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B ismillaahi wa bihamdihi

Assalaamu' alaikum warahmatullahi wabmokaatuh
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Shobahul khair

Johweun achim imnida

Salam sejahtera rurtuk kita semua

Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan untuk keynote speaker dan invited speakers

Mr. Kevin W Fogg, thalk you for your coming to our lovely campus andjoint us in this comittee.

Uri Gyosunim Dr. Ali An Seun Gun ssi. Co eum bwepgesemnida, hwaniyong hamnida uri Daehakyo
e wasseyo, jeongrnal gamsahamnida.

Para Puan dari Negeri Jiran Malaysia

Puan Associated Prof. Faizah ldrus (IIUM) ierima kasih atas kesempatannya datang ke kampus kami

Puan Dr. Datin Norzilawati Binti Raja Akhmad (As-Shofa-Malaysia) atau pejabat yang mewakili

Tuan Associated Prof. Harapandi dahri Syahrum (Kolqj Universiti Ugama-Bandar Seri Begawan)
terima kasih atas kesempatannya mengunjungi kampus kami.

Para guru besar sekaligus orang tua dan pembimbing kami:

Prof. Dr. Said Agil al-Idrus

Prof. Dr. Muhammad Taufik

Prof. Mahtuni, M.A.,Ph.D.

Terima kasih atas perkenarurya.

Rekan-rekan pemakalah dari seluruh penjuru Nusantara, peserta l't AICIO dari berbagai instansi dan
lernbaga pendidikan, akademisi, praktisi, dan pemegang kebijakan, kami ucapkan selamat datang di
kampus kami tercinta Universitas Naldlatul Wathan Mataram.

Para crew 1 st AICIONW yang saya banggakan. Terima kasih untuk ke{ asama yang solid.
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Hadirin yang berbahagia !

Pada kesempatan ini izinkan kami selaku ketua panitia melaporkan beberapa hal:

l. Persiapan 1st AICIONW kurang lebih dua bulan, event serupa normal persiapannya selama
rentang waktu 6 bulan sampai dengan I tahun

2. Pernakalah datang dari berbagai Perguruan Tinggi di NTB dan Nusantara. Di antaranya: STAIN
Tajkengon- Acch, Universitas Islam Riau, UPI Bandung dal Kampus Suuredang, Universitas
Negeri Malang, Univ. Muharnmadiyah Ponorogo, UIN Malang, IAIH Al-Aqidah Jakarta,
Universitas Mataram, IAIN Mataram, STIBA bumi Gora,STIKES, dan lainlain. Bahkan ada
yang datang dari negeri Jiran- Malaysia.

3. Peserta sejumlah 850 peserla dan 80 orang pemakalah yang terdiri dari para akademisi, praktisi,
pemcgang kcbijakan dan mahrsiswa

4. Sumbcr dana dari kegiatan ini mumi berasal dari peserta dan pemakalah

5. Panitia 1st AICIONW merupakan kolaborasi dari UNW Mataram, IAIH Hamzanwadi Lombok
Timur dan Panitia hultah NWDI yang ke-81.

6. Dalam pelaksanaalmya, lst AICIONW scmula dibagi ke dalam 5 katagori, yakni: (l) Islamic
studies; (2) Education & Media; (3) Literature & Linguuistic; (4) Culture & Social Studies dan
(5) Elective Topic/theme.

Iladirin yang Berbahagia !

Adapun pelaksanaan dari lst AICIONW adalah acara pembukaan dirangkai dengan parallel session
yang dibagi ke dalam 5 ruang/kelompok sesuai durgan katagori keilmuan dari masing-n.nsing
pemakalah. Masing-rnasing ruang akan dihadiri oleh 5-10 pel.rakalah dan 20-25 pesefia yang
dipandu oleh seorang moderator dan scorang penanggung jawab ruangan. Ken.rudian kumpulan
makalah akan dibukukan menjadi sebuah proceeding dan insyaaloh akan diusahakan agar terindex di
Google Scholar, Eric, dan Scopus. Makalah proceeding berisi k-umpulan makalah dalam bahasa
Bahasa Indonesia, Arab, Bahasa Inggns, Bahasa Korea, dan Bahasa Melay:.

Hadirin yang berbahagia!

Jargon f st AICIONW kami maknai sebagai "the.first time tou see Nw-lhe first time we see you. "
Kami merencanakan kegiatan silaturrahmi ilmiah ini akan menjadi agenda tahunan kami.

Hadirin yang Berbahagia !

hilah kami- Inilah kesederhanaan kami

Untuk melaksanakan kegiatan ini-kami nyaris kehilangan kata-nyaris kchilangan tenaga-tetapi
insyaaloh tidak sampai kehilangan suara. Ilanya dengan modal nekad dan tekad, kami berharap
Anda semua tetap semangat.

I Iadirin yan g berbahagia!

Akhimya, dengan segala kekurangan dan ketcrbatasan kami, kanii yakin kegiatan ini masih jauh dari
kata sempuma. Kami mohon maaf yang sebesar-besamya. lnsyaaloh, kegiatan selanjutnya akan
lebih baik, lebih rancak, lebih seronok (Melayu), amiin.

Wal I o hu lmuwaffi q u w a I haa d i i I q s ab ii I irr o sya a d

Was salam u' ala ikwn wqrahmahrl I aahi wab arokat uh

Salam Hormat

Panitia
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ORIENTASI BARU PAEDAGOGIK:
MERANCANG PENDIDIKAN AGAMA BERWAWASAN PLURALIS-

MULTIKULTURAL

Dr. Abdul Fattah, M.Fil.I.
Dosen 'letap FITK IAIN Mataram

Abstrak

Seiring dengan lahirnya Era Reforruasi di lrulonesia, terdapat beragam tuntutan yang dialarnotkctn ke clslont
tlunia pentlidikan, tidak terkearuli padidikan agama. Penditlikan agama bemawasin pluralis-multikultLiul
harus dirancang dan dikembungkan secqra integrqtif, komprehensif dan konseptial, dimanu rancaug
bangun pelaksanaunnya sedikitnya hants berdasarkan st$Lmqn 4 piranti, yakni; rejormasi kurikultnt.
pengajqron prinsip-pinsip keadilen sosial, pengembangan kompetensi multikulturql, dan pelaksanaan
pendidikan kesetqrqan. Dalqm konteks pendidikan ogamu berwawasan multikulturql, seoring pentliclik
(guru) rlituntut bersikup demokratis. Seorang pendidik sutlah seharusnya menjelaskan bahwi inti tlqri
ajuran agama adalah menciptakan kedamqian dan kesejahteraan bagi seluruh unat mqnusia, tlan segolLt
bentuk kekerasan sangat dilarong oleh agama.

Kata kunci: perulidikan agama, integratif, multikultural, penditlik, demokratis

A. Pendahuluan
' Multikulturalisme merupakan suatu paham
yang berupaya memahami perbedaan-perbedaan
yang adr prda rnanusia sebxgai scsuatu yaDg
alamiah, sefl a menjadikan pcrbedaan-perbedaan itu
scbagai hal yang dapat diterirna tanpa menimbulkan
ekses-ekses negatif ben:pa tindakan diskriminatif,
saling iri hati, dan berburuk sangka. Namun
demikian, apabila paham ini tidak dikemas dalarn
ranah pendidikan dan penyadaran yang tepat dan
proporsional, bukan tidak mungkin paham ini justru
akan menimbulkan potensi cukup besar bagi
te{adinya konflik antarindividu atau kelompok.

Peristiwa Ambon dan Poso misalnya,
merupakan contoh kekerasan dan konflik horizontal
yang telah menguras banyak energi dan sangat
merugikan banyak pihak, tidak saja menyangkut
jiwa dan materi, tetapi juga telah mengorbankan
kcharmonisan antarmasyarakat di Indonesia. prinsip
keragaman di dalam masing-masing kelorrpok, akan
mudah menimbulkan percikan-percikan konflik
akibat banyaknya perbedaan. Maka, di sinilah
kiranya pcntingnya upaya pendidikan rnultikultural
untuk menemukan tempatnya yang berarti, dan tentu
saja sebagai upaya pemersatu bangsa.

Pendidikan multikultural a<ialeh strategi
pendidikan yang diaplikasikan untuk mcnggunakan
dan n.rengelola perbedaan-perbedaan kultur yang ada
di masyarakat menyangkut etnis, agama, bahasa,
gender,' ras, kelas sosial, usia, dan scbagainya
menjadi sesuatu yang lcbih potensial dan
mcmudahkan dalam konteks pcmbelajaran dan
pendidikan. Pendidikan multikultural juga berupaya
melatih dan membangun karakter peserla didik agar
rnemiliki sikap demokatis, humanis, dan pluralis

dalam lingL-ungannya. Dalam hal ini, pendidikan
dianggap sebagai media paling elektif untuk
melahirkan generasi yang berpandangan positif dan
apresiati I menlkapi perbedaan.

Selain itu, dalam konteks yang lebih lua.
pcndidikan multik-ultural sesungguhnya merupakan
seni di dalarn mengelola kcragaman sekalirus
kehendak dan sistem politik akan pengakuar
terhadap keberbedaan. Multikulturalisme, tidak
kurang dari tiga dekade lamanya telah menjadi
agenda bagi para pengambil keputusan, komentator
sosial, akaden.risi dan publik secara luas. Meskipur.
dalam ranah kebijakan politis belum dapat seger:
diakomodir di seluruh belahan dunia (termasuk
dalam konteks dunia pendidikan), namun paham ir:
sudah sangat populer dan diyakini mamp.j
menjawab bcrbagai tantangan keragaman dar
konflik yang terjadi di masyarakat.

Kaitannya dengan hal ini, "agama,' merupaka:
sebuah entitas sosial dan budaya manusia yan-t
sepanjang sejarahnya sering kali mcnjadi pemic:_
bagi tedadinya konflik dan aksi-aksi kekerasar
Ungkapan-ungkapan seperti',agama sebagai mesi::
pembunuh", dan "tuhan telah mati',, mempakan
ungkapan kritis-reflektif yang cukup populer aklir-
akhir ini, sebagai respon dan kritik terhadap praktik
dan pemahaman kcberagamaan masyarakat yang
sering kali keliru. Padahal agama seharusnya
mcniadi pendorong bagi terciptanya perdamaian dan
kesejahteraan di antara umat manusia. Dalam
konteks inilah maka pendidikan agama melalui
upaya pendekatan multik-ultural merupakan sebuah
keniscayaan untuk dikaji dan diterapkan.
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B. Pembahasan

1. Tujuan Pendidikan Multikuitural
Akhir-akhir ini, pendidikan agama di setiap

unit pendidikan baik sekolah matrpun perguruan
tinggi semakin mendapat sorotan tajam. Kritik
paling menonjol yang sering dilontarkan terhadap
pendidikan agama saat ini adalah bahwa pendidikan
agama tidak berdampak pada perubahan prilaku
peserta didik setelah mereka mengalami proses
pendidikan agama tersebut. Meskipun di beberapa
unit pendidikan materi agama diberikan dengan
porsi yang cukup besar, namun tetap tidak mampu
mencegah peserta didik berprilaku buruk seperti
pergaulan bebas, tawuran, berpikiran sempit
(dogrnatis), kurangnya toleransi dan penghargaan
terhadap orang lain. Maka tidak heran jika pada
akhimya banyak orang menjadi apatis de;gan
pendidikan agama, dan mempertanyakan sejiuh
mana efektifitas mata pelajaran tersebut bagi
peningkatan kesadaran peserta didik baik secara
kultural maupun agama.

Pembelajaran dalam koridor pendidikan
agama saat ini masih cenderung dognatis serta
kurang mengembangkan kemampuan berpikir lcritis
dan kreatif sehingga melahirkan pemahaman agama
yang cenderung tekstual dan eksklusif. pendidikan
agama semacam ini tentu akan menuai banyak
konflik. Padahal, salah satu modal penting dalam
pengernbangan pembelajaran agama yang inklusif
dan pluralis adalah melalui pendidikan agama. Di
era multikulturalisme ini, pendidikan agama
merupakan pilar penyangga bagi kerukunan umat
beragama, sehingga diharapkan ia tidak saja menjadi
fondasi integritas nasional yang kokoh tetapi juga
menjadi fondasi pengayom keberagaman yang sejaii.

Oleh karenanya, dengan memanfaatkan
keragaman agama-agama yang ada serta melalui
bentuk pernbelajaran agama yang dialogis,
pendidikan agama berwawasan multikultural
diharapkan memiliki karakteristik khas yang
meliputi: penanaman kesadaran akan pentingnyi
hidup bersama dalam keragamal dan perbedaan
agama yang ada, penanaman semangat relasi antar
manusia dengan spirit kesetaraan dan kesederajatan,
saling percaya, saling memahami, menghargai
perbedaan dan keunikan agama-agama, serta
menerima perbedaan-pertedaan dengan pikiran
terbuka demi mengatasi konflik untuk terciptanya
perdamaian dan kedarnaian.

Di dalam bukunya ,,Emoh Sekolah',,
-{inurrofiq Dawam menjelaskan bahwa pendidikan
multikultural adalah proses penganbangan seluruh
potensi manusia yang menghargai pluralitas dan
ireterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman
budaya, etnis, suku dan aliran (agama). pendidikan

multikultural menghendaki penghormatan dan
penghargaan setinggi+ingginya terhadap harkat dan
martabat manusia dari mana pun datangnya dan

lerbudaya apapun. Harapannya agar dapat tercapai
kedamaian sejati, keamanan yang tidak dihantui
kecemasan dan kebahagiaan tanpa rekayasa.

Selain itu, Adnan Asian sebagaimana dikutip
oleh Ngainun Naim juga menyatakan bahwa istilah
"multikultural" atau ,'pluralis,, dan berbagai varian
penggunaannya merupakan isu global yang
memaksa setiap komunitas untuk menerimanya.
Istilah itu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari
kecenderungan arus utama globalisasi.

Berangkat dari pandangan di atas, maka
pendidikan multikultural setidaknya memiliki 2
tujuan besar. yakni tujuan awal dan n:juan akhir.
Tujuan awal pendidikan multikultural merupakan
tujuan sementara yang berfungsi agar tujuan akhir
dapat tercapai dengan baik. Dalam hal ini, tujuan
awal pendidikan multikultural adalah membangun
wacana pendidikan multikultural dan penanaman
nilainilai pluralisme, humanisme dan demokrasi
terhadap para pelaku pendidikan.

Sedangkan tujuan akhir dari pendidikan
multikultural adalah agar peserta didik mampu
memahami dan menguasai setiap materi
pembelajaran serta memiliki karaker yang kuat
untuk selalu bersikap demokatis, pluralis dan
demokatis.

Multikulturalisme mengandung pengertian
kemajemukan budaya, sementara pluralisme lebih
kepada kernajemukan agama. Dalam konteks ini,
istilah Pendidikan Islam pluralis-Multikultural
berarti sikap menerima kemajemukan ekspresi
budaya manusia dalam memahami pesan utama'
agama, terlepas dari rincian anutannya.

2. Prinsip Pengembangan Pendldikan
Multikultural
Pendidikan pluralis-multikultural seyogyanya

dimulai dari aspek yang paling kecil, yaitu diri
sendiri. Prinsip ini menekankan pendidikan dimulai
dari pengenalan terhadap jati diri sendiri, bukan jati
diri yang lain. Keterlibatan seseorang dalam
pendidikan multikultural akan terjadi apabila ia
melihat ada relevansinya dengan kehidupannya
sendiri. Relevansi masalah orang lain terhadap
kehidupannya sendiri akan membuat r.seorung
berminat untuk terlibat dalam pendidikan
multikultural.

Pendidikan pluralis-multikulnral hendaknya
dikembangkan agar pembelajar tidak
mengembangkan sikap etnosentris. Dengan
mengembangkan sikap yang non-etnosentris,
kebencian dan konflik akan dapat dihindarkan secara



maksimal. ltu berarti bahwa pendidikan ini bertuiuan
untuk membangun kesadaran yang tidak bersifat
mengunggulkan diri dan kelornpoknya sebagai yang
paling unggul dengan mengalahkan yang lain.
Kesadaran ini penting untuk diturnbuhkembangkan
sebagai iembatan di dalam rnemahami agama dan
budaya lain yang diharapkan akan tumbuh
pcrnahrnan yang mutualistis sena empati
keragaman agama dan budaya di rnasyarakat.

Pendidikan pluralis-multikultural seharusnya
dikembangkan secara integratif, komprchcnsi I dan
konseprual. Pendekctan sernacarn ini
mengisyaratkan bahwa agar kurikulurn pendidikan
pluralis-multikultural memasukkan sebuah
kurikulum yang bersifat total, terintegrasi ke dalam
semua mata pelajaran seperti bahasa, ihnu
pengetahuan sosial, sains dan teknologi, pendidikan
jasmani, kesenian atau pendidikan moral.

Pendidikan pluralis-multikultural harus
menghasilkan sebuah perubahan, bukan saja pada
matcri kurikulum, tetapi pada praktck pcrnbclajaran
dan struktur sosial dari sebuah kelas. Untuk
mcncapai suasana pcmbelajaran dcmikian, maka
pembelajaran harus berorientasi pada proses,
misalnya berrrrain peran, simulasi, diskusi,
pembelajaran kooperatif, pembel aj aran
partisipatoris, dan sebagainya.

Pendidikan pluralis-multikultural lebih
menekankan pada aspek afektif dan kognitif dengan
cara urcmbangun dan mengembangkan keterkaitan
isu atau masalah-masalah keseharian yang dihadapi
pcserta didik di lingkungannya.

Pendidikan pluralis-multikultural harus
mencakup realitas sosial dan kesejarahan dari agama
dan ctnis yang atla. Kon tekstua lisasi semacrrn ini
memiliki nrakna penting untuk menumbuhkan rasa
hormat, toleran dan menghargai keragaman yang
ada.

Dalam konteks pendidikan agarna
bcrwawasan multikultural, seorang pendidik (guru)
diharapkan bersikap demokratis. Afiinya, segala
prilakunya tidak diskriminatif terhadap peserta didik
yang berbeda agama. Selain itu, ia juga diharapkan
memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu
atau keiadian-kejadian yang terkait dengan masalah
agama. Olch karcnanya, seorang pendidik sudah
sehanrsnya rnenjelaskan bahwa inti dari ajaran
agama adalah mcnciptakan kedamaian dan
keselahteraan bagi seluruh umat manusia, dan segala
bennrk kekerasan sangat dilarang oleh agama.
Dalam hal ini, setiap unit pendidikan (sekolah) juga
diharapkan dapat mencrapkan peraturan lembaga
yang di dalamnya mencakup poin tentang larangat'r
segala bentuk diskriminasi sehingga semua anggota

di unit pcndidikan (sekolah) itu dapat selalu belaja:
untuk saling menghargai orang lain yang berbeda.

3. Rancangan Pendekatan (Metodologi)
Pendidikan Agama Benvarvasan Pluralis-
Multikultural
Pcngcmbangan pendidikan agam3

berwawasan multikultural dapat diterapkan pad:
beberapu aspel. yakni: orientasi rnuard:

(kurikulum), orientasi siswa, dan orientasi refomas:
unit pendidikan (persekolahan). Pada pendidikar
yang bcrorientasi pada n.ruatan, J.A. Banks (2009
menawarkan kerangka refonnasi k-urikulurr dengai
beberapa pendekatan: pertama, pcndckatar.
kontributif, di mana tujuan utama pendekatan inl
adrlah rnemasukkan rnaleri-rnaleri renl3r'j
keragaman kclompok keagamaan (tennasu\
kelompok etnik dan kultur masyarakat). Kedu:.
pendekatan aditif, yaitu mclakukan pcnambaha:
muatan-muatan, konsep-konsep baru ke dalar:
krrrikulum tanpa n.rengubah struktur dasamya.

Dengan pendekatan ini, pcndidikan agam:
memanfaatkan muatan-muatan klas multikultur:
sebagai pemerkaya bahan ajar, konsep-konse:
tentang hamoni kehidupan bersama antar urn":
beragama yang akan mernberi nuansa unru..

mencairkan kcbckuan "slatc of mind" (pcrnikira:.
para pelaku pendidikan dalam merespons eksister.
agama-agama lain, sefia tema-tema tentar:
toleransi, ko-eksistensi, pro-eksistensi, kelasarr:
saling menghargai dan memahami. Hal senada jug-
diungkapkan H.A.R. Tilaar, ia menyebutkan bah* -
rancang bangur untuk melaksanakan pendidikr
rnultikultural adalah scdikitnya berdasarkan susun:
piranti sebagai beril:ut: reformasi kurikulur:
pengajaran prinsip-prinsip keadilan sosir.
pengembangan kompetensi multikultural, d::
pelaksanaan pendidikan kesetaraan.

Indikator keberhasilan pendidik:
multikultural adalrh terbenruknya rnanusia r:r-
mampu memposisikan dirinya sebagai manusia d:
men.riliki jati diri yang berbeda dari orang lain dala-
masyarakat. Di samping itu, memiliki idcolc--
theisme (ketuhanan), humanisme, sosialisme d.
kapitalisme dengan penghayatan dan pengalarn.
untuk bersikap dan berprilaku yang plural:,
heterogenistis dan humanis. Oleh karena i:-
indikator kcbcrhasilan pendidikan lrultik-u1tur.
dapat dilihat dalam menetapkan ideologi 1a:-
dikembangkan dalam lembaga pcndid'ikan tersebut

Untuk mcrancang stratcgi hubung:
multikultural dalam pendidikan (tennas -.
pendidikan agama) setidaknya dapat digolongk.-
kcpada 2 (dira) pengalarnan,. yakni: pengalam:
pribadi dan pengalaman pengajaran yang dilakuk--
oleh gun-r (pendidik). Pengalaman pribadi dar-
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:.,iondisikan dengan menciptakan suasana sepeiti:
:<nama, seluruh peserta didik baik yang minoritas
-,:upun mayoritas memiliki status dan tugas yang
..ma. Kedua, scluruh peserta didik bergaul,
::rhubungan, berkembang dan bcrkelanjutan
rirsama. Ketiga, selLrruh peserta didik berhubungan
:envan fasilitas, gaya belajar guru dan norma kelas
.:ng saIrta. Adapun dalam bentuk pengalaman
:cngajaran adalah sebagai beril:ut: pertama, guru
::rus sadar akan keragaman siswa. Kedua, bahan
...lrikulum dan pengajaran seharusnya merefleksikan
...iagaman. Dan ketiga, bahan kuril-ulu[r dituliskan
:-:lam bahasa-bahasa dacrah/etnik yang berbeda.

Menurut A. Qodry Azizy, pendckatan yang
::pat dilal,.rkan di dalam pendidikan yang
rin\awasa[ n.tultikultural adalah pendekatan
- rlitik-integratif', yaitu pendekatan yang

-.':i'randang bahwa: pertama, pendidikan merupakan
-::u proses berkesinambungan. Ini berafti bahrva

.j-jruhan dan kepcntingan manusia tidak akan
.-.rh selesai. Pendidikan dalam hal ini tidak

--::.enti ketika manusia (pesefia didik) menjadi
::,.rsa, tetapi akan terus berkembang di dalarn

':;rksi 4 (empat) dimensi, yakni: manusia dengan-:rl .cndiri, manusia rlengan manusia, mrnusia
--:.::n lingkungan sekitar, dan manusia dengan
- :nn1,a. Kedua, proses pendidikan beralti
.-umbuh-kcmbangkan eksistcnsi manusia, dan

,...:.tensi tersebut tentunya membutuhkan interaksi
:.-jan dirinya sendiri dan sesuatu di luar dirinya.
'.::iua. pendidikan berupaya menciptakan cksistensi
-::rusia yang mcmasyarakat. Dalam pengertian ini,
. - ses pendidikan bukan hanya menyiapkan peserta
:.:ik menjadi anggota masyarakat atau hidup di
-:lrm masyarakat, tctapi proses pendidikan tersebut
.::lah dalam rangka membentuk masyarakat itu.::diri. Keempat, proses pendidikan yang
-:mbudaya dan sarat nilai. Dan kelima, pandangan
::hrva proses bermasyarakat dan budaya

-empunyai dimensi ruang dan waktu.

Selain itu, di dalam pendidikan agama
:.ni awasan pluralis-multikultural perlu juga upaya
:endekatan lain seperti: pendekatan estetik dan
:<ndekatan berperspektif gender. Pendekatan estetik
:: dalam pendidikan agama akan menjadikan peserta
::Jik mcmiliki sifat-silat yang santun, damai, ramah,
:"r mencintai kcindahan. Dalam pendekatan ini,
:-:rdidikan agamt tid,ak didekati secara doktrinal
.:ne cenderung menekankan adanya ,'otoritas-
',.ritas" kebenaran agama, tetapi lcbih apresiatil

'::nadap gcjala-gejala yang te{adi di masyarakat
;ra dilihat sebagai bagian dari dinamika hidup

. :rg bemilai estetis.

Sedangkan pendekatan berpenpcktif gender
,:alah pendekatan yang tidak membedakan pesefia
:.Jik dari aspek jenis kelamin. Dengan demikian

pendekatan ini sangat manusiawi. Pendekatan lain
yang juga dapat diupayakan di dalam pcndidikan
berwawasan rnultikultural adalah pendekatan
sosiologis, yaitu pendekatan yang meletakkan
hakikat pendidikan kepada keperluan hidup bersama
di dalarn masyarakat. Titik tolak pandangan ini
memprioritaskan kepada kebutuhan masyarakdt, dan
bukan kepada kebutuhan indir.idu. Pendekatan ini
mengutamakan kebersamaan, kerjasama, dan
keragaman masyarakat tanpa dominasi dan
diskriminasi.

Adapun metode yang dapat diterapkan dalam
pendidikan agama ber.wawasan pluralis-
multikultural cukup beragam. Metode yang paling
baik dalam sebuah pembela-jaran idealnya
bervrriarif. baik antara teknik yang b.rpu"ar paia
guru maupun teknik panbelajaran yang berpusat
pada pescrta didik.

Salah satu metode yang dapat diterapkan
adalah dengan menggunakan "model komunikatif'
dengan menjadikan perbedaan sebagai titik tekan.
Metode ini sangat efektif apalagi dalam proses
belajar mengajar yang sifatnya kajian perbandingan
agama dan budaya. Sebab, dengan komunikasi ini
men.rungkinkan setiap komunitas yang memiliki
latar bclakang berbcda dapat mcngemukakan
pendapatnya secara argumenlatif. Dalam proses
inilah diharapkan adanya sikap ,,lending and
borowing" serta saling mengenal antar tradisi dan
agama. Sehingga bentuk-bentuk "ttrth claim,, darr
"salyetion claim" dapat dihindarkan. Metode
komunikatil ini akan mampu melahirkan suasana
intcraksi yang dialogis. lnteraksi dialogis merupakan
suatu tuntutan yang harus dibangun di dalam
kchidupan yang scrba berbeda dan penuh
keragaraan.

Selain metode di atas, perlu juga diterapkan
metodc-metode lain sebagai metode pendul-ung
seperti: metode belajar aktif (collaborative
learuing), metode belajar melalui penemuan dan
pengalaman sendii (self discovery learning),
ceramah (socratic teaching) yakni ceramah atau
ekspose yang diawali dengan pertanyaan lalu
diberikan jarvaban yang terus mengalir sehingga
te{adi interaksi antara pendidik dan pescrta didik.

B. Penutup

Di akhir tulisan ini penulis perlu menckankan
bahwa tujuan dari dilakukannya upaya pendidikan
agama yang berawawasan pluralis-multikultural
adalah terciptanya pemahaman agama bagi peserta
didik yang pluralis, humanis, inklusif, serta penuh
toleransi dan saling menghargai antar pemeluk
agama lain. Sehingga, dari upaya tersebut pada
akhimya akan dapat terwujud kehamonisan dan
kedamaian di dalam kehidupan masyarakat, sesuai
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dengan cita-cita dan tuj"an hakiki dari ajaran pandangan yang negatif terhadap eksistensi agame
universal agama. Hal ini pada gilirannya sekaligus yang selama ini d:ianggap sebagai "mesin
akan sedikit demi sedikit mengikis pandangan- pembunuh". Semoga-
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