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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Deskripsi Konseptual Fokus Penelitian 

1. Pengembangan Kurikulum Pendidikan 

a. Pengertian pengembangan 

Pengembangan; dalam Kamus Bahasa Indonesia karangan W. J. 

S Poerwadarminta, pengembangan atau memperkembangkan yang 

artinya menjadikan berkembang (maju, sempurna dsb).1 Sementara itu 

mengutip pendapat beberapa para ahli, M. Norsanie Darlan dalam 

bukunya yang berjudul Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan di 

Kalangan Pemuda menyimpulkan bahwa pengembangan adalah suatu 

program yang kita lakukan baik penelitian, pendidikan maupun apa 

saja suatu saat ia akan bertambah. Itulah yang disebut pengembangan.2   

b. Pengertian Kurikulum 

Dodi S. Truna dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Agama 

Islam Berwawasan Multikulturalisme mengemukakan bahwa 

pengertian kurikulum sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (19) adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

                                                           
1W. J. S. Poerwadarminta Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1983, h. 474. 
 
2M. Norsanie Darlan, Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan di Kalangan Pemuda, 

Palangka Raya: t.p., 2011, h. 4. 
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untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.3 Selanjutnya M. Norsanie 

mengungkapkan pula bahwa kurikulum merupakan bagian terpenting 

dalam fasilitas belajar, oleh karena itu menurutnya kurikulum perlu 

dipersiapkan dalam sebuah pembelajaran.4 

Kurikulum dapat dimaknai sebagai suatu dokumen atau rencana 

tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta 

didik melalui suatu pengalaman belajar.5 Secara garis besar pengertian 

kurikulum dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu pengertian secara 

sempit atau tradisional dan pengertian secara luas atau modern. 

Adapun pengertian secara tradisional atau sempit mengartikan bahwa 

kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh murid 

untuk memperoleh ijazah.6 Sedangkan  pengertian  kurikulum  dalam  

arti  luas  atau modern,   kurikulum   tidak   hanya   terbatas   mata   

pelajaran, melainkan segala upaya yang dilakukan oleh lembaga dalam 

mencapai tujuan pendidikan.7 

Sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan maka 

dikalangan pakar pendidikan modern mendefinisikan kurikulum secara 

                                                           
3Dodi S. Truna, Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme, Jakarta: 

Kementerian Agama RI, 2010, h. 162. Lihat UU Sisdiknas Tahun 2003 bab I Pasal 1 ayat 19 
dalam Himpunan Perundang-undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2003 Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), Bandung: Fokus Media, 2006, h. 4. 

 
4M. Norsanie Darlan, Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan…, h. 9. 
 
5Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, Education Management analisis teori dan praktik, 

Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, cetakan III, h.177. 
 
6 Oemar     Hamalik,     Dasar-dasar     Pengembangan     Kurikulum, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007, h. 3. 
 
7 Ibid. 
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berbeda-beda. Antara lain J. Golen Saylor dan William M. Alexander 

dalam buku Curriculum Planning For Batter Teaching And Leading 

sebagaimana dikutip S. Nasution menjelaskan kurikulum sebagai 

berikut “The curriculum  is  the  sum  total  of  school’s  efforts  to  

influence learning, wheter in the classroom, on the playground, or 

out of school”. Jadi segala usaha madrasah untuk mempengaruhi anak 

belajar, apakah dalam ruang kelas, di halaman madrasah atau di luar 

madrasah termasuk kurikulum.8   

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengembangan 

kurikulum adalah suatu proses usaha dalam mengembangkan dan 

memajukan suatu kurikulum dalam sebuah pendidikan demi mencapai 

kesempurnaan kurikulum tersebut. 

            Toto Suharto dalam bukunya berjudul Filsafat Pendidikan Islam 

menyebutkan bahwa dalam bidang pendidikan, kurikulum merupakan 

unsur penting dalam setiap bentuk dan model pendidikan manapun. 

Tanpa adanya kurikulum, sulit rasanya bagi para perencana pendidikan 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakannya. 

Mengingat pentingnya sebuah kurikulum, maka perlu dipahami dengan 

baik apa yang dimaksud dengan kurikulum tersebut. Oleh karena itu ia 

mengutarakan beberapa pendapat para ahli tentang kurikulum guna 

memahami sebuah kurikulum.  

                                                           
8 S. Nasution, Asas-asas Kurikulum, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, Ed. 2, h. 4. 
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            Hilda Taba dalam Suharto memberikan makna bahwa 

kurikulum adalah sebuah rencana pelajaran, yang karenanya apa yang 

diketahui tentang proses belajar dan perkembangan individu memiliki 

hubungan dengan bentuk sebuah kurikulum.9 Kurikulum dalam 

pengertian sempit memang rencana pelajaran yang harus ditempuh 

guna mencapai tingkat tertentu. Kalau kurikulum dipahami dengan 

pengertian sempit ini, dinamika proses belajar mengajar dan kreativitas 

pendidik akan berhenti sampai disini. Oleh karena itu, paradigma baru 

mengartikan kurikulum secara luas sebagai semua menyangkut aktivitas 

yang dilakukan dan dialami pendidik dan peserta didik, baik dalam 

bentuk formal maupun nonformal, guna mencapai tujuan pendidikan. 

Kurikulum dalam paradigm baru bukan hanya sebagai program 

pendidikan, tapi juga sebagai produk pendidikan, sebagai hasil belajar 

yang diinginkan dan sebagai pengalaman belajar pesrta didik.10 

            Muhammad Ali dalam Suharto menyatakan bahwa kurikulum 

tak cukup dipahami sebagai rencana pelajaran, karena aktivitas dan 

proses pendidikan itu luas cakupannya. Kurikulum harus dipahami 

sebagai rencana pengalaman belajar, sebagai rencana tujuan pendidikan 

yang hendak dicapai, dan sebagai rencana kesempatan belajar.11 

                                                           
9Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. Ke II, 2013, 

h. 126. 
 
10Ibid., baca Suyanto dan Djihad Hisyam, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di 

Indonesia Memasuki Milenium III, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000, h. 59-60. 
 
11Ibid, h. 127, lihat juga Muhammad Ali, Pengembangan Kurikulum di Sekolah, 

Bandung: Sinar Baru, 1992, h. 2-8. 
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            Selanjutnya Toto Suharto sendiri mengungkapkan bahwa 

kurikulum sebuah pendidikan senantiasa mengalami perkembangan. 

Kurikulum selalu mengalami perubahan dan perkembangan, seiring 

perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Akan 

tetapi perubahan dan pengembangan kurikulum tidak diartikan secara 

total, tetapi sifatnya lebih merupakan revisi.12 

Adapun pengembangan kurikulum yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah pengembangan pada sebuah kurikulum 

pendidikan Islam yang diterapakan pada Madrasah Aliyah Negeri 

Model Palangka Raya.  

c. Pengertian Pendidikan 

Zuhairini dkk. Menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu 

aktivitas mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang 

berjalan seumur hidup. Menurut mereka pendidikan tidak hanya 

berlangsung di dalam kelas, tetapi berlangsung pula di luar kelas. 

Secara substansial, pendidikan tidak sebatas pengembangan 

intelektualitas manusia, melainkan mengembangkan seluruh aspek 

kepribadian manusia. 13 

Hasan Basri menjelaskan bahwa secara umum, pendidikan 

adalah proses pembinaan manusia secara jasmaniah dan rohaniah. 

Artinya, setiap upaya dan usaha untuk meningkatkan kecerdasan anak 

                                                           
12Ibid., lihat Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktik…, h. 218. 
 
13Zuhairini, dkk. Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 149. 
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didik berkaitan dengan peningkatan kecerdasan intelegensi, emosi, dan 

kecerdasan spiritualitasnya.14 

Muhaimin meyebutkan bahwa, secara formal pendidikan adalah 

pengajaran, yaitu aktivitas atau upaya yang sadar atau terencana, 

dirancang untuk membantu seseorang mengembangkan pandangan 

hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup, baik yang bersifat manual 

maupun mental dan sosial.15 

Sementara itu Ahmad Tafsir memberikan kesimpulan bahwa 

pendidikan adalah sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang 

(pendidik) terhadap seseorang (peserta didik) agar tercapai 

perkembangan maksimal yang positif. Usaha itu banyak macamnya. 

Satu di antaranya adalah dengan cara mengajarnya, yaitu 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Selain itu, 

ditempuh juga usaha lain, yakni memberikan contoh (teladan) agar 

ditiru, membiasakan, memberikan pujian dan hadiah, dan lain-lain 

yang tidak terbatas makalahnya. Demikianlah bahwa pengajaran 

adalah sebagian dari usaha pendidikan.16 

Dari beberapa definisi tentang pendidikan di atas dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses pembinaan, 

pembentukan, pengarahan, pencerdasan, pelatihan, pengajaran, yang 

                                                           
14Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam..., h. 54. 
 
15Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah, Bandung: Rosdakarya, 2001, h. 37. 
 
16Ibid., h. 38. 
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ditujukan kepada semua peserta didik secara formal, informal, dan 

nonformal dengan tujuan membentuk peserta didik yang beriman dan 

bertakwa, cerdas, berkepribadian baik, tangguh, dan memiliki 

keterampilan atau keahlian tertentu sebagai bekal dalam kehidupannya 

di masyarakat. 

d. Landasan Dasar Pengembangan Kurikulum 

            Nasution sebagaimana juga dalam Suharto menyebutkan bahwa 

dalam merevisi dan mengembangkan sebuah kurikulum perlu 

memperhatikan beberapa asas sebagai berikut: 

1) Asas filosofis yang berkaitan dengan filsafat dan tujuan 
pendidikan; 

2) Asas psikologis yang berkaitan dengan psikologi belajar dan 
psikologi anak; 

3) Asas sosiologi menyangkut perubahan dalam masyarakat; 
4) Asas organisatoris berkaitan dengan bentuk dan organisasi 

kurikulum.17 
 

            Keempat asas ini merupakan wilayah yang perlu diperhatikan 

dan dipertimbangkan dengan cermat dalam menyusun atau merevisi 

kurikulum pendidikan. Selain keempat asas tersebut, dalam menyusun 

atau merevisi sebuah kurikulum pendidikan diperlukan juga beberapa 

pendekatan. Sebagaimana menurut Neong Muhadjir bahwa terdapat 

tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan akademik, 

pendekatan teknologik, dan pendekatan humanistik.18  

                                                           
17S. Nasution, Asas-asas Kurikulum, Bandung: Jemmars, 1982. 
 
18Neong Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial (Teori Pendidikan Pelaku 

Sosial Kreatif), Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003, h.128-131, lihat juga dalam Suharto, Filsafat 
Pendidikan Islam…, h. 128. Dan Muhammad Ali , Pengembangan Kurikulum…, h. 10-14. 
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Keempat asas tersebut di atas adalah yang menjadi dasar dalam 

pengembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis multikultural di 

Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya. 

e. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 

            Dalam pengembangan kurikulum perlu memperhatikan prinsip-

prinsip pengembangan kurikulum. Di antara prinsip-prinsip tersebut 

sebagaimana tertuang dalam salinan Permendikbud adalah: 

1) Peningkatan Iman, Takwa, dan Akhlak Mulia; 
2) Kebutuhan kompetensi masa depan; 
3) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kemampuan peserta didik; 
4) Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan; 
5) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 
6) Tuntutan dunia kerja; 
7) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 
8) Agama; 
9) Dinamika perkembangan global; 
10) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan; 
11) Kondisi sosial budaya masyarakat setempat; 
12) Kesetaraan jender; 
13) Karakteristik satuan pendidikan.19 

 
            Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, nampak bahwa 

nilai-nilai multikultural telah menjadi perhatian dalam pengembanagn 

kurikulum di Indonesia. Hal ini bertujuan agar pendidikan di 

Indonesia benar-benar dapat memberikan pememahaman tentang 

pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di dalam keberagaman 

(multikultural) masyarakat Indonesia ini.  

                                                           
19Kemendikbud, Salinan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum, tp, h. 9-11. 
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Dengan demikian, prinsip-prinsip tersebut di atas juga perlu 

diterapkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis 

multikultural di Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya.  

2. Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Multikultural 

a. Pengertian Kurikulum Pendidikan Islam 

Kurikulum  Pendidikan Islam  bila  ditinjau  dari tujuan 

pendidikan Agama Islam yaitu bahan-bahan pendidikan agama berupa 

kegiatan dan pengalaman, dengan sengaja dan sistematis diberikan 

kepada peserta didik untuk mencapai tujuan Pendidikan Islam.20 

Selanjutnya Muhaimin menjelaskan bahwa Pengertian kurikulum 

Pendidikan agama  Islam bila dilihat dari tujuan Pendidikan Islam 

adalah seperangkat rencana kegiatan dan pengaturan rencana, 

kegiatan dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran 

Pendidikan agama Islam serta cara yang digunakan  segenap  kegiatan  

yang  dilakukan  oleh  guru  agama untuk membantu peserta didik 

dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dan 

menumbuhkembangkan nilai-nilai Islam.21 

Dari pengertian kurikulum dan pendidikan agama Islam 

diatas,  maka  kurikulum pendidikan  agama  adalah  bahan-bahan 

pendidikan mata pelajaran agama berupa kegiatan, pengetahuan dan 

pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada 

                                                           
20Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Misaka Gazila, 

2003, cet 3, h. 30. 
 

21Muhaimin,    Paradigma    Pendidikan;    Upaya    Mengefektifkan Pendidikan 
Agama Islam di Madrasah, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, h. 104. 
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anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan agama  Islam.22  

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kurikulum  pendidikan Islam 

adalah semua pengetahuan, aktifitas atau kegiatan-kegiatan dan juga 

pengalaman-pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis 

diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam kerangka 

mencapai tujuan pendidikan agama Islam. 

Adapun kurikulum pendidikan Islam yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah sebuah kurikulum pendidikan Islam yang 

dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya. 

b. Pengertian Multikultural 

                   Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman budaya, 

meskipun ada tiga istilah lain yang biasanya digunakan untuk 

menggambarkan masyarakat yang mempunyai keberagaman, baik 

agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda, yaitu pluralitas, 

keragaman, dan multikultural. Pada dasarnya ketiga istilah itu 

mengacu pada satu hal yang sama, yaitu “ketidaktunggalan”, namun 

secara konseptual memiliki perbedaan diantara ketiga istilah tersebut. 

Pluralitas mempersentasikan adanya kemajemukan, lebih dari itu 

multikultural memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaan 

itu mereka tetap sama di ruang publik.23   

                                                           
22Mukhtar, Desain Pembelajaran Agama Islam…, h. 30. 
 
23Budiman Taher, Belajar Kooperatif Model STAD dalam Upaya Toleransi Melalui 

Pengembangan PAI Berwawasan Multikultural di SD, dalam Zainal Abidin, Pendidikan Agama 
Islam dalam Persfektif Multikulturalisme, Jakarta:Saadah Cipta Mandiri, 2009, h.74. 
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Sebagaimana yang dikutip oleh Choirul, Muhaemin el 

Ma’hady berpendapat bahwa pendidikan multikultural dapat 

didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan 

dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan 

masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan (global).24 

Budiman Taher menyimpulkan bahwa Substansi dari 

multikultural adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama 

sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, 

jender, bahasa, ataupun agama. Jadi dengan segala perbedaanya 

mereka adalah sama di dalam ruang publik.25  

Sementara itu Ainul Yaqin mengungkapkan bahwa beberapa 

ilmuan dunia berbeda-beda dalam mendefisnisikan kultur, dari 

defenisi yang  diutarakan  oleh  pakar menurutnya secara singkat 

bahwa kultur merupakan simbol atau cara kelompok suatu 

masyarakat dalam mengenali dunia mereka yang selanjutnya menjadi 

budaya.26 

Adapun multikultural yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah keberagaman yang terdapat di masyarakat kita bangsa 

Indonesia ini, baik dalam hal kebergamaan, suku bangsa, ras, etnik, 

jender dan lain sebagainya. Sebagaimana pula dijelaskan Idianto Muin 

                                                           
24Choirul Mahfud, Pendidikan Multi Kultural...,  h. 176. 
 
25Budiman Taher, Belajar Kooperatif Model STAD dalam Upaya Toleransi Melalui 

Pengembangan PAI Berwawasan Multikultural di SD, dalam Zainal Abidin, Pendidikan Agama 
Islam dalam Persfektif Multikulturalisme..., h.74. 

 
26M.Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, h.27. 
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yang mengemukakan bahwa masyarakat multikultural merupakan 

masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas yang secara 

kultural dan ekonomi terpisah-pisah serta memiliki stuktur kelembagaan 

yang berbeda satu sama lainnya.27 Keberagaman tersebut terdapat pula 

dalam sebuah lembaga pendidikan, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 

Model Palangka Raya. Dengan demikian peneliti menganggap perlu 

dilakukan pengembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis 

multikultural di Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya dalam 

kerangka menjawab persoalan tersebut. 

c. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam 

                  Pengembangan kurikulum pendidikan Islam adalah proses 

pengembangan terhadap kurikulum pendidikan Islam dalam kerangka 

menciptakan kurikulum pendidikan Islam yang sesuai dengan tuntutan 

perkembangan zaman. Sebagaimana disebutkan dalam Dokumen 

Kurikulum 2013  (Prinsif-prinsif Pengembangan Kurikulum) yang di 

posting oleh Kangmartho, bahwa  dalam kurikulum 2013 ini memuat 

beberapa kompetensi inti yang harus dilaksanakan oleh setiap guru 

dalam setiap pembelajaran. Sebagaimana disebutkan dalam prinsip-

prinsip pengembangan kurikulum bahwa kurikulum 2013 diarahkan 

kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan 

peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pemberdayaan 

peserta didik untuk belajar sepanjang hayat dirumuskan dalam sikap, 

                                                           
27Idianto Muin, Sosologi SMA/MA Jilid 2 Untuk Kelas XI, Jakarta: Erlangga, 2006, h. 

121. 
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keterampilan, dan pengetahuan dasar yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan budaya belajar.28 

Selanjutnya Suharto menjelaskan bahwa berdasarkan ciri-ciri 

dan karakteristiknya, kurikulum pendidikan Islam dibuat dan disusun 

dengan mengikuti tujuh prinsip sebagai berikut: 

1) Prinsip pertautan dengan agama, dengan arti bahwa semua hal yang 
berkaitan dengan kurikulum, termasuk tujuan, kandungan, metode, 
dan lain-lain yang berlaku dalam proses pendidikan Islam, 
senantiasa berdasar pada akhlak dan ajaran Islam. 

2) Prinsip universal, maksudnya tujuan dana kandungan kurikulum 
pendidikan Islam harus meliputi segala aspek yang bermanfaat, 
baik bagi peserta didik seperti pembinaan akhidah, akal, jasmani, 
maupun bagi masyarakat seperti perkembangan spiritual, 
kebudayaan, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. 

3) Prinsip keseimbangan di dalam tujuan kurikulum dengan 
kandungannya. Kurikulum pendidikan Islam yang berdasar pada 
filsafat dan ajaran Islam senantiasa menekankan pentingnya 
kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang. 

4) Prinsip keterhubungan kurikulum dengan bakat, minat, 
kemampuan, dan kebutuhan peserta didik, serta dengan lingkungan 
sosial yang menjadi tempat berinteraksi peserta didik. Dengan 
prinsip ini, kurikulum pendidikan Islam bermaksud memelihara 
keaslian peserta didik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
masyarakat. 

5) Prinsip memperhatikan perbedaan individu, agar kurikulum 
pendidikan Islam memiliki relevansi dengan kebutuhan peserta 
didik dan masyarakat. 

6) Prinsip perkembangan dan perubahan, dalam arti bahwa kurikulum 
pendidikan Islam senantiasa sejalan dengan perkembangan dan 
perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, 
pengembangan kurikulum yang memiliki nilai maslahat bagi 
masyarakat merupakan suatu keharusan. 

7) Prinsip pertautan antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman 
dan aktivitas-aktivitas pendidikan yang terkandung dalam 
kurikulum. Pertautan ini menjadi penting agar kurikulum 
pendidikan Islam senantiasa mengikuti perkembangan zaman, yang 
selaras dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat.29 

                                                           
28http://kangmartho.com, Dokumen Kurikulum 2013  (Prinsif-prinsif Pengembangan 

Kurikulum) pdf di download pada hari Kamis, 02/10/2014 Pukul 09.02.t.d. 
 
29 Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam…., h. 130-131. 



21 

 

 

 

Dengan memperhatikan tujuh prinsip ini, al-Syaibani 

sebagaimana dikutip Suharto, menilai bahwa sebenarnya kurikulum 

pendidikan Islam merupakan kurikulum yang dijiwai oleh nilai dan 

ajaran Islam, yang senantiasa memperhatikan kehidupan manusia 

modern. Kurikulum pendidikan Islam bersifat fleksibel dan lentur 

mengikuti perkembanagan yang terjadi dalam masyarakat, tapi tetap 

dengan mempertahankan identitas keislamannya.30 Adapun kurikulum 

pendidikan Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

sebuah pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang diterapkan 

pada Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya. 

Dengan demikian  yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum 

pendidikan Islam berbasis multikultural disini adalah sebuah pengembangan 

kurikulum pendidikan Islam yang diterapkan pada Madrasah Aliyah 

Negeri Model Palangka Raya, dengan menanamkan nilai-nilai 

multikultural didalamnya. Diantara nilai-nilai tersebut adalah sikap 

toleransi dan saling menghargai di dalam perbedaan. Perbedaan yang 

dimaksud adalah perbedaan dalam budaya, etnik, ras, suku, bahasa, jender 

dan agama. 

3. Materi Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Multikultural Tingkat 

Madrasah Aliyah 
 

Materi-materi kurikulum pendidikan Islam berbasis multikultural 

pada tingkat madrasah aliyah di antaranya sebagai berikut: 

                                                                                                                                                               

 
30 Ibid. 
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a. Mata Pelajaran Quran Hadis 

Untuk nilai-nilai multikultural pada mata pelajaran Quran Hadis 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

1) Kelas X semester ganjil 

Kompetensi inti Kompetensi dasar 

1. Menghayati dan 

mengamalkan ajaran 

agama yang 

dianutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menghayati dan 

mengamalkan 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, peduli ( 

gotong royong, 

kerjasama, toleran, 

damai), santun, 

responsif dan pro 

1.1 Menghayati keautentikan al-Quran 

sebagai wahyu Allah. 

1.2 Meyakini al-Quran sebagai 

pedoman hidup. 

1.3 Mengfungsikan al-Quran secara 

tepat dan benar dalam kehidupan 

sehari-hari. 

1.4 Meyakini nilai-nilai yang terdapat 

pada pokok-pokok isi al-Quran. 

1.5  Beramal sesuai dengan kandungan 

surat al-Mu’minuun: 12-14; dan 

surat an-Nahl: 78; surat al-

Baqarah: 30-32; dan surat adz-

Zariyat: 56 (dalam kehidupan 

sehari-hari). 

2.1 Menunjukkan sikap berpegang 

teguh untuk mengamalkan ajaran 

al-Quran. 

2.2 Menunjukkan perilaku cermat 

terhadap dalil syar’I sebagai 

implementasi dari belajar entang 

bukti keautentikkan al-Quran. 

2.3 Menunjukkan perilaku yang 

mengamalkan ajaran al-Quran. 
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aktif dan 

menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai 

permasalahan dalam 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan sosial 

dan alam serta dalam 

menempatkan diri 

sebagai cerminan 

bangsa dalam 

pergaulan dunia.  

2.4 Menunjukkan perilaku yang 

menjadikan al-Quran sebagai 

sumber hukum dalam kehiduapan 

sehari-hari. 

2.5 Memiliki sikap yang 

mencerminkan fungsi manusia, 

baik sebagai hamba Allah maupun 

khalifah-Nya di bumi sebagaiman 

yang terkandungdalam surat al-

Mu’minuun: 12-14; dan surat an-

Nahl: 78; surat al-Baqarah: 30-32; 

dan surat adz-Dzariyat: 56 

 

2) Kelas XI semester ganjil 

Kompetensi inti Kompetensi dasar 

1. Menghayati dan 

mengamalkan ajaran 

agama yang 

dianutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menghayati dan 

1.1. Menghayati nilai-nilai yang terkait 

dengan taat pada orang tua dan 

guru sebagaimana tuntunan al-

Quran dan hadis. 

1.2. Menghayati nilai-nilai yang terkait 

dengan mujahadah al-Nafs, 

husnuzan dan ukhuwah. 

1.3. Menghayati nilai-nilai yang 

terkandung dalam larangan 

pergaulan bebas dan perbuatan keji. 

1.4. Menghayati nilai-nilai toleransi 

intern umat beragama. 

1.5. Menghayati nilai-nilai keilmuan. 

2.1. Menunjukkan perilaku hormat dan 
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mengamalkan 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, peduli ( 

gotong royong, 

kerjasama, toleran, 

damai), santun, 

responsif dan pro 

aktif dan 

menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai 

permasalahan dalam 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan sosial 

dan alam serta dalam 

menempatkan diri 

sebagai cerminan 

bangsa dalam 

pergaulan dunia.  

patuh kepada orangtua dan guru 

sebagai implementasi dari 

pemahaman surat al-Isra’: 23-24; 

surat Luqman: 13-17; hadis riwayat 

Muslim dan Abu Hurairah; hadits 

riwayat Bukhari dan Muslim dari 

Abdullah bin Amr. 

2.2. Menunjukkan perilaku kontrol diri 

(mujahadah an-nafs), prasangka 

baik (husnuzan), dan persaudaraan 

(ukhuwah) sebagai implementasi 

dari pemahaman surat al-Anfal: 72; 

surat al-Hujurat: 10-12; serta hadis 

tentang prasangka yang 

diriwayatkan Bukhari dari Abu 

Hurairah. 

2.3. Menunjukan perilaku 

menghindarkan diri dari pergaulan 

bebas dan perbuatan keji sebagai 

implementasi dari pemahaman 

surat al-Isra: 32, dan surat an-Nur: 

2, dan hadits riwayat Bukhari dari 

Abu Hurairah. 

2.4. Menunjukkan sikap toleransi dan 

menjunjung tinggi etika pergaulan 

sebagai implementasi pemahaman 

surat al-Kafirun:1-6; surat Yunus: 

40-41; surat al-Kahfi: 29; surat al-

Hujurat:10-13, dan hadis riwayat 

Ahmad dari Ibnu Abbas.  

2.5. Menunjukkan sikap semangat 
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menuntut ilmu dan 

meyampaikannya kepada sesame 

sebagai implementasi dari 

pemahaman surat at-Taubah:122; 

surat al-Mujadalah: 11, dan hadis 

riwayat Ibn Majah dari Anas bin 

Malik, dan hadits riwayat Bukhari 

dari Abdullah bin Amr. 

 

3) Kelas XII semester genap 

Kompetensi inti Kompetensi dasar 

1. Menghayati dan 

mengamalkan ajaran 

agama yang 

dianutnya. 

 

 

 

 

 

 

2. Menghayati dan 

mengamalkan 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, peduli ( gotong 

royong, kerjasama, 

toleran, damai), 

santun, responsif dan 

pro aktif dan 

1.1. Mengamalkan dakwah dengan 

hikmah, mau’idah hasanah dan 

perdebatan yang baik. 

1.2. Mengamalkan amar ma’ruf dan 

nahi munkar secara tepat dengan 

tangan, lisan, dan hati. 

1.3. Menghayati nilai-nilai demokratis 

dalam kehidupan sehari-hari. 

1.4. Menghayati pentingnya nilai-nilai 

kejujuran dalam kehidupan 

2.1. Menunjukkan perilaku dalam 

dakwah yang baik sebagai 

implementasi dari surat an-

Nahl:125; surat asy-Syu’araa:214-

216; surat al-Hijr: 94-96; dan hadis 

riwayat Muslim dari Abu Hurairah. 

2.2. Memiliki perilaku yang 

mencerminkan kewajiban amar 

ma’ruf dan nahi munkar dalam 
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menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai 

permasalahan dalam 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam serta dalam 

menempatkan diri 

sebagai cerminan 

bangsa dalam 

pergaulan dunia.  

kehidupan sehari-hari sebagai 

implementasi dari pemahaman 

surat Ali Imraan:104, dan hadis 

Ibnu Majah dari Qais bin Hazim 

dan hadis Muslim dari Abu Said. 

2.3. Memiliki sikap demokratis dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai 

implementasi dari pemahaman 

surat Ali Imran: 159; surat asy-

Syuura: 38; dan hadis riwayat 

Muslim dari Malik al-Asyaja’I, dan 

hadis riwayat Bukhari. 

2.4. Membiasakan perilaku jujur dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai 

implementasi dari pemahaman 

surat al-Maidah: 8-10; surat at-

Taubah: 119; surat an-Nahl: 90-92; 

an-Nisa: 105; dan hadis riwayat 

Muslim dari Abdullah. 

 

b. Mata pelajaran Aqidah Akhlak 

Untuk mata pelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah, nilai-

nilai multikultural dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

1) Kelas X semester ganjil 

Kompetensi inti Kompetensi dasar 

1. Menghayati dan 

mengamalkan ajaran 

agama yang 

dianutnya. 

1.1. Meyakini kesempurnaan akidah 

Islam. 

1.2. Meyakini ajaran tauhid dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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2. Menghayati dan 

mengamalkan 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, peduli ( gotong 

royong, kerjasama, 

toleran, damai), 

santun, responsif dan 

pro aktif dan 

menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai 

permasalahan dalam 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam serta dalam 

1.3. Menghayati akhlak Islam dan 

metode peningkatan kualitasnya. 

1.4. Menghayati nilai akhlak terpuji 

(hikmah, iffah, syaja’ah dan 

‘adalah). 

1.5. Menunjukkan sikap penolakan 

terhadap akhlak tercela (hubbun-

duun-ya, hasad, kibr-ujub, riya) 

1.6. Menghayati makna syukur, 

qana’ah, rida, dan sabar. 

1.7. Menghayati adab kepada orang tua 

dan guru. 

1.8. Menghayati kisah keteladanan 

Nabi Yusuf AS 

2.1.  Memiliki akidah yang kokoh 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2.2. Terbiasa ber-tauhid dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2.3. Terbiasa menerapkan metode-

metode peningkatan kualitas akhlak 

dalam kehidupan. 

2.4. Membiasakan akhlak-akhlak tetpuji 

(hikmah, iffah, syaja’ah dan 

‘adalah) dalam kehidupan. 

2.5. Menghindarkan diri dari sifat-sifat 

buruk (hubbun-duun-ya, hasad, 

kibr-ujub, riya) dalam kehidupan 

sehari-hari.  

2.6. Terbiasa bersyukur, qana’ah, rida, 

dan sabar dalam kehidupan. 

2.7. Terbiasa berakhlak terpuji kepada 
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menempatkan diri 

sebagai cerminan 

bangsa dalam 

pergaulan dunia.  

orang tua dan guru dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2.8. Meneladani sifat-sifat utama Nabi 

Yunus AS. 

 

2) Kelas XI semester ganjil 

Kompetensi inti Kompetensi dasar 

1. Menghayati dan 

mengamalkan ajaran 

agama yang 

dianutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menghayati dan 

mengamalkan 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, peduli ( gotong 

royong, kerjasama, 

toleran, damai), 

santun, responsif dan 

pro aktif dan 

menunjukkan sikap 

1.1. Menghayati fungsi ilmu, kalam 

dalam mempertahankan akidah. 

1.2. Menghayati nilai-nilai positif dari 

adanya aliran-aliran dalam ilmu 

kalam. 

1.3. Menghayati kewajiban menghindari 

perilaku dosa besar. 

1.4. Menghayati akhlak (adab) yang 

baik dalam berpakaian. Berhias, 

perjalanan, bertamu dan menerima 

tamu. 

1.5. Mengahayati keutmaan sifat 

Fatimatuzzahra dan Uwes al-Qarni. 

2.1. Terbiasa berpikir kritis dan kreatif 

serta menghargai keberagaman 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2.2. Membiasakan diri untuk 

menghargai perbedaan-perbedaan 

aliran yang ada dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

2.3. Menghindari dampat negatif akibat 

perbuatan dosa besar (mabuk-

mabukkan, mengkonsumsi 
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sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai 

permasalahan dalam 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam serta dalam 

menempatkan diri 

sebagai cerminan 

bangsa dalam 

pergaulan dunia.  

narkoba, berjudi, berzina, 

pergaulan bebas, dan mencuri). 

2.4. Membiasakan akhlak (adab) yang 

baik dalam berpkaian, berhias, 

perjalanan, bertamu dan menerima 

tamu. 

 

 

c. Mata pelajaran Fikih 

Untuk mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah, nilai-nilai 

multikultural dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

1) Kelas X semester genap 

Kompetensi inti Kompetensi dasar 

1. Menghayati dan 

mengamalkan ajaran 

agama yang 

dianutnya. 

 

 

 

2. Menghayati dan 

mengamalkan 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, peduli ( gotong 

1.1. Meyakini kesempurnaan hukum 

Fikih dalam ajaran Islam. 

1.2. Meyakini ajaran Fikih dalam 

kehidupan sehari-hari. 

1.3. Memahami hukum fikih dalam hal 

Musaqah, Muzaraah, Mukhabarah, 

dan Syirkah. 

2.1. Menjalankan hukum fikih dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2.2. Terbiasa berkerja sama dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2.3. Terbiasa menerapkan hukum fikih  
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royong, kerjasama, 

toleran, damai), 

santun, responsif dan 

pro aktif dan 

menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai 

permasalahan dalam 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam serta dalam 

menempatkan diri 

sebagai cerminan 

bangsa dalam 

pergaulan dunia.  

dalam bekerja sama pada 

kehidupan sehari-hari. 

2.4. Membiasakan menerapkan hukum 

fikih dalam transaksi jual beli. 

 

 

d. Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

Untuk mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah 

Aliyah, nilai-nilai multikultural dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

1) Kelas X semester ganjil 

Kompetensi inti Kompetensi dasar 

1. Menghayati dan 

mengamalkan ajaran 

agama yang 

dianutnya. 

 

 

 

1.1. Meyakini bahwa berdakwah adalah 

kewajiban setiap muslim. 

1.2. Menghayati nilai-nilai perjuangan 

dakwah Rasulullah saw periode 

Mekah. 

1.3. Menghayati pola kepemimpinan 

Rasulullah saw pada periode Mekah.
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2. Menghayati dan 

mengamalkan 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, peduli ( gotong 

royong, kerjasama, 

toleran, damai), 

santun, responsif dan 

pro aktif dan 

menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai 

permasalahan dalam 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam serta dalam 

menempatkan diri 

sebagai cerminan 

bangsa dalam 

pergaulan dunia.  

1.4. Menghayati perilaku istiqamah 

perjuangan Rasulullah saw dalam 

berdakwah. 

1.5. Menyadari pentingnya sikap zuhud 

sahabat Zaid bin Kharitsa sebagai 

implementasi dari nilai-nilai 

akhlakul karimah. 

2.1. Meneladani perilaku jujur 

Rasulullah saw pada saat 

meletakkan Hajar Aswad di 

tempatnya setelah bergeser karena 

banjir. 

2.2. Meneladani perilaku sabar 

Rasulullah saw pada saat 

menghadapi berbagai intimidasi 

masyarakat Quraisy di Mekah. 

2.3. Meneladani sikap istiqamah 

Rasulullah saw dalam 

melaksanakan beribadah. 

2.4. Meneladani sikap sabar Rasulullah 

saw ketika berhirah bersama Abu 

Bakar Sidiq. 

2.5. Meneladani perilaku berani 

Rasulullah saw pada saat 

memimpin perang badar. 

2.6. Memiliki sikap tangguh dan 

semangat menegakkan kebenaran 

sebagai implementasi dari 

pemahaman strategi dakwah 

Rasulullah saw di Mekah. 
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B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

            Sampai sejauh ini belum banyak ilmuwan yang membahas dan 

mengkaji tentang kurikulum di madrasah dan nilai-nilai multikultural yang 

terdapat di dalamnya. Diantara para ilmuwan yang telah menulis atau 

melakukan penelitian tentang kurikulum pendidikan Islam dan nilai-nilai 

pendidikan multikultural, yaitu: 

1. Abdullah Aly dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Islam 

Multikultural di Pesantren. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan: I, 

2010. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penjabaran secara detail dan 

eksplisit tentang nilai-nilai multikultural diserahkan kepada pengelola 

pendidikan baik di sekolah, pesantren, maupun di madrasah yang 

disesuaikan dengan karakter kurikulum KTSP. KTSP adalah kurikulum 

yang disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing satuan 

pendidikan. 

2. Ainul Yaqin dalam bukunya berjudul Pendidikan Multikultural: Croos 

Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan. Dalam buku ini 

dijelaskan bahwa pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan 

yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara 

menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa 

seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, 

kemampuan, dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. 

3. Choirul Mahfud dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Multi 

Kultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan: v, 2011. Dalam buku ini 
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dijelaskan bahwa pendidikan multikultural (Multicultural Education) 

merupakan respons terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, 

sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam 

dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan 

kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai 

pandangan, sejarah, prestasi, dan perhatian terhadap orang non Eropa. 

4. Dodi S. Truna dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Agama  Islam 

Berwawasan Multikulturalisme. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010. 

Dalam buku ini dijelaskan bahwa wawasan multikultural sangat 

diperlukan dalam pendidikan Islam. Hal ini agar dapat menanamkan  

nilai-nilai multikultural yang sesuai dengn nilai-nilai Islam kepada 

peserta didik.   

5. Veithzal Rivai dan Sylviana Murni yang meneliti mengenai kurikulum, 

landasan kurikulum dan sebagainya yang tertuang dalam bukunya yang 

berjudul “Education Management, Analisis Teori dan Praktik”, Jakarta: 

PT. Rajagrafindo Persada, cetakan III, 2012. Dalam buku ini dijelaskan 

bahwa kurikulum dapat dimaknai sebagai suatu dokumen atau rencana 

tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta 

didik melalui suatu pengalaman belajar. Dengan demikian jelas bahwa 

kurikulum akan selalu mengalami pengembangan dari masa ke masa 

sesuai dengan proses pengembangan dalam pembelajaran. 

Dari beberapa hasil penelitian tersebut terlihat bahwa para penulis 

terdahulu hanya mengungkapkan mengenai pendidikan multikultural secara 
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global saja. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian terfokus pada latar belakang pengembangan kurikulum pendidikan 

Islam berbasis multikultural di Madrasah, materi-materi multikultural yang 

terdapat dalam proses pengembangan kurikulum pendidikan Islam di 

madrasah dan proses dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam 

berbasis multikultural di madrasah. Dengan demikian pengembangan yang 

dilakukan memuat nilai-nilai multikultural di dalamnya. Di antara nilai-nilai 

multikultural tersebut adalah kebersamaan dalam keberagaman, sikap 

toleransi, semangat kerjasama, dan lain sebagainya. Pengembangan 

kurikulum yang dimaksudkan adalah yang dilakukan khususnya pada 

pengembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis multikultural di 

Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya, yang menurut penulis sampai 

saat ini belum ada yang meneliti dan mengungkapkannya.  

 

 

 

 

 

 


