi kesimpulan bahwa, terdapat keselarasan antara 

nilai- nilai pendidikan multikultural dengan nilai-nilai yang terdapat 

dalam ajaran Islam, konsep pendidikan multikultural dalam pendidikan 

Islam di Indonesia dari aspek kurikulum adalah: 1) tujuannya 

ditekankan pada berbuat baik terhadap sesama manusia dan 

menciptakan kehidupan yang baik; 2) materi yang diajarkan yaitu 

mengenai nilai-nilai multikultural yang selaras dengan ajaran Islam; 3) 

metode pembelajaran lebih ditekankan pada metode dialog, diskusi, dan 

problemsolving; 4) evaluasi ditekankan pada kesadaran peserta didik 

terhadap keragaman budaya dan berbagai bias yang ada di masyarakat. 

                                                     
14

Nuryadin, Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren Karya Pembangunan Puruk Cahu 

Kabupaten Murung Raya (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014). 
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Sedangkan pada aspek kurikulum, evaluasi dilakukan dengan 

mengkritisi keberadaan kurikulum yang diberlakukan, oleh seluruh 

subyek pendidikan.
15

 

c. Skripsi yang berjudul “Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Multikultural 

di Madrasah Berbasis Pondok Pesantren DDI-AD Mangkoso Barru 

Sulawesi Selatan”, oleh Zulqarnain. Penelitian yang dilakukan memberi 

kesimpulan bahwa, pada proses penanaman nilai-nilai pendidikan 

multikultural di pondok pesanttren DDI-AD Mangkoso dilakukan 

melalui beberapa kegiatan, yaitu: kegiatan pembelajaran formal di 

sekolah, kegiatan pengembangan diri, kegiatan pembiasaan diri. 

Kemudian nilai-nilai pendidikan multikultural yang ditanamkan di 

pondok pesantren DDI-AD Mangkoso, yaitu: demokrasi, toleransi, 

keadilan sosial dan kesetaraan, dan nilai kebersamaan dan tolong 

menolong.
16

 

d. Skripsi yang berjudul “Manajemen Pendidikan Nilai-Nilai 

Multikultural Dalam Pembentukan Karakter Religius Pada Siswa Di 

SMA Islam  AL-Hidayah Jember”, oleh Putra Rizqi Sulfi Abdullah. 

 

                                                     
15

 AinunHakiemah, Nilai-nilai dan Konsep Pendidikaan Multikulturaldalam Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: UIN SunanKalijaga, 2007). 
16

 Zulqarnain, Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Multikultural di Madrasah 

BerbasisPondokPesantren DDI-AD Mangkoso Barru Sulawesi Selatan (Yogyakarta: UIN Sunan 

Kalijaga, 2014). 
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Tabel 2.1 

Orisinalitas Penelitian 
 

 

No. Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Nuryadin, 

Pendidikan 

Multikultural di 

Pondok Pesantren 

Karya 

Pembangunan 

Puruk Cahu 

Kabupaten Murung 

Raya. 

1. Pendidikan 

multikultural telah 

terimplementasi dalam 

kegiatan 

penyelenggaraan 

PPKP yang 

terintegrasi dalam 

situ asi 

dan 
Kondisi aktivitas 

pondok pesantren 

meliputi, desain 

kurikulum yang 

melibatkan yayasan 

dan pengurus 

pesantren, dalam 

pembelajaran, 

kepemimpinan 

pondok pesantren yang 

demokratis, terbuka 

dan mengakomodir 

keragaman pengurus 

maupun pengajar, 
lingkungan pondok 

terbuka bagi 

masyarakat dan 

penerapan tata tertib 

pondok yang dilandasi 

kemanusiaan dan 

keadilan. 

2. Nilai- nilai pendidikan 

multikultural yang 

diterapkan di PPKP 

terlihat dari visi, misi, 

dan motto pesantren, 

kepemimpinan pondok 

pesantren, 

pembelajaran, 

kegiatan 

pengembangan diri 

santri, aturan pondok 

pesantren dan simbol 

sarana prasarana 

1. Jenis penelitian 

sama 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif. 

2. Teknik 

pengumpulan  

data: 

a. Observasi 
b. Wawancara 

c. dokemntasi 
3. Sama-sama 

meneliti 

tentang 

pelaksanaan 

penanaman 

multikultural 

dalam 

pendidikan 

dilihat dari 

segi nilai-nilai 

dan konsep 

multikultural 

dalam 

pendidikan 

Islam yang 

dilaksanakan 

dalam lembaga 

pendidikan 

berbasis islam. 

1. Lokasi penelitian 

ini di SMA Islam 

AL- Hidayah 

Jember, sementara 

penelitian 

sebelumnya di 

Pondok Pesantren 

Karya pembangun 

an Puruk Cahu 

Kabupaten 

Murung Raya. 

2. Penelitian ini 

memfokuskan 

kepada 

manajemen 

pendidikan nilai- 

nilai multikultural 

dalam 

pembentukan 

karakter religius 

siswa, sementara 

penelitian 

sebelumnya 

memfokuskan 

kepada pendidikan 

multikultural. 
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No. Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

  3. Nilai-nilai tersebut 

meliputi nilai 

demokrasi, nilai 

toleransi, nilai 

humanism dan HAM 

dan nilai inklusif 

dengan berbagai 

sisinya. 

  

2. 
 

Nilai-nilai dan 
Konsep Pendidikan 
Multikultural dalam 
Pendidikan Islam. 

 

 

1. Tujuannya ditekankan 

pada berbuat baik 

terhadap sesama 

manusia dan 

menciptakan 

kehidupan yang baik. 

2. Materi yang diajarkan 

yaitu mengenai nilai- 

nilai multikultural 

yang selaras dengan 

ajaran Islam. 

3. Metode pembelajaran 
lebih ditekankan
pada metode dialog, 
diskusi dan 

problemsolving. 

4. Evaluasi ditekankan 

pada kesadaran 

peserta didik 

terhadap keragaman 

budaya dan berbagai 

bias yang ada di 

masyarakat. 

Sedangkan pada 

aspek kurikulum, 

evaluasi dilakukan 

den gan mengkritisi 

kebera daan 

kurikulum yang 

diberlakukan oleh 

seluruh subyek 

pendidi kan. 

1. Jenis penelitian 

sama 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif. 

2. Teknik 

pengumpulan 

data: 

a. Observasi 
b. Wawancara 

c. dokemntasi 
3. Sama-sama 

meneliti 

tentang 

pelaksanaan 

penanaman 

multikultural 

dalam 

pendidikan 

dilihat dari segi 

nilai-nilai 

dan konsep 

multikultural 

dalam 

pendidikan 

Islam yang 

dilaksanakan 

dalam lembaga 

pendidikan 

berbasis islam. 

1. Penelitian ini 

memfokuskan 

kepada manajemen 

pendidikan nilai- 

nilai multikultural 

dalam 

pembentukan 

karakter religius 

siswa, sementara 

penelitian 

sebelumnya 

memfokuskan 

kepada tujuan dari 

penelitian untuk 

melihat adanya 

keselarasan antara 

nilai-nilai 

pendidikan nilai- 

nilai multikultural 

dengan nilai-nilai 

yang ada dalam 

pendidikan islam 

jika dilihat dari 

aspek kurikulum. 
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No. Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zulqarnain, 
Penanaman Nilai-

nilai Pendidikan 

Multikultural di 

Madrasah Berbasis 

Pondok Pesantren 

DDI- AD 

MangkosoBarru 

Sulawesi Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses penanaman nilai- 
nilai pendidikan 

multikultural di pondok 

pesanttren  DDI-AD 

Mangkoso dilakukan 

melalui beberapa 

kegiatan, yaitu: 
1. Kegiatan 

pembelajaran formal 

di sekolah. 

2. Kegiatan 

pengembangan diri. 

3. Kegiatan pembiasaan 

diri. 

Kemudian nilai-nilai 

pendidikan multikultural 

yang ditanamkan di pondok 

pesantren DDI- AD 

Mangkoso, yaitu: 

1. Demokrasi. 

2. Toleransi. 
3. Keadilan sosial dan 

kesetaraan. 
Nilai kebersamaan dan 

tolong menolong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jenis penelitian 
sama 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif. 

2. Teknik 

pengumpulan 

data: 

a. Observasi 

b. Wawancara 

c. Dokemntasi 

Sama-sama 
meneliti tentang 

pelaksanaan 

penanaman 

multikultural 
dalam pendidikan 

dilihat dari segi 

nilai-nilai dan 

konsep 
multikultural 

dalam pendidikan 

Islam yang 

dilaksanakan 
dalam lembaga 

pendidikan 

berbasis islam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lokasi penelitian 
ini di SMA Islam 

AL-Hidayah 

Jember, sementara 

penelitian 

sebelumnya  di 

Pondok Pesantren

DDI- AD

Mangkoso Barru 

Sulawesi Selatan. 

2. Penelitian   ini 

memfokuskan 

kepada 

manajemen 

pendidikan nilai- 

nilai multikultural 

dalam 

pembentukan 

karakter religius 

siswa, sementara 

penelitian 

sebelumnya 

memfokuskan 

pada meneliti 

penanaman 

nilainilai 

pendidikan 

multikultural 

dengan  obyek 

penelitiannya  di 

Madrasah  yang 

berbasis Pesantre 

di    DDI-AD 

Mangkoso Baru 
Sulawesi Selatan. 
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Berdasarkan empat penelitian diatas dapat ditergaskan bahwa 

perbedaan penelitian terahulu pada point pertama meliputi desain 

kurikulum,yang melibatkan yayasan dan pondok pesantren, kedua pada 

aspek kurikulumnya oleh seluruh subyek penelitian, ketiga lebih kepada 

kegiatan pembelajaran formal di sekolah, kegiatan pengembangan diri, dan 

pembiasaan diri, sedangkan orisinalitas penelitian dari peneliti tentang 

4. 
 
 

Putra Rizqi Sulfi 

Abdullah, 

Manajemen 

Pendidikan Nilai-

Nilai Multikultural 

Da lam 

Pembentukan 

Karakter Religius 

Siswa di SMA 

Islam AL-Hidayah 

Jember. 

Konsep multikultural 

dalam dunia pendidikan, 

dan tentang manajemen di 

sekolah dalam melaksanak 

an pendidikan nilai- nilai 

multikultural dengant 

ujuan untuk membentuk 

ka rakter religious siswa, 

supaya siswa lebih terbuka 

dengan perbedaan yang 

ada. 

2. Jenis penelitian 

sama 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif. 

3. Teknik 

pengumpulan 

data: 

a. Observasi 

b. Wawancara 
c. Dokementasi 

4. Sama-sama 

meneliti tentang 

pelaksanaan 

penanaman 

multikultural 

dalam 

pendidikan 

dilihat dari segi 

nilai-nilai 

dan konsep 

multikultural 

dalam 

pendidikan 

Islam yang 

dilaksanakan 

dalam

lembaga 

pendidikan 

berbasis islam. 

Sama-sama 
meneliti tentang 
pelaksanaan 
penanaman 
multikultural 
dalam pendidikan 
dilihat dari segi 
nilai-nilai dan 
konsep 
multikultural 
dalam pendidikan 
Islam yang 
dilaksanakan 
dalam lembaga 
pendidikan 
berbasis islam. 



20  

  

Manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural dalam pembentukan 

karakter religius di SMA Islam Al-Hidayah Jember adalah: lebih 

menekakan pada aspek perencanaan,pelaksaan serta evaluasi manajemen 

pembelajaran dalam pembentukan karakter religius siswa di segi 

pembelajarannya meliputi pembiasaan-pembiasaan seperti doa bersama, 

pembacaan sholawat, sholat jamaah, kegiatan akademik dan non akademik, 

ekstra dan intra sekolah, dengan tujuan untuk membentuk karakter religius 

supaya lebih terbuka dengan perbedaan yang ada. 

2. Kajian Teori 

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai 

perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas 

dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam 

mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan 

masalah dan tujuan penelitiian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, 

posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan 

untuk diuji.
17

 

a. Manajemen Pendidikan 

1. Pengertian Manajemen Pendidikan 

Istilah Manajemen Pendidikan cukup komprehensif. 

Penggunaannya bersifat luas dan tidak ada upaya pendidikan 

terorganisir yang dapat berhasil tanpanya. Manajemen Pendidikan 

adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yangberupa proses 
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pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yangtergabung 

dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memanfaatkan sumber 

daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungi manajemen agar 

tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.
18 

Pendidikan dapat didefinisikan secara universal sebagai usaha 

sadar yang dilakukan oleh individu dari waktu kewaktu dan 

memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan individu itu 

sendiri. Pendidikan pada akhirnya adalah untuk mengembangkan 

kemampuan potensial dan membentuk sikap dan tingkah laku 

manusia menjadi lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang system 

pendidikan nasional (SISDIKNAS) No. 20 Tahun 2003 Bab 1 

artikel 1 pendidikan memiliki pengertian sebagai usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untulk memiliki kekuatan spritiual keagamaan, pengendalian diri, 

kecerdasan, akhlak mulia,serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan Undang-

Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan 

memiliki tujuan, pendidikan nasional adalah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
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mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Manajemen pendidikan adalah sebuah kajian yang 

menekankan pada pelaksanaan penyelenggaraan lembaga 

pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan tidak dapat diartikan 

secara umum dalam satu sudut pandang saja, karena manajemen 

pendidika nmerupakan pengembangan dari berbagai disiplin ilmu 

termasuk sosiologi, politik, ekonomi, dan manajemen umum. Man 

Bolam mendefinisikan manajemen pendidikan sebagai 

"anexecutive function for carrying out agreed policy". Manajemen 

pembelajaran adalah fungsi eksekutif untuk pelaksanaan kebijakan 

yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Glatter mengartikan manajemen 

pendidikan adalah sebuah studi yang menekankan pada operasi 

internal lembaga pendidikan (the internal operation of educational 

institution), dan juga keterkaitannya dengan lingkungannya, 

komunitasnya, dan lembaga-lembaga pemerintahan formal lainnya. 

Kemudian Bush mengartikan manajemen pendidikan adalah 

kegiatan yang terpusat dengan tujuan dan maksud dari pendidikan 

itu sendiri. Manajemen pendidikan sebagai sebuah kajian dan 

praktis berasal pertama kalinya dari prinsip-prinsip manajemen 

yang diterapkan pertama kali dalam industri dan perdagangan. 

Teori-teori manajemen yang dipakai pada industri dan perdagangan 



23  

  

ini terus berkembang dan digunakan pada lembaga pendidikan.
19

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

manajemen pembelajaran merupakan suatu proses dari 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan untuk 

mengoptimalkan, menyelaraskan, memberdayakan dan 

meningkatkan semua sumber-sumber yang terdapat dalam 

pendidikan agar dapat dikelola secara produktif, efektif, efisien 

dalam pencapaian tujuan pendidikan yang pada akhirnya bermuara 

pada peningkatan kualitas pendidikan. 

1) Fungsi Manajemen Pendidikan 

Manajemen pendidikan memiliki fungsi yang sama dengan 

fungsi manajemen umum yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan. Tetapi dalam manajemen 

pendidikan, fungsi manajemen lebih spesifik dalam bidang 

pendidikan. Berikut penjelasan fungsi manajemen pendidikan: 

a. Perencanaan 

Eksekusi perencanaan diatur dan disesuaikan 

dengan sumber daya yang dimilikinya. Dalam dunia 

perencanaan pendidikan dirancang untuk fokus pada 

tujuan pendidikan secara keseluruhan dan menggunakan 

metode terbaik untuk mencapainya. Hasil dari 

perencanaan dapat berupa rencana kerja dalam proses 
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seperti rencana strategis lembaga pendidikan dalam 

pencapaian visi dan misi, rencana pembelajaran sekolah 

(RPS), kurikulum dan kursus, dan banyak lagi. 

b. Pengorganisasian 

Fungsi organisasi dalam manajemen pendidikan 

bertujuan untuk memecah tugas-tugas besar menjadi 

kegiatan yang lebih sederhana. Fungsi ini memfasilitasi 

pelaksanaan pengawasan dan dalam menentukan jumlah 

dan kualifikasi sumber daya yang dibutuhkan. 

Pengorganisasian dalam manajemen pendidikan 

misalnya memilah apa yang dibutuhkan lembaga 

pendidikan, berapa banyak fakultas dan staf yang 

dibutuhkan, fakultasapa yang dibutuhkan, dan banyak lagi. 

c. Pelaksanaan 

Pelaksanaan (actuating) adalah fungsi dalam 

manajemen berupa suatu tindakan untuk mengusahakan agar 

perencanaan yang sudah dilakukan dapat terlaksana sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan, 

Dalam fungsi pelaksanaan, upaya untuk menggerakkan 

semua orang pada semua tingkatan organisasi sangat 

diperlukan agar kerja sama antar seluruh tingkatan organisasi 

dapat tercipta. Seluruh anggota organisasi harus menyadari 

tugas, tanggung jawab dan peran masing-masing dan 
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melaksanakannya sebaik-baiknya agar tujuan yang diharapkan 

dapat tercapai. 

d. Pengawasan 

Kegiatan penilaian kinerja yang mengacu pada 

perencanaan yang telah diatur sebelumnya. Tujuan dari 

pengawasan ini adala huntuk memastikan bahwa kegiatan 

tersebut dilakukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Ini 

juga memberikan penilaian terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan untuk menjadi masukan dari perbaikan di 

masa depan. Contoh evaluasi dalam manajemen 

pendidikan adalah evaluasi siswa terhadap siswa, 

memberikan gambaran umum tentang system pendidikan 

di mana ada lembaga pendidikan. Selain fungsi 

sebelumnya, penting juga untuk dicatat bahwa fungsi 

kepemimpinan di dunia pendidikan. Ada beberapa tujuan 

dari proses manajemen : 

1) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Melalui manajemen pendidikan diharapkan pengelolaan 

sumber daya direalisasikan secara efisien sebagaimana 

direncanakan sebelumnya. Sumber daya terkait seperti 

anggaran, waktu, dan tenaga kerja. 

2) Efektivitas dalam Penentuan Sasaran. 

Melalui manajemen yang baik dan pengelolaan 
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kegiatan yang berkelanjutan, lembaga dan pihak dalam 

manajemen pendidikan mampu mengelola 

kegiatan/program dan sumber daya secara efektif dalam 

mencapai tujuan pendidikan. 

3) Fokus pada Tujuan Pendidikan. 

Pendidikan di suatu daerah selalu terkait dengan tujuan 

pendidikan nasional. Melalui kegiatan manajemen, 

kegiatan manajemen masing-masing lembaga 

pendidikan di setiap wilayah akan dapat focus atau 

beradaptasi dengan tujuan pendidikan nasional. 

4) Menjadi Sistem Pendukung dalam Mencapai Tujuan 

Pendidikan. 

Di jantung manajemen pendidikan adalah sistem yang 

selalu mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan 

melalui berbagai kegiatannya. 

b. Nilai-Nilai Multikultural 

Pada dasarnya konsep umum yang ada dalam masyarakat 

kitatentang istilah nilai merupakan konsep ekonomi. Hubungan suatu 

komoditi atau jasa dengan barang yang mau dibayarkan seseorang 

untuk memunculkan konsep nilai. Sedangkan makna spesifikasi nilai 

dalam ekonomi adalah segala sesuatu yang diminta dan diinginkan 

oleh manusia yang dapat memenuhi kebutuhan, maka barang itu 
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mengandung nilai.
20

 

Menurut Zakiyah Darajat, mendefinisikan nilai adalah suatu 

perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu 

identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran 

dan perasaan, keterikatan maupun perilaku.
21

 

Indonesia merupakan negara yang majemuk, keaneka ragaman 

budaya yang dimiliki Indonesia, mengakibatkan banyaknya perbedaan 

seperti, budaya, adat istiadat, agama, bahasa, ras, suku dan lain 

sebagainya. Pada hakikatnya memang setiap individu memiliki 

perbedaan, tak ada satupun individu yang memiliki kesamaan secara 

utuh, tentunya individu tersebut berbeda dengan individu lain.
22

 

Multikultural adalah gagasan yang digunakan untuk 

menjelaskan usaha yang mencerminkan berbagai tujuan dan strategi 

yang telah digunakan untuk merespon pergerakan etnis baik dalam 

maupun antar negara. 

Beberapa nilai multikultural yang ada sekurang-kurangnya 

terdapat indikator-indikator sebagai berikut: belajar hidup dalam 

perbedaan, membangun saling percaya (mutual trust), memelihara 

saling pengertian (mutual uderstanding), menjunjung sikap saling 

menghargai (mutual respect), terbuka dalam berfikir, apresiasi dan 
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interdepedensi, resolusi konflik dan rekonsiliasi kekerasan.
23

 

Dalam perspektif Islam, nilai-nilai multikultural yang 

berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan ternyata sangat 

kompatibel dengan doktrin-doktrin Islam dan pengalaman historys 

umat Islam. Adapun doktrin Islam yang mengandung prinsip 

demokrasi, kesetaraan dan keadilan antara lain, ditemukan 

keberadaannya dalam Al-Qur’an surat Asy-Syura (42): 38: 

اهُ ْم  َن ْم َوِِمَّا َرَزقْ  ُه نَ   ْ ي  َ وَرى   ب ْم ُش ُرُه ْم َة َوَأ ََل وا الصَّ اُم َق َرِّبهِْم َوَأ وا ِل اُب َج َت يَن اْس َوالَِّذ
ونَ  ُق ِف ْن  ُ  ي

Artinya ; Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) 

seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka 

menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada 

mereka.
24

 

Ayat al-Qur’an di atas memberikan landasan moral dan etik 

bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh perlakuan yang adil, 

baik dalam ucapan, sikap, perbuatan. Perlakuan adil di sini, berkaitan 

dengan interaksi sosial antara orang muslim satu dengan orang 

muslim lainnya dan antara orang muslim dengan orang non-muslim.
25

 

Pendidikan dan multikultural secara nyata mempunyai kaitan 

yang erat. Berikut beberapa nilai-nilai multikultural yaitu: 
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1. Suku Bangsa 

Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang 

mengidentifikasi dirinya dengan sesama berdasarkan garis 

keturunan yang dianggap sama dengan merujuk ciri khas seperti: 

budaya, bangsa, bahasa, agama dan perilaku. Suku bangsa adalah 

golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial 

lainnya, karena mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan 

umum yang berkaitan dengan asal usul, tempat asal, serta 

kebudayaannya. 

Suku bangsa adalah suku sosial yang khusus dan bersifat 

askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan 

umur dan jenis kelamin. Indonesia dikenal bangsa dengan banyak 

suku bangsa, dan menurut statistik hampir mencapai 300 suku 

bangsa. Setiap suku mempunyai adat istiadat, tata kelakuan, dan 

norma yang berbeda. Namun demikian beragam bangsa ini 

mampu mengintegrasikan dalam suatu negara Indonesia untuk 

mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur.
26

 

Identitas nasional dalam aspek suku bangsa adalah adanya 

suku bangsa yang majemuk (aneka ragam). Majemuk atau aneka 

ragam suku bangsa dimaksud adalah terlihat dari jumlah suku 

bangsa lebih kurang 300 suku bangsa dengan bahasa dan dialek 

yang berbeda. 
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Populasinya menurut data BPS tahun 2003 adalah 

berjumlah 210 juta jiwa. Dari jumlah tersebut diperkirakan 

separuh atau 50% adalah suku Jawa. Sisanya adalah suku yang 

mendiami wilayah Indonesia di luar Jawa. Seperti suku Makasar 

Bugis (3,68%), Batak 2,04%, Bali 1,88%, Aceh 1,4%, dan suku 

lainnya. Sedangkan suku bangsa atau etnis Tionghoa hanya 

berjumlah 2,5% tetapi menyebar keseluruh wilayah Indonesia 

dan mayoritas mereka bermukim di perkotaan.
27

 

a. Dalam sosiologi, pada umumnya suku bangsa dapat 

dikelompokkan berdasarkan dua hal seperti di bawah ini: 

Garis keturunan, garis keturunan menjadi faktor utama bagi 

suku bangsa. Dalam praktiknya dikenal tiga macam 

pendekatan       : 

1. Garis keturunan ayah (patrilinial), ini banyak terjadi di 

dalam suku-suku yang terdapat di Indonesia suku Batak, 

Ambon, Timor dan yang lainnya. 

2. Garis keturunan ibu (matrilineal), biasanya garis 

keturunan ibu terjadi di dalam suku Minangkabau di 

Sumatra Selatan 

3. Garis keturunan ayah dan ibu (parental/bilateral), garis 

keturunan ini dijalankan oleh suku Jawa. 

Suku bangsa campuran, suku bangsa ini terjadi dengan 
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adanya percampuran antar ras yang mendiami satu 

kawasan/wilayah tertentu. Contohnya: suku Peranakan 

yang merupakan percampuran antar ras Tiong hoa dengan 

Melayu. 

2. Budaya 

Kata “Budaya” berasal dari Bahasa Sansekerta 

“Buddhayah”, yakni bentuk jamak dari “Budhi” (akal). Jadi, 

budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain 

itu kata budaya juga berarti “budi dan daya” atau daya dari budi. 

Jadi, budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa dan 

karsa.
28

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya artinya pikiran, 

akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi 

kebiasaan yang sukar diubah.
29

 

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan 

dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan 

dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur 

yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, 

bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, 

sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari 

diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya 

                                                     
28

 Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem 

Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 16. 
29

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ke-3(Jakarta: 

Balai Pustaka, 2000), 169. 



32  

  

diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha 

berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan 

menyesuaikan perbedaan- perbedaannya, membuktikan bahwa 

budaya itu dipelajari. Kebudayaan adalah kompleks yang 

mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, 

adat dan kebiasaan- kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan 

anggota masyarakat.
30

 

Merumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta 

masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan 

kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material 

culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam 

sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk 

keperluan masyarakat.
31

 

Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa kebudayaan 

berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia 

terhadap kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai 

rintangan dan kesukaran didalam hidup dan penghidupannya guna 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan kebahagiaan yang pada 

lahirnya bersifat tertib dan damai.
32

 

Jadi, kebudayaan mencakup semuanya yang di dapatkan 

atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 
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Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-

pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara 

atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak. Seorang yang 

meneliti kebudayaan tertentu akan sangat tertarik objek-objek 

kebudayaan seperti rumah, sandang, jembatan, alat- alat 

komunikasi dan sebagainya. 

Selain itu, beberapa unsur-unsur budaya atau kebudayaan, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Kebudayaan Material (Kebendaan), adalah wujud kebudayaan 

yang berupa benda-benda konkret sebagai hasil karya manusia, 

seperti rumah, mobil, candi, jam, benda-benda hasil teknologi 

dan sebagainya. 

b) Kebudayaan non material (rohaniah) ialah wujud kebudayaan 

yang tidak berupa benda-benda konkret, yang merupakan hasil 

cipta dan rasa manusia, seperti: 

1) Hasil cipta manusia, seperti filsafat serta ilmu pengetahuan, 

baik yang berwujud teori murni maupun yang telah disusun 

untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat (pure 

sciences dan applied sciences). 

2) Hasil cipta manusia, seperti filsafat sertailmu pengetahuan, 

baik yang berwujud teori murni maupun yang telah disusun  

3) Disusun untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat 

(pure sciences dan applied sciences). 
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4) Hasil rasa manusia, berwujud nilai-nilai dan macam-macam 

norma kemasyarakatan yang perlu diciptakan untuk 

mengatur masalah-masalah social dalam arti luas, 

mencakup agama (religi, bukan wahyu), ideologi, 

kebatinan, dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi 

jiwa manusia sebagai anggota masyarakat.
33

 

3. Bahasa 

Semua manusia, dari mana pun dia berasal tentu 

mempunyai bahasa. Begitu mendasar berbahasa ini bagi manusia, 

sama halnya seperti bernafas yang begitu mendasar dan perlu 

dalam hidup manusia. Jika kita tidak mempunyai bahasa, maka 

kita akan kehilangan kemanusiaan kita. Kita tidak lagi dapat 

berfungsi sebagai homo sapiens (makhluk yang berpengetahuan). 

Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat 

berupa lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. 

Pengertian bahasa itu meliputi dua bidang. Pertama, bunyi yang 

dihasilkan oleh alat ucap dan arti atau makna yang tersirat dalam 

arus bunyi itu sendiri. Bunyi itu merupakan getaran yang 

merangsang alat pendengaran kita. Kedua, arti atau makna, yait 

uisi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan 

adanya reaksi terhadap hal yang kita dengar. 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional Republik 
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Indonesia mempunyai fungsi yang khusus sesuai dengan 

kepentingan bahasa Indonesia, yaitu: 

a. Sebagai bahasa resmi, maksudnya bahasa Indonesia 

merupakan alat untuk menjalankan administrasi negara. 

Fungsi itu jelas tampak dalam suratmenyurat resmi, 

peraturan-peraturan, undang-undang, pidato, dan pertemuan-

pertemuan resmi. 

b. Sebagai bahasa persatuan, maksudnya bahasa Indonesia 

memrupakan alat untuk mempersatu berbagai suku di 

Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang 

masing-masing memiliki bahasa dan dialeknya sendiri. Maka, 

dalam mengintegrasikan semua suku tersebut, bahasa 

Indonesia memainkan peranan yang penting. 

 

c. Bahasa kebudayaan, maksudnya bahwa dalam pembinaan 

kebudayaan Nasional, bahasa Indonesia berperan sebagai 

wadah penampung kebudayaan. Segala ilmu pengetahuan 

dan kebudayaan harus diajarkan dan diperdalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat pengantarnya. 

Bahasa dapat dikaji dari dua aspek, yaitu hakikatnya 

dan fungsinya. Aspek pertama yaitu hakikat bahasa. Hakikat 

bahasa dapat dikaji oleh ahli-ahlil inguistik. Secara garis 

besar, bahasa adalah suatu system perisyaratan (semiotik) 
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yang terdiri dari unsur-unsur isyarat dan hubungan antara 

unsur-unsur itu. Aspek kedua dari pengkajian bahasa ialah 

fungsinya. Fungsi bahasa yang paling mendasar ialah untuk 

komunikasi, yaitu alat pergaulan dan perhubungan sesama 

manusia. Komunikasilah yang memungkinkan terjadinya 

suatu system social atau masyarakat. Tanpa komunikasi tidak 

ada masyarakat. Masyarakat atau system social manusia 

bergantung pada komunikasi kebahasaan. Tanpa bahasa, 

tidak ada system kemasyarakatan manusia. 

Berikut ini adalah pengertian beberapa bahasa 

menurut beberapa ahli. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) edisi IV, dituliskan bahwa: 

1. Bahasa merupakan system lambang bunyi yang arbitrer, 

yang digunakan oleh anggota satu masyarakat untuk 

bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. 

2. Bahasa merupakan percakapan (perkataan) yang baik, 

sopan santun. 

Jadi kesimpulannya, bahasa adalah alat untuk 

berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan yang 

digunakan manusia untuk menyatakan atau mengungkapkan 

pikiran, keinginan, dan perasaannya.
34
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c. Karakter Religius 

Dalam bahasa arab karakter diartikan khulu, sajiyyah, 

thab‟u‟, (budi pekerti, tabiat, atau watak. Kadang juga diartikan 

syahsiyah yang artinya lebih deka tdengan personality (kepribadian).
35 

Kata karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

merupakan sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan yang lain. Adapun Menurut Kemendiknas, karakter 

adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian atau seseorang yang 

terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan (virtues) yang 

diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berfikir, 

bersikap, dan bertindak.
 36

 

Adapun Menurut Kemendiknas, karakter adalah watak, tabiat, 

akhlak atau kepribadian atau seseorang yang terbentuk dari hasil 

internalisasi berbagai kebijakan (virtues) yang diyakini dan digunakan 

sebagai landasan untuk cara pandang, berfikir, bersikap, dan 

bertindak. Kebijakan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, 

seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada 

orang lain. Kemendiknas, Pengembangan Pembelajaran Pendidikan 

Karakter.
37 

Sedang para ahli memaknai karakter secara beragam, 

diantaranya: 
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1) M. Mahbubi, mengutip dari M. Furqon Hidayatullah, 

mengemukakan bahwa istilah karakter berasal dari bahasa latin 

yang memiliki makna dipahat. Diibaraatkan seperti sebuah balok 

granit yang memahatnya harus dengan hati-hati. Ketika 

sembarangan saat memukul, maka batu granit tersebut akan rusak. 

Karakter merupakan gabungan dari kebajikan dan nilai-nilai yang 

dipahat dalam batu hidup tersebut, sehingga akan menyatakan 

nilai yang sebenarnya.
38

 

2) Sedangkan Muchlas Samani dan Hariyanto, menyebutkan bahwa 

karakter dapat dimaknai sebagai value (nilai-nilai) dan 

kepribadian, cara berfikir dan berperilaku yang mempunyai ciri 

khas bagi setiap individu sebagai bekal hidup dalam bekerja 

sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan 

negara. Suatu karakter merupakan cerminan dari nilai apa yang 

melekat dalam sebuah identitas. Orang biasa terlihat mempunyai 

karakter yang baik apabila ia dapat menentukan keputusan dan 

siap mempertanggung jawabkan dari setiap keputusan yang telah 

dilakukan.
39

 

3) Selanjutnya Hermawan Kertajaya dalam bukunya Grow With 

Character: The Model Marketing mengemukakan bahwa karakter 

adalah “ciri khas” yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. 
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Ciri khas tersebut adalah “asli” dan mengakar pada kepribadian 

benda atau individu tersebut, dan merupakan “mesin” yang 

mendorong bagaimana seseorang bartindak, bersikap, berujar, dan 

merespon sesuatu. Ciri khas ini pun yang diingat oleh orang lain 

tentang orang tersebut, dan menentukan suka atau tidak sukanya 

mereka terhadap sang individu.
40

 

4) Sedangkan Lickona dalam bukunya Marzuki menegaskan bahwa 

karakter adalah suatu watak yang terdalam untuk merespon 

sesuatu dengan cara yang baik dan bermoral. Menurut 

pandangannya, karakter adalah suatu watak yang dapat 

diandalkan untuk merespon situasi dengan cara yang menurut 

moral baik. 
41

 

Dari beberapa pengertian karakter di atas maka, karakter 

tersebut sangat identik dengan akhlak, sehingga karakter dapat 

diartikan sebagai perwujudan dari nilai-nilai perilaku manusia, 

baik yang berhubungan dengan sesama manusia maupun yang 

berhubungan dengan Allah.  

Salah satu karakter yang penting diajarkan adalah karakter 

religius. Manusia yang berkarakter adalah manusia yang religius. 

Karakter religious sendiri termasuk dalam 18 karakter bangsa 

yang direncanakan oleh kementerian pendidikan nasional. 

Kemendiknas mengartikan bahwa karakter religius sebagai sikap 
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dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah, agama lain, serta 

hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
42

 

Pengertian religious secara bahasa diambil dari dua istilah 

yang memiliki perbedaan makna, yakni religi dan religiusitas. 

Religi berasal dari kata religion sebagai bentuk dari kata benda 

yang berarti agama atau kepercayaan adanya sesuatu kekuatan 

kodrati di atas manusia, religiusitas berasal dari kata religius yang 

berkenaan dengan religi atau sifat religi yang melekat pada diri 

seseorang.
43

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dinyatakan 

bahwa religious berarti bersifat religi atau keagamaan, atau yang 

bersangkut paut dengan religi (keagamaan). Penciptaan suasana 

religious berarti menciptakan suasana iklim kehidupan atau 

keagamaan. 

Religius merupakan nilai karakter dalam hubungannya 

dengan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan 

tindakan seseorang yang diupayakan selaluber dasarkan pada 

nilai-nilai Ketuhanan dan atau ajaran agamanya.
44 

dan menjauhi 

larangan-Nya. Karakter religious sangat penting, hal itu merujuk 

pada pancasila, yaitu menyatakan bahwa manusia Indonesia harus 
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meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan konsekuensi 

melaksanakan segala ajaran agamanya. Dalam Islam seluruh 

aspek kehidupan harus berlandaskan dan bersesuaian dengan 

ajaran Islam. 

Dari pengertian karakter dan religius yang telah 

dikemukakan diatas maka, karakter religious dapat diartikan 

sebagai watak, tabiat, akhlak atau kepribadian, sikap, perilaku 

seseorang yang berhubungan dengan Tuhan Yang MahaEsa dan 

berlandaskan ajaran-ajaran Agama. 

Adapun sumber nilai yang berlaku dalam kehidupan 

manusia digolongkan menjadi tiga macam yaitu: 

1. Hablum Minallah 

Nilai ilahiyah adalah nilai yang berhubungan dengan 

ketuhanan atau hablumminallah, dimana inti dari ketuhanan 

adalah keagamaan. Kegiatan menanamkan nilai keagamaan 

menjadi inti kegiatan pendidikan. Nilai-nilai yang paling 

mendasar adalah: 

a) Iman, yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan kepada 

Allah. 

b) Islam, yaitu sebagai kelanjutan dari iman, maka sikap 

pasrah kepada Nya dengan menyakini bahwa apapun yang 

dating dari Allah mengandung hikmah kebaikan dan 

pasrah kepada Allah. 
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c) Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa 

Allah senantiasa hadir atau berada bersama kita di 

manapun kita berada. 

d) Taqwa, yaitu sikap menjalanka nperintah dan menjauhi 

larangan Allah 

e) Ikhlas, yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan 

perbuatan tanpa pamrih, semata-mata mengharapkan ridho 

dari Allah. 

f) Tawakal, yaitu sikap yang senantiasa bersandar kepada 

Allah, dengan penuhharapan kepada Allah. 

g) Syukur, yaitu sikap dengan penuh rasa terimakasih dan 

penghargaan atas nikmat dan karunia yang telah diberikan 

oleh Allah. 

h) Sabar, yaitu sikap batin yang tumbuh karena kesadaran 

akan asal dan tujuan hidup yaitu Allah. 
45

 

2. Hablum Minannas 

Nilai insaniyah adalah nilai yang berhubungan dengan 

sesama manusia atau hablum minannas yang berisi budi 

pekerti. 

Berikut adalah nilai yang tercantum dalam nilai 

insaniyah:
46
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a) Silaturahim, yaitu petalian rasa cinta kasih antar sesama 

manusia. 

b) Al-Ukhuwah, yaitu semangat persaudaraan. 

c) Al-Musawah, yaitu pandanga bahwa harkat dan martabat 

semua manusia adalah sama. 

d) Al-Adalah, yaitu wawasan yang seimbang. 

e) Husnudzan, yaitu berbaik sangka kepada sesama manusia 

f) Tawadlu, yaitu sikap rendah hati. 

g) Al-Wafa, yaitu mepat janji. 

h) Insyirah, yaitu lapang dada. 

i) Amanah, yaitu bisa dipercaya. 

3. Hablum Minalalam 

Manusia yang berkualitas sebagai produk pendidikan 

ditandai dengan kemampuan dalam mengabdikan dirinya 

hanya kepada Allah SWT QS Az-Zariat: 56 dan QS Al-

An''am: 165, yaitu kemampuan untuk memakmurkan bumi 

serta melestarikannya. Berikut QS Az-Zariat:56 dan QS. Al-

An''am:165: 

ونِ  ُد ُب ْع يَ  َّلَّ ِل َس ِإ ْن ُت اْْلِنَّ َواْْلِ ْق َل ا َخ  َوَم

Artinya: Aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. 

(Az-Zariyat/51:56).
47
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ِانَّ  ۗ  ىُكمْ ت  ا   ۗ  ٍت لهَيب ُْلوَُكْم ِفْ َماَف اَّْلَْرِض َوَرَفَع بَ ْعَضُكْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدَرج  ى  َوُهَو الَِّذْي َجَعَلُكْم َخل   
َلَغُفْوٌر رَِّحْيمٌ  ۗ  َواِنَّه ۗ  َربََّك َسرِْيُع اْلِعَقابِ   

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai 

khalifah- khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) 

sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas 

(karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya 

Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia 

Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Al-An'am/6:165)”.
48

 

Islam mengajarkan agar manusia memiliki hubungan 

yang seimbang antara ia dengan Tuhannya, manusia (orang 

lain) dan alam. Hubungan manusia dengan Tuhannya melalui 

rangkaian ibadah. Dan hubungan manusia dengan manusia 

(orang lain) bisa diimplementasikan dengan wujud perilaku 

social terhadap sesama manusia. Serta hubungan manusia 

dengan alam bisa berwujud dengan kesadaran moral terhadap 

alam dengan bentuk pelestarian dan pemeliharaan. Ketiganya 

merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan. 

Semuanya terwujud dalam perilaku keluhuran moral. Ada 

anggapan bahwa interaksi manusia dengan Tuhan. Seperti 

sholat ataupun berdo’a maka ia berimplikasi pada 

perlakuannya terhadap alam termasuk manusia.  

Islam mengajarkan bagaimana hak setiap muslim 
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untuk mengolah dan memanfaatkan alam dengan 

sebagaimana mestinya. Hubungan manusia dengan alam raya 

atau hubungan manusia dengan sesamanya bukanlah 

merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan 

atau antara tuan dan hamba tetapi dalam konsep 

kekhalifahan, hubungan manusia (khalifah) dengan alam dan 

sesamanya merupakan hubungan kebersamaan, hubungan 

timbal balik dalam rangka mewujudkan tugas-tugas 

kekhalifahan untuk mencapai tujuan yang diridhoi Allah 

SWT. 

Hal ini disebabkan karena kekhalīfahan dapat 

terwujud atau manusia mampu mengelola bumi dan segala 

isinya, selain karena kemampuannya yang diberikan Allah 

SWT, juga karena Allah SWT yang menundukkannya. 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami dengan 

beberapa pendekatan yaitu: Pertama, alam sebagai fasilitas 

artinya dengan seluruh isinya merupakan bentuk yang 

diberikan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia.Islam 

menganjurkan untuk memperlakukan alam dengan tidak 

berlebihan dalam arti menggunakan sumber dayanya dengan 

baik, baik di sini tidak hanya untuk manusia itu 

sendiri,namun alam sebagai makhluk hidup membutuhkan 

pertimbangan dan kepedulian moral agar kehidupannya tetap 
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lestari dan terjaga. Kedua, alam sebagai pengetahuan.Dalam 

perkataan bahasa arab, ”alam” masih seakar dengan kata 

“ilmu” yaitu “allamayu‟allimu”. Proses ilmu di awali dengan 

berfikir kemudian memahami. Kata alam sendiri merupakan 

tanda agar manusia berfikir dan memahami alam semesta. 

Tidak hanya menggunakannya sesuai kebutuhan. Namun, 

dibarengi dengan pemahaman kebutuhannya sebagai manusia 

sehingga jauh dari keserakahan. 

Pada tahapan interaksi dan pengelolaan alam serta 

lingkungan hidup, manusia mengemban tiga amanat dari 

Allah: Pertama, al-intifa Allah mempersilahkan kepada umat 

manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan 

hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan 

kemaslahatan, artinya manusia diberi kebebasan baik 

mengelola atau hanya sebatas mengambil manfaat terhadap 

lingkungan, selagi tidak merusaknya. Kedua, al-i‟tibar, 

manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali 

rahasia di balik ciptaan Allah seraya dapat mengambil 

pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam agar 

menambah ketakwaannya kepada Allah SWT. “Berfikirlah 

tentang ciptaan Allah, jangan memikirkan tentang zat 

Allah”. Ketiga, al-islah, manusia diwajibkan terus menjaga 

dan memlihara kelestarian lingkungan, untuk kelangsungan 
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hidup, baik untuk dirinya maupun makhluk lain, karena masa 

depan lingkungan tergantung bagaimana manusia 

mengelolanya. 

Uraian diatas menjelaskan bagaimana peran manusia 

terhadap alam yang menjadi sumber energi. Islam 

menganjurkan agar manusia memiliki kesadaran yang tinggi 

terhadap alam.
49
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data melalui 

kegiatan penelitian. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan ciri-ciri 

keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan 

penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau 

oleh penalaran manusia. Empiris berarti berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat 

diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan 

mengetahui cara-cara yang digunakan.
50

 Adapun beberap ametode penelitian yang 

digunakan untuk menemukan jawaban dari fokus permasalahan dalam penelitian 

sebagai berikut: 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan 

jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. 

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, yaitu 

pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen, sehingga data yang 

dihasilkan berupa data deskriptif yaitu berupa kata-kata, gambar, dan
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bukan angka-angka. Oleh karena itu, laporan penelitian akan berisi kutipan-

kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. 

Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif. 

Analisis data secara induktif digunakan karena dapat menemukan kenyataan- 

kenyataan jamak yang terdapat dalam data, membuat hubungan peneliti 

responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel, menemukan pola 

hubungan temuan-temuan, dan menarik kesimpulan. Jadi, jenis penelitian 

kualitatif sangatlah cocok untuk mendeskripsikan (menggambarkan) atau 

memberikan penjelasan mengenai manajemen pembelajaran nilai-nilai 

multikultural dalam pembentukan karakter religious di SMA Islam AL-

Hidayah Jember. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak 

dilakukan. Wilayah penelitian berisi tentang lokasi (desa, organisasi, 

peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis. Adapun lokasi yang 

dijadikan sebagai tempat penelitian ini adalah di SMA Islam AL- Hidayah 

Jember, terletak di Jl. Udang Windu No.67, Krajan, Mangli, Kecamatan 

Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131. 

Alasan peneliti mengambil lokasi dilembaga tersebut, karena dalam 

tujuan umum dan tujuan khusus sekolah, dalam tujuan umum disebutkan 

bahwa tujuan sekolah adalah untuk mendidik peserta didik menjadi warga 

negara yang demokratis, sedangkan pada tujuan khusus sekolah yang 

sebagian dari tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan kecerdasan, 
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akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. Tentunya sangat berhubungan dengan latar belakang 

yang terjadi di sekolah ini tentang pembelajaran nilai-nilai multikultural 

dalam pembentukan karakter religius siswa, yang dimana siswa ataupun siswi 

yang ada di sekolah  ini masih dominan dilatar belakangi dengan karakter 

yang belum bisa saling menghargai dan toleransi antar perbedaan kulturnya, 

sehingga perlu pembentukan karakter religius untuk bias menerapkan tentang 

pembelajaran nilai-nilai multikultural di SMA Islam AL-Hidayah Jember ini. 

Selain itu yang menarik dari SMA Islam AL-Hidayah Jember adalah 

siswa yang datang untuk belajar tidak hanya berasal dari daerah sekitar saja 

tetapi banyak pula yang berasal dari berbagai dearah di kota Jember dengan 

kebiasaan serta adat-istiadat yang berbeda. Terutama latar belakang kultur, 

sosial, dan ekonomi yang berbeda namun disekolah ini diajarkan untuk tetap 

saling menghargai dan toleransi antar sesama. 

C. Subyek Penelitian 

Pada informan penelitian kualitatif ini menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu. Pertimbangan ini, misalnya orang tersebut dianggap mengetahui 

tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga 

akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi social yang diteliti. 

Subyek yang akan dituju oleh peneliti mengenai suatu judul yang telah 

ditetapkan di lembaga pendidikan SMA Islam AL-Hidayah Jember yaitu: 
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1. Drs. H. Mahmud Hadi : Kepala Sekolah 

2. Soni Arif Darmawan, S. Pd. : Waka Kesiswaan 

3. Mokh. Haderi, S.Ag. : Guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI) 

4. Muhammad Yusron Sholehudin (Kelas XII) : Siswa 

5. Rizki Fadhil Ahmad (Kelas XI) : Siswa 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini teknik atau metode yang digunakan dalam 

mengumpulkan data yaitu dengan triangulasi data, model, observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam 

penelitian apapun, termasuk penelitian kualitatif, dan digunakan untuk 

memperoleh informasi atau data sebagaimana tujuan pendidikan. 

Tujuan data observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang 

diobservasi mengenai kegitan-kegiatan yang terjadi, orang-orang yang 

berpartisipasi dalam kegiatan. 

2. Observasi 

Di dalam penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data 

adalah: 

1) Observasi partisipan 

Observasi partisipan yaitu sebagai suatu periode interaksi 

sosial yang insentif antara peneliti dan subyek dalam lingkungan 
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tertentu. Observasi partisipan dipakai untuk menunjuk kepada 

penelitian yang bercirikan suatu periode interaksi sosial yang intensif 

antara peneliti dengan subyeknya. Dengan kata lain orang yang 

melakukan observasi turut ambil bagian maupun berada dalam 

keadaan yang akan diobservasi. 

2) Observasi sistematik 

Observasi sistematik adalah adanya kerangka yang memuat 

faktor- faktor yang telah diatur kategorinya, karena sering disebut 

observasi kerangka atau terstuktur. Adapun sistematika pencatatan 

yaitu: 

a) Materi 

b) Cara-cara mencatat 

c) Hubungan observasi dengan observes. 

3. Wawancara 

Didalam melakukan wawancara peneliti menggunakan teknik 

wawancara yaitu: 

1) Wawancara terstuktur 

Wawancara terstukur adalah model pilihan jika penanya 

(pewawancara) mengetahui apa yang tidak diketahuinya dan oleh 

karena itu dapat membbuat kerangka pertanyan-pertanyaan yang 

tepat untuk memperolehnya dari informan. 

Dalam wawancara terstuktur, pertanyaan-pertanyaan telah 

dirumuskan terlebih dahulu, kemudian responden diharapkan 
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menjawab dalam hal kerangka wawncara, definisi, atau ketentuan 

daru suatu masalah. 

2) Wawancara tidak terstuktur 

Wawancara tidak terstukut adalah wawancara yang digunakan 

untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi 

tunggal. Hasil wawancara tak terstruktur menekankan perkecualian, 

penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, 

pendekatan baru, pandangan ahli atau perspektif tunggal. 

Dalam wawancara tidak terstuktur, peneliti secara arif 

menanyakan dan secara aktif mendengarkan agar dapat memahami 

dan memberikan respons terhadap isyarat-isyarat tentang pertanyaan 

apa yang diajukan, atau sekiranya pentting untuk menyelidiki lebih 

mendalam untuk mendapatkan informasi tambahan. 

4. Dokumentasi 

Adapun data yang diperoleh dalam metode dokumentasi yaitu: 

a) Struktur organisasi, 

b) Visi, misi, dan tujuan sekolah, 

c) Serta keadaan lingkungan di sekolah, 

d) Kegiatan-kegiatan di sekolah yang terkait dengan manajemen 

pendidikan nilai-nilai multikulural dalam pembentukan karakter 

religius, 

e) Dan foto-foto pendukung lainnya. 
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E. Analisis data 

Analisis data Miles Huberman and Saldana model interaktif dalam 

analisis data kulitatif, yaitu “data collection, reduction, data display, dan 

conlusion drawing/verivication”. Berikut penjelasannya sebagai berikut: 

1. Data collection 

Data collection (pengumpulan data) adalah kegiatan pengumulan 

data tahap awal yang dilakukan peneliti dengan menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, 

dan pita rekaman. 

2. Kondensasi Data (Data Condensation) 

Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, 

memfokuskan, menyederhanakan mengabstraksi dan mentransformasi data 

yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkip dalam penelitian ini 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Pemilihan (Selecting), harus bertindak selektif, yaitu menentukan 

dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana 

yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi 

apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.  

b. Pengerucutan (Focusing) yaitu memfokuskan data merupakan bentuk 

pra-analis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang 

berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan 

kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang 

berdasarkan dari rumusan masalah.  
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c. Peringkasan (Abstracting) tahap membuat rangkuman yang inti, proses, 

dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada 

didalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi 

khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan cukupan data. 

d. Penyederhanaan dan Transformasi (Data Simplifying dan Transforming) 

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan dan 

ditransformasikan dalam berbagai cara yakni melalui seleksi yang ketat 

melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu 

pola yang lebih luas, dan sebagainya. 

3. Data display (penyajian data) 

Yaitu menyajikan data yang sudah direduksi sehingga 

terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan, dan sehingga akan 

semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif dat bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singka, bagan, hubungan antar kategori, dan 

sejenisnya. 

Peneliti menyajikan data yang telah diperoleh terkait dengan 

Manajemen Pembelajaran Nilai–Nilai Multikultural dalam Pembentukan 

Karakter Religius di SMA Islam AL–Hidayah Jember melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi dalam bentuk data. 

4. Data conlusion drawing/verification (Penarikan kesimpulan/Verifikasi) 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu kegiatan 

yang dapat menjawab makna dari data yang disajikan, temuan ini dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 
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belum jelas sehingga peneliti terjun ke lapangan maka menjadi jelas. 

Kesimpulan ini harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan yaitu bersifat kredibel 

F. Keabsahan data 

Teknik triangulasi dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalaah 

triangulasi teknik dan sumber, serta berdasarkan jenis penelitiannya yaitu 

penelitian kualitatif. 

1) Triangulasi teknik, yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. 

Peneliti juga menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi 

untuk sumber data yang sama. 

2) Triangulasi sumber, yaitu peneliti mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda-beda dengan teknik yang sama.
51

 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini merupakan rencana pelaksanaan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai darii penelitian pendahuluan, 

pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan 

laporan.
52
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 Sugiyono, Metode Penelitian, 241. 
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 Penyusun, Pedoman, 48. 
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1. Tahap pra penelitian lapangan 

Pada tahapan ini peneliti sebelum melakukan penelitian, melalui 

berbagai tahapan yang dilakukan, yaitu melakukan observasi dan wawan 

cara di lokasi yang dijadikan penelitian,membuat suatu judul penelitian 

mengenai suatu permasalahan maupun keunikan dari lembaga tersebut, 

setelah itu mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing akademik 

mengenai tiga judul yang diajukan peneliti, selanjutnya ditetapkanlah 

lokasi tempat peneltian oleh dosen pembimbing akademik, setelah di 

ACC dan mendapatkan dosen pembimbing skripsi, peneliti membuat 

matrik penelitian sekaligus membuat surat tugas dan bimbingan skripsi, 

dan pada akhirnya membuat proposal serta di seminarkan. 

Pada tahapan ini, peneliti membuat surat penelitian di akademik 

untuk meneliti pada lembaga terkait, selanjutnya peneliti menyiapkan 

segala pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada kepala sekolah, 

Guru dan peserta didik kelas X, agar nantinya memperoleh informasi 

yang sesuai dengan kenyataan. Disamping itu juga peneliti membuat 

dokumentasi yang dibutuhkan seperti tentang sejarah lembaga 

pendidikan, profil sekolah, visi daan misi, struktur organisasi dan profil 

kepala sekolah.  

Guru dan peserta didik kelas X, agar nantinya memperoleh 

informasi yang sesuai dengan kenyataan. Disamping itu juga peneliti 

membuat dokumentasi yang dibutuhkan seperti tentang sejarah lembaga 

pendidikan, profil sekolah, visi daan misi, struktur organisasi dan profil 
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kepala sekolah 

2. Tahap pelaksanaan lapangan 

Pada tahapan ini, peneliti membuat surat penelitian di akademik 

untuk meneliti pada lembaga terkait, selanjutnya peneliti menyiapkan 

segala pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada kepala sekolah, 

Guru dan peserta didik kelas X, agar nantinya memperoleh informasi 

yang sesuai dengan kenyataan. Disamping itu juga peneliti membuat 

dokumentasi yang dibutuhkan seperti tentang sejarah lembaga 

pendidikan, profil sekolah, visi daan misi, struktur organisasi dan profil 

kepala sekolah. 

3. Tahap Analisis Data dan Temuan 

Tahapan ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian, 

karena pada tahap ini peneliti mulai menyusun suatu hasil laporan 

tersebut dengan menganilis data-data serta temuan-temuan yang telah 

diiperoleh sebelumnya dan juga dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing, mungkin ada masukan dan saran-saran yang perlu 

diperbaiki agar nantinya hasil penelitian ini bisa semaksimal mungkin. 

Sehingga pada akhirnya laporan sudah selesai dan siap dipertanggung 

jawabkan, maka peneliti ini akan mempersentasikan di depan penguji-

penguji nantinya, disamping itu peneliti akan menggandakan laporan 

tersebut kepada pihak yang terkait didalamnya. 



 

59 

 

BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

Lokasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah di SMA Islam AL-

Hidayah Jember bertempat di Jl. Udang Windu No.67, Krajan, Mangli, Kec. 

Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131. Agar dapat memahami 

keadaan lokasi penelitian tersebut dan mendapatkan suatu gambaran lengkap 

tentang obyek penelitian, maka dapat dikemukakan secara seksama mengenai 

gambaran lokasi penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Profil SMA Islam AL–Hidayah Jember 

a. Sejarah Singkat Berdirinya SMA Islam AL–Hidayah Jember 

Sejarah Berdirinya SMAI Al-Hidayah SMA Islam “Al-

Hidayah” Mangli-Jember didirikan pada tahun 1983 dibawah Yayasan 

Ikatan Pendidikan Islam (IKPI) dengan Akta Notaris TITIK 

MARYATI, SH, di Jember No.36 tanggal 20 Mei 1980 dan mulai 

menerima siswa baru tahun 1983/1984. SMA Islam Al–Hidayah 

Mangli Jember (Terakreditasi B) yang dibina oleh Yayasan Keluarga 

Pendidikan Islam (IKPI) Mangli dan diasuh oleh sarjana dan tenaga 

ahli yang berpengalaman dalam bidangnya serta didukung dengan 

fasilitas Gedung baru. 

b. Identitas Madrasah 

NPSN : NSS 

Nama : SMA ISLAM “AL-HIDAYAH”
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Akreditasi : B 

Alamat : Jl. Udang Windu No.67 

Kodepos : 68136 

Nomor Telepon : (0331) 424144 

Nomor Faks : - 

Email : - 

Jenjang : SMA 

Status : Swasta  

Situs Lintang : -8.186893498288498 

Bujur : 113.66403579711914 

Ketinggian : 71 

Waktu Belajar : - 

c. Lokasi Madrasah 

Alamat : JL. UdangWindu No. 67  

Kelurahan : Mangli 

Kode Pos : 68136 

Kecamatan : Kaliwates 

Lintang/Bujur : 8.186893498288498/113.66403579711914 

d. Data Pelengkap Sekolah 

Naungan : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

No. SK. Pendirian : AHU-0013325.AH.01.04. 

Tanggal SK.  Pendirian : 15-09-2015 

Tahun : 2015 
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No. SK Operasional : P2T/767/19.03/01/VII/2019 

Tanggal SK. Operasional : 04-07-2019 

File SK. Operasional : 394693-431174-80364-81339964-

834811414.pdf 

Akreditasi : B 

No. SK. : 164/BAP-S/M/SK/XI/2017 

Akreditasi : B 

Tanggal SK.  Akreditasi : 17-11-2017 

No. Sertifikasi ISO : Belum Bersertifikat 

Yayasan :YKPI 

e. Data Periodik 

Kategori Wilayah : Perkotaan 

Akses Internet : Telkom Speedy 

Akreditasi : B (Baik) 

Waktu Penyelenggaraan : Pagi 

Daya Listrik : 6600 

Sumber Listrik : PLN 

2. Visi dan Misi SMA Islam Al–Hidayah Jember 

a. Visi SMA Islam Al–Hidayah Jember 

1) Mewujudkan sekolah yang berprestasi, mandiri, berbudi pekerti 

luhur unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan 

iman dan taqwa. 

 

http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/dokumen/skoperasional/394693-431174-80364-81339964-834811414.pdf
http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/dokumen/skoperasional/394693-431174-80364-81339964-834811414.pdf
http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/dokumen/skoperasional/394693-431174-80364-81339964-834811414.pdf
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b. Misi SMA Islam Al–Hidayah Jember 

1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif 

(PAIKEM) sehingga dapat mengembangkan kemampuan 

akademik dengan potensi yang dimiliki. 

1. Mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi 

dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal. 

2. Meningkatkan kualitas guru melalui pembinaan secara 

professional. 

3. Menerapkan managemen partisipatif dengan melibatkan 

seluruh warga kelompok kepentingan yang terkait dengan 

sekolah. 

4. Meningkatkan iman dan taqwa para siswa melalui kegiatan 

intra dan ekstrakurikuler yang efektif. 

3. Tujuan Madrasah SMA Islam Al–Hidayah Jember 

Untuk menjadikan manusia yang cerdas, iman dan taqwa serta 

berguna bagi nusa dan bangsa. 

4. Biodata Kepala Sekolah SMA Islam Al–Hidayah Jember 

Nama : Drs. H. Mahmud Hadi 

Jabatan : Kepala Sekolah 

Lahir : Jember, 16-07-1956  

NUPTK : 5048734635200013 

NIP : - 

 



63  

 

 

B. Penyajian Data dan Analisis 

Pada suatu penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai 

penguat, sebab inilah yang dianalisa mengenai data-data yang diperoleh dari 

berbagai informan sehingga nantinya bisa disimpulkan. Adapun peneliti di 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Peneliti berusaha memaparkan suatu gambaran mengenai manajemen 

pembelajaran nilai-nilai multikultural dalam pembentukan karakter religius 

di SMA Islam Al-Hidayah Jember dengan suatu fenomena dan data yang 

telah diperoleh dari lapangan setelah mengalami berbagai proses melalui 

metode tersebut. 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat 

untuk mendapatkan data sebanyak mungkin terhadap berbagai hal serta dapat 

mendukung dari penelitian ini. Adapun penyajian dan analisis data dari 

masing-masing fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Perencanaan Manajemen Pendidikan Nilai-Nilai Multikultural Pada 

Siswa Di SMA Islam AL–Hidayah Jember 

Perencanaan manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural di 

SMA Islam Al–Hidayah Jember yaitu dalam merencanakan pembelajarn 

nilai-nilai multicultural Kepala sekolah dan pendidik menyediakan sarana 

dan prasarana atau memfasilitasi segala sesuatu yang menunjang 

perencanaan di dalam pembentukan karakter religius di sekolah 
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sebagaimana berikut: 

Bapak Drs. H. Mahmud Hadi menambahkan terkait perencanaan 

manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural yaitu: 

 “Jadi kalau dalam perencanaannya sendiri, saya 

selaku kepala sekolah memulai dari memfassilitasi 

seperti sarana prasarananya , seperti Al-Qur’an, 

menyediakan musholla juga merencanakan 

program untuk para pendidik sebelum memulai 

KBM hendaknya sudah membuat RPP yang 

menunjang pembentuka karakter religius di 

sekolah ini, begitu.”
53

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kegiatan Perencanaan Kepala Sekolah 

Dan Guru 
 

Gambar diatas menunjukkan kepala sekolah beserta para pendidik 

dalam membuat perencanaan guna pembentukan karakter religius di 

sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah, dalam kegiatan tersebut guru 

dan kepala sekolah sepakat  menyetujui perencanaan yang dibuat oleh 

kepala sekolah dalam pemebntukan karakter religius di SMA Islam Al-

Hidayah Jember. 

 

 

                                                     
53

 Mahmud Hadi, Wawancara, SMA Islam Al–Hidayah Jember, 16 November 2021. 



65  

 

 

Menurut bapak Hadari selaku guru (Pendidikan Agama Islam) 

berpendapat mengenai perencanaan manajemen pembelajaran nilai-nilai 

multikultural yaitu sebagai berikut: 

“Sejauh ini dalam perencanaan nilai multikultural 

yang ada di sekolah ini, sudah dapat dikatakan 

berjalan dengan baik, karena kepala sekolah 

membuat prencanaan musyawarah dengan para 

pendidik sehingga mempermudah para guru untuk 

menyiapkan perencanaan tersebut”
54

 

 

Manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural di SMA Islam 

Al-Hidayah yaitu perencanaan yang dibuat kepala sekolah bersifat 

demokratis dibuktikan dengan kepala sekolah mendorong anggota untuk 

berpartisipasi dalam membuat keputusan tentang pekerjaan atau masalah 

terkait pekerjaan serta bersikap adil dan tidak membeda-bedakan 

terhadap siswa-siswi maupun seluruh warga sekolah. Disamping itu 

kepala sekolah langsung turun kelapangan dalam membuat perencanaan  

baik bagi  para guru dan karyawan serta menyimak dan mengawasi 

dalam perencanaan pembelajaran nilai-nilai multikultural dalam 

pembentukan karakter religius di SMA Islam Al-Hidayah. 

Manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural di SMA Islam 

Al-Hidayah yaitu perencanaan yang dibuat kepala sekolah bersifat 

demokratis dibuktikan dengan kepala sekolah mendorong anggota untuk 

berpartisipasi dalam membuat keputusan tentang pekerjaan atau masalah 

terkait pekerjaan serta bersikap adil terhadap seluruh warga sekolah. 

 

                                                     
54

 Hadari, Wawancara, SMA Islam AL–Hidayah Jember, 22 November 2021. 
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Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, 

peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan manajemen pembelajaran 

nilai-nilai multikultural dalam pembentukan karakter religius di SMA 

Islam AL-Hidayah Jember yaitu Kepala Sekolah menyediakan sarana 

dan prasarana di dalam pembentukan karakter religius di sekolah dan 

guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang membantu 

menunjang pembentukan karakter religius. 

2. Pelaksanaan manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural 

dalam pembentukan karakter religius di SMA Islam AL-Hidayah 

Jember 

Pelaksanaan manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural 

dalam pembentukan karakter religus pada siswa di SMA Islam Al-

Hidayah Jember yaitu berjalan sesuai perencanaan yang berlaku di 

sekolah ini dengan sistem-sistem yang sudah dibuat dan disepakati 

seluruh warga sekolah, salah satu penggerakan yang ada di sekolah 

menurut Bapak Drs. H. Mahmud (Kepala Sekolah) yaitu: 

“Jadi kalau saya melihat secara spesifik kemudian 

mengarahkan untuk dengan sekian budaya yang 

kemudian diterapkan di situ secara eksplisit tadi 

sudah ada ya mas ya, ya karena kita sekolah swasta 

ya sudah selayaknya untuk menyesuaikan seperti 

sekolah negeri yaitu menjalankan amanah 

kurikulum yang ada itu, walau kemudian ada 

mulok-mulok dan juga ada pembiasaan-

pembiasaan, misalnya kalau mereka itu ada di 

jadwal setiap pagi sebelum jam 7.00 WIB sudah 

ada yang membaca al-Qur’an, kemudian ba’da itu 

seperti itu bel berbunyi, kemudian di awali dengan 

asma’ul husna, sholawat kemudian berdoa dan 
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mengaji di kelasnya masing-masing, nanti ada 

sholat dhuha secara bergiliran, karena musholla 

kami belum cukup jadi masih ada penjadwalan 

begitu itu, kemudian nanti ada sholat dhuhur 

berjama’ah, kayak gitulah gitu, kemudian ya jadi 

mungkin secara tidak langsung tertuang di 

beberapa ekstrakurikuler yang memang kita 

multiekstrakurikuler, jumlahnya sekitar 15 

ekstrakurikuler.”
55

 

 

Untuk membuktikan dari hasil wawancara tersebut, peneliti 

melakukan observasi pada hari kamis, 16 November 2021, Jam 09.30 

WIB peneliti mengunjungi SMA Islam AL-Hidayah serta juga mengikuti 

dan menyaksikan suatu kegiatan program kelas mengenai kepala sekolah 

sebagai manajer serta dalam mengelola sekolah dalam menjalankan 

perencanaan nilai-nilai multikultural yang bersifat menanamkan karakter 

religius di SMA Islam Al-Hidayah setiap pagi jam setengah delapan 

untuk bersama-sama berdoa dan mengaji membaca al-Qur`an dan 

sholawat serta guru dan karyawan yang langsung dipimpin oleh kepala 

sekolah di ruang TU.
56

 

Hal ini dibuktikan dengan hasil dokumentasi yang peneliti 

peroleh dari lembaga. Berikut gambarnya: 

Gambar 4.2 Kegiatan Doa Bersama Dan Sholat Berjamaah 
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Sedangkan menurut Bapak Hadari selaku guru PAI mengenai 

pelaksanaan manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural 

mengemukakakan yaitu sebagai berikut: 

“Alhamdulillah kepala sekolah sudah menjalankan 

dan menerapkan manajemen pendidikan nilai-nilai 

multikultural sesuai perencanaan yang dibuat, 

pelaksanaannya berjalan cukup lancar dengan 

bantuan dari kesiswaan, kurikulum, guru dan 

seluruh warga sekolah.”
57 

 

Sementara Rizki Fadhil Ahmad kelas XI mengatakan bahwa 

pelaksanaan manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural untuk 

membentuk karakter religius di SMA Islam Al-Hidayah Jember yaitu: 

“Di sekolah ini pelaksanaan manajemen 

pembelajaran multikulturalnya berjalan cukup baik, 

dikarenakan dengan adanya kegiatan membaca Al-

Qur’an setiap pagi, sholawat serta sholat 

berjamaah, sehingga kita di sekolah terbiasa 

melakukakannya setiap pagi meskipun tanpa 

perintah dari guru. “
58

 
 

Proses manajemen di sekolah dalam melakukan penanaman nilai- 

nilai pembelajaran multikultural di SMA Islam Al-Hidayah Jember yaitu 

penggerakan atau pelaksanaan yang dibuat kepala sekolah sangat 

didukung oleh seluruh warga sekolah mulai dari guru, staff, kurikulum, 

kesiswaan, humas, siswa-siswi dan seluruh warga sekolah, sehingga 

program sekolah dalam menerapkan pelaksanaan manajemen pendidikan 

nilai-nilai multikultural berjalan mudah dan lancar dikarenakan 

semuanya ikut andil dan berpartisipasi dengan fasilitas-fasilitas dan 
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kemampuan yang dimiliki oleh SMA Islam Al-Hidayah Jember. 

Dengan demikan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural dalam 

pembentukan karakter religius di SMA islam al- hidayah jember yaitu (1)  

adanya pembiasaan kegiatan meliputi membaca Al-Qur’an, (2) memulai 

KBM dengan asma’ul husna, sholawat, dan adanya sholat dhuha 

berjamaah. 

3. Evaluasi manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural dalam 

pembentukan karakter religius di SMA Islam Al-Hidayah Jember 

Proses manajemen pembelajaran di sekolah dalam penanaman 

nilai- nilai pendidikan multikultural di SMA Islam Al-Hidayah Jember 

yaitu dalam pengawasan/evaluasi belum sepenuhnya bisa dijangkau 

dikarenakan lingkup yang luas dan butuh pengawasan detail. 

Menurut Bapak Drs. H. Mahmud Hadi selaku kepala sekolah 

SMA Islam Al-Hidayah Jember berpendapat mengenai tugas 

pengawasanya dalam menanamkan nilai-nilai multikultural yaitu sebagai 

berikut: 

“Ya itu ada, tapi biasanya tidak bisa menjangkau 

kepada sebenarnya detail prosesnya seperti apa, 

saya kira di dinas juga sama, hanya sampai baru 

sebatasadministrasi. Jadi ngeceknya itu lewat 

administrasi, untuk melihat gurunyaspertiapa gitu, 

kemudian datang ke ruang kelas. Artinya titik berat 

hanya pada saat proses yang ada di dalam kelas. 

Namun sebenarnya yang namanya sekolah itu kan 

lingkupnya begitu luas, bahkan yang di luar kelas 

itujauh lebih penting dibandingkan dengan yang 

ada di dalam kelas menurut saya. Kenapa? Karena 
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saya sendiri merasakan, saya dulu sekolah, saya 

kuliah susah-susah, ketika bekerja hampir seluruh 

yang saya pelajari di bangku itu tidak saya 

gunakan, yang saya gunakan ketika saya jadi 

kepala sekolah misalnya itu karena saya dulu SMP 

jadi Ketua OSIS, karena saya ketika SMA kelas 2 

saya sudah jadi ketua pemuda dan SMA kelas 3 

saya jadi ketua karang taruna tingkat desa, dan 

karang taruna tempat saya itu teladan, akhirnya 

saya sampai dikirim ke Irian Jaya untuk sosialisasi 

pada masyarakat disana, bagaimana mengelola 

sebuah karang taruna, itu yang saya pakai. Yang 

jadi saya belajar dulu, saya kuliahnya teknik sipil 

lho, itu nggak ada yang saya gunakan, yang saya 

gunakan itu dan ketika saya kuliah saya jadi ketua 

senat, itu yang saya gunakan. Terus saya 

dipramuka, aktif, begitu aktif terus gila-gilaan ya, 

di PMR juga begitu. Itu yangsaya pake ketika saya 

sudah bekerja. Nah, maka kalau kemudian 

kepengawasan tadi itu hanya terpampang pada 

proses pembelajaran di dalam kelas, kan belumbisa 

menggambarkan kepengawasan yang sebenarnya, 

dari proses sebuah pendidikan di Madrasah yang 

mencakup begitu luas.”.
59

 
 

Sedangkan menurut Bapak Hadari selaku guru mengemukakan 

mengenai pengawasan/evaluasi manajemen pembelajaran nilai-nilai 

multikultural yang ada di SMA Islam Al-Hidayah yaitu sebagai berikut: 

“Agar mudah dalam pengawasan dan menghindari 

adanya sikap dan akhalkul karimah yang 

melenceng atau buruk dari siswa dan siswi maka 

dari itu sekolah mengadakan kegiatan kegiatan 

positif seperti ekstrakurikuler, dll, karena energi 

anak muda ini kan besar, kalau tidak dihabiskan 

disitu nanti dirumah masih sisa, masih bisa keluar. 

Nah itu biar sampai rumah nggak usah belajar, 

ngapain belajar, pelajaran ya diselesaikan di 

sekolah. Setelah itu ya energinya dihabiskan 

dalam bentuk ekstrakurikuler, selain bisa 
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mengantisipasi penyelewengan yang kalau nanti 

malam masih sisa energi itu kemana-mana yang 

pengawasannya sulit, juga secara tidak langsung 

dia akan mendapatkan pelajaran dari guru yang 

tidak pernah berdusta, yaitu pengalaman, ketika 

proses ekstrakurikuler. Itu saya suarakan begitu, 

malah ada kelemahan, kelemahannya biayanya 

besar. Kelemahan yang kedua, banyak juga guru-

guru yang mengkritik, karena kanyang namanya 

kebijakan kan belum tentu bisa diterima oleh 

semua orang.
60

 

 

Sementara menurut bapak Soni Arif Darmawan selaku Kesiswaan 

di SMA Islam Al-Hidayah Jember mengemukakan mengenai 

pengawasan manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural yang ada 

di SMA Islam Al–Hidayah yaitu sebagai berikut: 

“Kalau pengawasan, kalau di komite kan ada 

namanya pengawas komite. Terus terang tidak 

efektif tapi ya mas ya, biasalah secara simbolis ada 

gitu ya, tapi tidak begitu efektif. Justru kontrol-

kontrol terjadi ya pada saat kemudian capaian hasil 

dari proses pembelajaran. Kemudian kepercayaan 

publik, itu saya melihatnya disitu. kalau kemudian 

kontrol secara langsung ini jalan apa nggak, itu 

memang walaupun ada, tapi juga nggak, terus 

terang saja tidak efektif itu.”
61 

 

Bentuk evalusi yang ketiga yaitu adanya pengawasan dan agenda 

penting tahunan seluruh warga sekolah serta pengawasan pendidikan 

budaya dan karakter. Hal ini sangat penting dilakukan karena untuk bisa 

menilai bagaimana kinerja guru serta bisa melakukan perbaikan yang 

konstruktif untuk penanaman nilai-nilai multikultural dalam 

pembentukan karakter kedepannya. 
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Disamping itu menurut Muhammad Yusron Sholehudin siswa 

kelas XII mengatakan bahwa pengawasan manajemen pembelajaran 

nilai–nilai multikultural dalam pembentukan karakter religius di SMA 

Islam Al–Hidayah Jember yaitu: 

“ya, sejak saya sekolah disini pengawasan yang 

dilakukan dari pihak sekolah bagi kami selaku 

siswa dan siswi sudah cukup efektif, karena 

dengan demikian program sekolah yang berupa 

penerapan manajemen pendidikan nilai–nilai 

multikultural dalam pembentukan karakter religius 

siswa di SMA Islam Al–Hidayah Jember ini bisa 

terlaksana, dikarenakan ruang lingkup dan 

cakupannya begitu luas mas, dan dari berbagai 

sisi.”
62

 

 
Manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural dalam 

pembentukan karakter religius siswa di SMA Islam Al-Hidayah Jember 

yaitu pengawasan/evaluasi sudah berjalan dengan spesifik baik dari 

kepala sekolah, komite sekolah ataupun seluruh warga sekolah yang 

terlibat dalam pengawasan/evaluasi di sekolah ini. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa evaluasi manajemen pembelajara nilai–nilai multikultural di SMA 

Islam AL–Hidayah Jember yaitu 1) peserta didik mulai terbiasa membaca 

Al-Qur’an setiap pagi, (2) peserta didik serta seluruh warga sekolah 

menjadikan kegiatan pembacaan asma’ul husna, sholawat dan sholat 

berjamaah kewajiban sebelum memulai belajar mengajar guna 

pembentukan karakter religius di sekolah. 
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C. Pembahasan Temuan 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dengan menggunakan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi maka selanjutnya peneliti melakukan 

analisis data mengenai hasil penelitian tersebut yang berdasarkan fokus dari 

penelitian. Adapun hasil temuan dari penelitian ini peneliti akan memaparkan 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan manajemen pembelajaran nilai–nilai multikultural di 

SMA Islam AL–Hidayah Jember 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, maka dapat 

dipaparkan temuan dalam penelitian ini. Pada perencanaan manajemen 

pembelajaran nilai-nilai multikultural di SMA Islam AL-Hidayah Jember 

yaitu dalam perencanaan ini bersifat demokrartis dibuktikan dengan 

kepala sekolah mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam membuat 

keputusan tentang pekerjaan atau masalah terkait pekerjaan serta 

bersikap adil dan tidak membeda-bedakan terhadap siswa-siswi maupun 

seluruh warga sekolah. Disamping itu kepala sekolah langsung turun 

kelapangan dengan memimpin doa bagi para guru dan karyawan serta 

menyimak dan mengawasi dalam penerapan kegiatan berdoa bersama di 

kelas tiap pagi.  

Begitu juga sholat dhuha secara bergiliran dan sholat dhuha 

berjamaah secara rutin. Sehingga dalam penerapan nilai-nilai 

multikultural di SMA Islam Al-Hidayah ini dapat berjalan dengan 

efektif dan efisien dan sesuai dengan visi-misi yang ada di sekolah ini. 



74  

 

 

Hasil temuan diatas sudah sesuai dengan teori yang dipaparkan 

oleh Gaffar dalam Ahmad Qurtubi perencanaan dapat diartikan sebagai 

proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada 

masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang akan ditentukan.
63

 

Sedangkan menurut Hamzah B. Uno mendefinisikan perencanaan 

adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat 

berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif 

untuk memperkecil kesenjangan yang terjadi, sehingga tercapai tujuan 

yang telah ditetapkan.
64

 

Dan menurut H. G. Hicks dan C.R. Gullent kepala sekolah 

sebagai pemimpin harus memperhatikan dan mepraktikkan delapan 

fungsi sebagai berikut:
65

 Kepala sekolah harus bertindak arif, bijaksana, 

adil, tidak ada pihak yang dikalahkan atau dianakemaskan. 

a. Kepala sekolah rela berkorban, dan rasa kebersamaan dalam 

melaksanakan tugas masing-masing. 

b. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk memenuhi dan 

menyediakan dukkungan yang diperlukan oleh para guru, staf, dan 

siswa, baik berupa dana, peralatan, waktu, bahkan suasana yang 

mendukung. 

c. Kepala sekolah berperan sebagai kalisator artinya, mampu 

menimbulkan dan menggerakan semangat para guru, staf, dan siswa. 
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d. Kepala sekolah harus menciptakan rasaaman. 

e. Kepala sekolah harus selalu dijaga integrasinya, selalu percaya, 

dihormati, baik sikap, prilaku, maupun perbuatan. 

f. Kepala sekolah harus selalu membengkitkan semangat, percaya diri 

terhadap para guru, staf, dan siswa. 

g. Kepala sekolah diharapkan selalu menghargai apa pun yang 

dihasilkan oleh para mereka yang menjadi tanggung jawabnya. 

2. Pelaksanaan manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural 

dalam pembentukan karakter religius di SMA Islam Al-Hidayah 

Jember 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, maka dapat 

dipaparkan temuan dalam penelitian ini. Pada pelaksanaan 

manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural dalam pembentukan 

karakter religius di SMA Islam Al-Hidayah Jember yaitu penggerakan 

atau pelaksanaan yang dibuat kepala sekolah sangat didukung oleh 

seluruh warga sekolah mulai dari guru,staff, kurikulum, kesiswaan, 

humas, siswa-siswi dan seluruh warga sekolah, sehingga program 

sekolah dalam menerapkan pelaksanaan manajemen pendidikan nilai–

nilai multikultural berjalan mudah dan lancar dikarenakan semuanya ikut 

andil dan berpartisipasi dengan fasilitas-fasilitas dan kemampuan yang 

dimiliki oleh SMA Islam Al-Hidayah Jember. 

Hasil temuan di atas sudah sesuai dengan teori yang dipaparkan 

oleh Rusli Syarif, dalam peningkatan produktivitas ada beberapa poin 
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yang menjadi kunci dalam kegiatan pelaksanaan yaitu: 

a. Penugasan/intruksi/komando merupakan pekerjaan yang dilakukan 

oleh seorang manajer yang menyebabkan orang lain bertindak, yang 

meliputi: 

1) Mengambil keputusan. 

2) Mengadakan komunikasi agar ada saling pegertian antara manajer 

dan bawahan. 

3) Memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan 

supaya mereka bertindak. 

4) Memilih orang-orang yang menjadi anggota. 

5) Memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka 

terampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

b. Koordinasi/Coordinating. Coordinating merupakan sinkronisasi yang 

teratur dari usaha-usaha individu yang berhubungan dengan jumlah, 

waktu, dan tujuan mereka, sehingga dapat diambil tindakan yang 

serempak menuju sasaran yang telah ditetapkan.
66

 

c. Motivasi/Motivating. Motivating berasal dari kata latin, yaitu 

Mavere yang berarti pemberian inspirasi, semangat dan dorongan, 

menurut Malayau, S.P. motivasi adalah pemberian daya penggerak 

yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau 

bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya 

upaya untuk mencapai tujuan. 
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d. Pimpin/arahan/awasi/directing. Directing merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, mengarahkan, 

mengatur segala kegiatan yang telah di beri tugas dalam 

melaksanakan sesuatu kegiatan usaha.
67

 

3. Evaluasi manajemen pembelajaran nilai–nilai multikultural dalam 

pembentukan karakter religius di SMA Islam Al-Hidayah Jember 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, maka dapat 

dipaparkan temuan dalam penelitian ini. Pada evaluasi manajemen 

pembelajaran nilai- nilai multikultural dalam pembentukan karakter 

religius di SMA Islam Al–Hidayah Jember yaitu pengawasan/evaluasi 

sudah berjalan dengan spesifik baik dari kepala sekolah , komite sekolah 

ataupun seluruh warga sekolah yang terlibat dalam pengawasan/evaluasi 

di sekolah ini, karena pengawasan merupakan proses pengamatan 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua 

pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan. Pengawasan adalah tanggung jawab pimpinan, tapi 

karena tidak mungkin pimpinan melakukan semuanya maka pengawasan 

dilimpahkan kepada unit pengawasan. 

Hasil temuan diatas sudah sesuai dengan teori yang dipaparkan 

oleh Daniel Stufflebeam dan kawan-kawannya pada tahun 1968 di Ohio 

State Univercity dan berorientasi pada pengambilan keputusan yang 

mendeskripsikan tentang evaluasi konteks sebagai berikut: 
68
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a. Analisis masalah/kebutuhan; Analisis ini berhubungan dengan 

lingkungan, dengan cara merumuskan antara kesenjangan kondisi 

yang ada dengan kondisi yang diharapkan. 

b. Menggambarkan secara jelas dan terperinci tujuan program yang akan 

dicapai dengan cara memperkecil kesenjangan antara kondisi yang ada 

sekarang dengan kondisi yang diharapkan. 

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi konteks merupakan evaluasi 

terhadap kebutuhan-kebutuhan, tujuan pemenuhan kebutuhan serta 

karakteristik individu yang melaksanakan evaluasi. 

 

                                                                                                                                                
Pelaksanaan, Malang: Deparetemen Pendidikan dan Kebudayaan Institut Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Malang Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas, 62. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data tentang manajemen pembelajaran nilai-

nilai multikultural dalam pembentukan karakter religius yaitu sebagai berikut: 

1. Perencanaan manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural dalam 

pembentukan karakter religius pada siwa di SMA Islam AL-Hidayah 

Jember yaitu adanya Kepala Sekolah menyediakan sarana dan prasarana 

di dalam pembentukan karakter religius di sekolah, dan guru membuat 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

2. Pelaksanaan manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural dalam 

pembentukan karakter religius di SMA islam Al-hidayah Jember yaitu 1) 

, pertama adanya pembiasaan kegiatan meliputi membaca Al-Qur’an, 

kedua, memulai KBM dengan asma’ul husna, sholawat, dan adanya 

sholat dhuha berjamaah di SMA Islam Al-Hidayah Jember. 

3. Evaluasi manajemen pembelajaran nilai-nilai multikultural di SMA Islam 

AL–Hidayah yaitu peserta didik mulai terbiasa membaca Al-Qur’an 

setiap pagi dan peserta didik serta seluruh warga sekolah menjadikan 

kegiatan pembacaan asma’ul husna, sholawat dan sholat berjamaah 

kewajiban sebelum memulai belajar mengajar guna pembentukan 

karakter religius di sekolah.
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B. Saran–Saran 

1. Kepala Sekolah SMA Islam Al–Hidayah Jember 

Kepala sekolah sebagai pemimpin di lembaga tersebut supaya 

dapat mempertahankan dan mengoptimalisasi mengenai kepemimpinan 

yang telah di implementasikan sebelumnya serta dapat mengembangkan 

inovasi-inovasi terbaru kedepannya sehingga visi dan misi tetap berjalan 

dengan efektif dan efesien. 

2. Guru SMA Islam Al-Hidayah Jember 

Sebagai seoarang pendidik yang mendapatkan amanah yaitu 

berupa mengajarkan ilmu kepada siswa hendaknya lebih serius dan 

disiplin dalam meningkatkan tanggung jawabnya sebagai guru, sehingga 

nantinya amanah yang telah di milikinya yaitu berdampak kepada 

barokahnya rezeki yang diterimanya. 

3. Siswa SMA Islam Al-Hidayah Jember 

Kepada semua siswa SMA Islam Al–Hidayah Jember hendaknya 

lebih giat lagi dalam menuntut ilmu serta mentaati semua peraturan 

tertulis maupun tidak tertulis dari madrasah maupun semua guru, karena 

akan menjadi generasi penerus bangsa. 
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JURNAL KEGIATAN PENELITIAN 

DI SMA ISLAM AL-HIDAYAH JEMBER 

TAHUN AJARAN 2021-2022 
 

 

 

No. Tanggal Jadwal Kegiatan Informan 
Tanda 

Tangan 

1 08 Oktober 2021 Silaturahmi dan penyerahan 

surat penelitian skripsi bagian 

TU 

Aminah 
 

 

2 15 November 
2021 

Wawancara dengan kepala 

sekolah 

Drs. H. Mahmud Hadi 
 

 

3 17 & 19 
November 2021 

Wawancara dengan kepala 

sekolah 

Drs. H. Mahmud Hadi  

 

4 22 & 23 
November 2021 

Wawancara dan Observasi 

dengan Guru PAI 

Mokh. Haderi, S. Ag 
 

 

5 23 & 24 
November 2022 

Wawancara dengan siswa kelas 

XII(Muhammad Yusron 

Sholehudin) 

Muhammad Yusron 
Sholehudin 

 

6 23 November 
2021 

Wawancara dengan siswa kelas 

XI (Rizki Fadhil Ahmad) 

Rizki Fadhil Ahmad  

 

7 24 November 
2021 

Wawancara dengan Kesiswaan 

Soni Arif Darmawan dan 

Mengecek dan melengkapi 

ulang hasil wawancara dari 

informan 

Kesiswaan  

 

 

 

8 14 Maret 2022 Meminta data atau profil 

sekolah 

Silfiah Aisyatul Maziyah, M. 
Pd 

 
9 16 April 2022 Pengambilan surat selesai 

Penelitian 

Silfiah Aisyatul Maziyah, 
M. Pd 
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KONDISI OBYEKTIF SMA AL-HIDAYAH 

 

No INDIKATOR KRITERIA JUMLAH (Orang) 

1 Kualifikasi Pendidikan Guru <= SMA Sederajat 2 

D1  

D2  

D3  

S1 16 

S2 1 

S3  

Jumlah 36 

2 Sertifikasi Sudah 3 

Belum 16 

Jumlah 19 

3 Gender Pria 6 

Wanita 13 

Jumlah 19 

4 Status Kepegawaian PNS 2 

GTT  

GTY  

Honorer 4 

Jumlah 6 

5 Pangkat / Golongan II a - 

II b - 

II c - 

II d - 

III a 1 

III b - 

III c - 

III d - 

IV a 1 

IV b - 

Diatas IV b - 

Non PNS 17 

Jumlah 19 

6 Kelompok Usia Kurang dari 30 
Tahun 

4 

31 - 40 Tahun 3 

41 - 50 Tahun 4 

51 - 60 Tahun 4 

diatas 60 Tahun 0 

Jumlah 16 
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Data Siswa dan Rombongan Belajar 
 

 
KELAS TOTAL 

10 11 12  

Rombel 2 2 2 6 

Laki-Laki 23 23 30 76 

Perempuan 12 14 12 38 

Total 37 39 44 120 

Siswa/Rombel 31 31 31  

 

Kondisi Sarana dan Prasarana 
 

Jumlah Siswa 114 Orang 

Jumlah Siswa Pria 76 Orang 

Jumlah Siswa Wanita 38 Orang 

Jumlah Guru 21 Orang 

Jumlah Rombel 26 Rombel 

 

Lahan SMA Islam Al–Hidayah 
 

Kriteria Data Satuan 

Luas Lahan 4,82 
5,620 

m2 

Jumlah Lantai Bangunan 2 Tingkat 

Jumlah Rombel 6 Rombel 

Jumlah Siswa 114 Orang 

Rasio Lahan Thd Siswa 6,3 m2/orang 

 

Bangunan SMA Islam Al–Hidayah 
 

Kriteria Data Satuan 

Luas Bangunan 1540 m2 

Jumlah Lantai Bangunan 2 Tingkat 

Jumlah Rombel 20 Rombel 

Jumlah Siswa 114 Orang 

Rasio Lantai Bangunan Thd Siswa 5,4 m2/orang 

Kriteria Data Satuan 

Jumlah Daya 6600 Watt 

No INDIKATOR KRITERIA JUMLAH (Orang) 

7 Masa Kerja < 6 Tahun 19 

6 - 10 Tahun 6 

11 - 15 Tahun 3 

16 - 20 Tahun 0 

21 - 25 Tahun 0 

26 - 30 Tahun 0 

Diatas 30 Tahun 0 

Jumlah 22 
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DATA PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN 
 

NO NAMA TTL TAHUN AKTIF 

1. Drs. H. MAHMUD HADI JEMBER, 16 JULI 1956 29 APRIL 1983 

2. GIYASTUTIK, S. Pd MADIUN, 28 AGUSTUS 

1976 

15 JULI 2003 

3. QURRATU AINI, S. Pd JEMBER, 23 MEI 1982 16 JULI 2005 

4. ERNAWATI, S. Sos, S. Pd MADIUN, 16 Maret 1981 21 JULI 2004 

5. KHOIRUL ANWAR, M. Pd JEMBER, 27 
NOPEMBER 1979 

13 JULI 2003 

6. SUSILAWATI, S. Pd JAMBI, 20 MARET 1980 16 JULI 2005 

7. INDAH SUKMONOWATI, 

S. T, S. Pd 

JEMBER, 05 JANUARI 
1972 

11 JULI 2011 

8. DEWI ARI SANDY, S. Pd JEMBER, 15 APRIL 
1992 

14 JULI 2014 

9. SILFIYAH AISYATUL 

MAZIYAH, M. Pd 

JEMBER, 19 AGUSTUS 
1994 

12 AGUSTUS 
2016 

10. SITI HOLIFATUL 

MUSYAROFAH, S. Pd 

JEMBER, 08 JUNI 1969 11 JULI 2011 

11. KAMILIA MALIK, S. Pd JEMBER, 18 MARET 
1991 

03 JANUARI 
2017 

12. TITIK SUHARTATIK, S. 
Si 

PAMEKASAN, 20 
NOPEMBER 1979 

13 JULI 2009 

13. AHMAD JAMALUDIN, 

M. Pd 

JEMBER, 12 JUNI 1970 16 JULI 2018 

14. MOKH. HADERI, S. Ag JEMBER, 11 APRIL 
1967 

15 JULI 2013 

15. GETA DEVTI 

ANGGRIYANTI, S. Pd 

JEMBER, 25 JANUARI 
1990 

15 JULI 2019 

16. ACHMAD SOFIYULLAH, 
S. Pd 

JEMBER, 28 APRIL 
1990 

15 JULI 2019 
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17. ACHMAD PRAYOGA, S.H LUMAJANG, 14 
JANUARI 1995 

15 JULI 2019 

18. ABDUL ROHMAN JEMBER, 28 MARET 
1996 

15 JULI 2019 

19. YUNITA LISMATIK 

AGUS, S. Sos 

JEMBER, 29 JUNI 1996 13 JULI 2020 

20. SONI ARIF DARMAWAN, 

S. Pd 

JEMBER, 21 
DESEMBER 1991 

12 JULI 2021 

 

TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH 
 

NO NAM A TTL TAHUN AKTIF 

1. AMINAH 
JEMBER, 15 

SEPTEMBER 1965 29 APRIL 1984 

2. ENI MASFUHA JEMBER, 11 AGUSTUS 

2002 

23 SEPTEMBER 

2020 
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PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK SMA ISLAM 

AL–HIDAYAH JEMBER TAHUN 2019–2022 

 

1. Lomba FISIKA Tingkat SMA/ MA se-eks Keresidenan Besuki dan 

Lumajang oleh MG/MP Fisika SMA Kab. Jember 

2. In The English Competition By SMA English Teacher’s Association 

oleh MG/MP Bhs INGGRIS SMA Kab. Jember 

3. Olimpiade Matematika MSC 23 di FKIP Pend MTK UNEJ 

4. English Competition By SMA English Teacher’s Association 

5. Olimpiade Bahasa Indonesia Himpunan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Oleh FKIP Bhs Indi Univ UNMUH Jember 

6. Olimpiade Cardion 2020 International Science and Primary Medical 

Olympical For High School Students/MA/Equal Degrees 

7. Lomba FISIKA Tingkat SMA/MA Se-eks Karesidenan Besuki dan 

Lumajang 2020- MGMP Fisika Kab Jember 

8. Olimpiade Sejarah dalam rangka History Competition Season V untuk 

SMA/SMK/sederajat se-Jawa Timur dan Bali 

9. In The Regional Olympaid and Creative Knowledge of SMA English 

Tournament (ROCKET VI) For SMA/MA Students’s in Ex Besuki 

Recidence an di Lumajang 

10. Lomba Fisika Tingkat SMA/MA se–eks Karesidenan Besuki dan 

Lumajang Th 2020–MGMP Sosiologi Kab Jember 

11. Olimpiade Matematika Tingkat SMA/MA se-Tapal Kuda oleh Matriks 

Competition IV IAIN JEMBER 
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12. Sains Nasional Mata Pelajaran FISIKA Tingkat SMA/MA se-

Kabupaten Jember 

13. Sains Nasional Mata Pelajaran Geografi Tingkat SMA/MA se–

Kabupaten Jember 

14. Kejuaraan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Antar SMA 

sederajat se-Tapal Kuda 

15. Turnamen Futsal Tingkat SMA/SMK/Sederajat dalam Acara SISFO 

CUP 2019 Se-Karesidenan Besuki, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan dan 

Malang 

16. Musabaqah Tartil Qur’an Tingkat SMA/SMK/MA atau Sederajat Se–

Kabupaten Jember IPHARCOM 2019 
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PEDOMAN PENELITIAN 
 

A. Pedoman Wawancara 

1. Perencanaan 

a) Apa tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menanamkan 

nilai-nilai pendidikan multikultural untuk siswa? 

b) Mengapa penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural perlu untuk 

dilaksanakan di sekolah? 

c) Bagaimana cakupan sistem dan tata kerja yang akan dilaksanakan 

dalam penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural? 

d) Kapan penetapan waktu dan penetapan prioritas kegiatan penanaman 

nilai-nilai pendidikan multikultural? 

e) Dimana tempat berlangsungnya kegiatan penanaman nilai-nilai 

pendidikan multikultural? 

f) Siapa saja yang menyusun atau melaksanakan perencaan di sekolah? 

2. Penggerakan/Pelaksanaan 

a. Apa saja bentuk penggerakkan yang dilakukan di sekolah? 

b. Mengapa penggerakkan perlu dilaksanakan dalam penanaman nilai-

nilai pendidikan multikulltural untuk siswa? 

c. Bagaimana bentuk pengarahannya? 

d. Siapa yang melakukan penggerakan di madrasah? 
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3. Pengawasan/Evaluasi 

a. Apa bentuk pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi jalannya 

program yang sudah direncakanan? 

b. Mengapa pengawasan perlu dilakukan? 

c. Bagaimana bentuk pengawasannya? 

d. Kapan dilaksanakan pengawasan? 

e. Siapa yang berperan dalam melakukan pengawasan? 

f. Bagaimana caranya supaya kararter religius siswa di SMA Islam AL-

Hidayah ini terbentuk? 

B. Pedoman Observasi 

1. Letak geografis SMA Islam Al–Hidayah Jember 

2. Kondisi objek penelitian SMA Islam Al-Hidayah Jember 

3. Aktivitas SMA Islam Al–Hidayah Jember 

C. Pedoman Dokumentasi 

1. Sejarah berdirinya SMA Islam Al–Hidayah Jember 

2. Profil SMA Islam Al – Hidayah Jember 

3. Biografi Kepala Sekolah 

4. Visi dan Misi SMA Islam Al–Hidayah Jember 

5. Struktur Organisasi SMA Islam Al–Hidayah Jember 
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6. Program kerja kepala madrasah 

7. Prestasi SMA Islam Al–Hidayah Jember 
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DOKUMENTASI FOTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman Depan dan Tempat Parkir Guru Dan Siswa–Siswi SMA Islam Al–

Hidayah Jember 

 

Wawancara bersama Muhammad Yusron Sholehudin selaku siswa (Kelas XII) 

SMA Islam Al–Hidayah Jember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wawancara bersama Rizki Fadhil Ahmas selaku siswa (Kelas XI) SMA Islam Al–

Hidayah Jember 
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Ruang Kelas dan Tempat berlangsungnya proses KBM SMA Islam Al–Hidayah 

Jember 

 

Brosur PPDB SMA Islam Al–Hidayah Jember 
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Prestasi Akademik dan Non Akademik SMA Islam Al-Hidayah Jember 

 

Sebagian Prestasi Peserta Didik 
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Alumni Yang Lolos Masuk Perguruan Tinggi 

 

Ruang Perpustakaan SMA Islam Al–Hidayah Jember 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorium SMA Islam Al–Hidayah Jember 
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