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BAB V 
PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN 

 

 

A. Latar belakang pengembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis 

multikultural di Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya 

Berdasarkan hasil temuan penelitian sebagaimana telah disampaikan 

pada Bab IV, secara umum dapat diketahui bahwa latar belakang 

pengembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis multikultural di 

Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya tidak terlepas dari pemenuhan 

standar kelulusan madrasah. Dengan demikian dalam kerangka mencapai 

standar mutu pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan secara nasional, 

kegiatan pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya 

mengacu pada standart kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh BNSP. 

Selain dalam kerangka pemenuhan standar kelulusan madrasah, latar 

belakang pengembangan kurikulum PAI berbasis multikultural di MAN 

Model Palangka Raya juga disebabkan keberagaman yang terdapat 

dilingkungan madrasah. Keberagaman tersebut diantaranya dalah perbedaan 

ras, suku, jender, tingkat usia, kemampuan peserta didik dan pemahaman 

peserta didik dalam keberagamaan. 

Latar belakang pengembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis 

multikultural di Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya yang telah 

dilakukan sudah baik. Namun demikian, selain latar belakang terkait dengan 

pemenuhan standar kelulusan madrasah, dan keberagaman yang terdapat 

dilingkungan madrasah, pengembangan yang dilakukan perlu juga 
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memperhatikan minat dan kebutuhan peserta didik di masa yang akan datang. 

Sebagaimana dijelaskan Suharsimi Arikunto dalam Pupuh dan Sobry bahwa 

pengembangan kurikulum umumnya harus memikirkan sejauh mana bahan-

bahan atau topik yang tertera dalam silabus berkaitan dengan kebutuhan 

peserta didik di masa depan. Hal ini menurutnya karena minat peserta didik 

akan bangkit bila suatu bahan diajarkan sesuai dengan kebutuhannya.1 Senada 

dengan hal tersebut Maslow, sebagaimana dikutip dari sudirman dalam Pupuh 

berkeyakinan bahwa minat seseorang akan muncul bila sesuatu itu terkait 

dengan kebutuhannya. Jadi, bahan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik akan memotivasi peserta didik dalam jangka waktu tertentu.2 

Selanjutya Veithzal Rivai dan Sylviana Murni dalam bukunya Education 

Management manambahkan bahwa salah satu latar belakang pengembangan 

dalam kurikulum adalah tantangan di masa depan. Hal ini sebagaimana 

diungkapkannya bahwa masa depan ditandai oleh banjir informasi dan 

perubahan yang serba cepat dikarenakan masyarakat dunia terekspos oleh 

revolusi di bidang ilmu, teknologi dan seni, serta arus globalisasi, sehingga 

menuntut kesiapan semua pihak untuk menyesuaikan dengan kondisi yang 

ada atau yang akan terjadi. Artinya, kita harus mampu menghadapi 

masyarakat yang sangat kompleks dan global”.3  

                                                           
1Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar melalui 

Penanaman Konsep Umum &Konsep Islami, Bandung: PT Refika Aditama, 2007, h. 14. 
 
2Ibid., lihat Sudirman dkk., Strategi Belajar Mengajar, Remaja Rosda Karya, Bandung, 

1987. 
 
3Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, Education Management Analisis Teori dan Praktik, 

Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 177. 
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Di antara tantangan tersebut yang dapat kita perhatikan pula 

sebagaimana diungkapkan dalam Paparan Wakil Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Bidang Pendidikan adalah arus globalisasi 

seperti WTO, ASEAN Community, APEC, CAFTA, masalah lingkungan 

hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, 

ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, 

pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, mutu, 

investasi dan transformasi pada sektor pendidikan.4  

Senada dengan hal tersebut, tantangan yang perlu diperhatikan pula 

sebagaimana dikemukakan M. Norsanie dalam seminar Temu Kolegial Ikatan 

Akademisi Pendidikan Non Formal Tingkat Nasional yang diselenggarakan 

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Semarang pada hari Jumat 

08 Mei 2015 bahwa latar belakang pengembagan kurikulum pendidikan juga 

perlu memperhatikan tantangan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) atau yang disebut juga perdagangan bebas antara negara-

negara ASEAN di tahun 2020 mendatang.5   

Selanjutnya beberapa latar belakang pengembangan kurikulum 

berdasarkan kompetensi masa depan juga pernah disampaikan dalam 

pemaparan tersebut yang di antaranya kemampuan berkomunikasi,  

Kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi 

                                                           
4Paparan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bidang 

Pendidikan, Jakarta, 14 Januari 2014. 
 
5 M. Norsanie Darlan, Peran dan Ekspektasi Pendidikan Non Formal dalam Menghadapi 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), seminar Temu Kolegial Ikatan Akademisi Pendidikan 
Non Formal Tingkat Nasional yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas 
Negeri Semarang, tp., 2015. 



82 

 

 

 

moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang 

bertanggungjawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap 

pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat yang 

mengglobal, memiliki minat luas dalam kehidupan, memiliki kesiapan untuk 

bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnnya, memiliki rasa 

tanggung jawab terhadap lingkungan.6 

Hal yang sama juga disampaikan 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.7 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Latar belakang 

pengembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis multikultural di 

Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya di antaranya; sebagai usaha 

pada pemenuhan standar kelulusan madrasah yang mewajibkan peserta didik 

memahami tentang nilai-nilai pendidikan multikultural, keadaan peserta didik 

di madrasah yang beragam dalam hal suku bangsa dan budaya yang terdiri 

dari suku Dayak, Banjar, dan Jawa, dan memperhatikan minat dan kebutuhan 

peserta didik untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. 

 

                                                           
6Ibid. 
 
7Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam…., h. 130-131. 
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B. Materi-materi dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis 

multikultural di Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan pendidik PAI yang 

telah diuraikan pada Bab IV dapat diketahui bahwa materi-materi dalam 

pengembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis multikultural di 

Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya meliputi beberapa materi 

dalam mata pelajaran Akidah Akhlak, Qur’an Hadis, Fikih, dan SKI. Materi 

yang dikembangkan tentu saja sesuai dengan nilai-nilai multikultural yang 

terkandung di dalamnya. Di antara sebagian meteri-meteri yang 

dikembangkan adalah: 

1. Dalam meteri Akidah Akhlak kelas XI yang telah dikemukan bada Bab 

IV, Dalam dua materi ini dijelaskan betapa pentingnya menjaga akidah 

keislaman, namun juga sebagai seorang muslim diperintahkan untuk 

menghargai setiap perbedaan yang ada dalam masyarakat. Baik dalam hal 

agama maupun dalam hal kehidupan sosial. Materi tersebut mengandung 

nilai-nilai multikultural yang sangat perlu dikembangkan dan disampaikan 

kepada peserta didik. 

Ketauhidan merupakan hal yang amat fundamental terhadap segala 

aspek kehidupan para penganut agama Islam, tak terkecuali pada aspek 

pendidikan sekalipun. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam 

berbasis multikultural tentu saja tidak terlepas dari nilai-nilai ketauhidan 

dalam ajaran Islam itu sendiri. Sejalan dengan hal ini, Quraish Shihab 
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dalam Pupuh dan Sutikuno merumuskan hal-hal yang perlu diperhatikan 

sebagai berikut: 

Pertama, kesatuan kehidupan. Bagi manusia ini berarti bahwa 

kehidupan duniawi menyatu dengan kehidupan ukhrawinya. Sukses atau 

kegagalan ukhrawi ditentukan oleh amal duniawinya. 

Kedua, kesatuan ilmu. Tidak ada pemisahan antara ilmu-ilmu 

agama dan ilmu-ilmu umum, karena semuanya bersumber dari satu 

sumber, yaitu Allah SWT. 

Ketiga, kesatuan iman dan rasio. Karena masing-masing 

dibutuhkan dan masing-masing mempunyai wilayahnya sehingga harus 

saling melengkapi. 

Keempat, kesatuan agama. Agama yang dibawa oleh para nabi 

kesemuanya bersumber dari Allah SWT, prinsip-prinsip pokoknya 

menyangkut akidah, syari’ah, dan akhlak tetap sama dari zaman dahulu 

sampai sekarang. 

Kelima, kesatuan individu dan masyarakat. Masing-masing harus 

saling menunjang.8 

2. Dalam materi al-Qur’an Hadis untuk Madrasah Aliyah Kelas X yang telah 

dikemukan pada Bab IV, dijelaskan bahwa al-Qur’an sebagai kitab suci 

Agama Islam banyak menjelaskan ayat-ayat yang berhubungan dengan 

keberagaman dalam kehidupan umat manusia. Diperintahkan pula agar 

umat Islam memiliki sikap toleransi yang tinggi dalam hal kehidupan 

                                                           
8Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar…, h. 121.  
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sosial dan selalu menjaga perdamaian dan kedamaian di antara sesama 

umat manusia. 

Dalam materi ini dapat dipahami bahwa al-Qur’an sebagai kitab suci 

agama Islam menekankan kepada umatnya untuk bisa menjaga hubungan 

sesama manusia dengan baik. Dengan demikian akan terwujudlah 

kerukunan hidup di dalam masyarakat. Hal ini tentu saja sangat baik untuk 

dikembangkan dan diajarkan kepada peserta didik. Dengan demikian 

diharapkan para peserta didik dapat menjalankan ajaran agama Islam 

dengan baik. Sehingga mereka benar-benar dapat memahami nilai-nilai 

agama Islam yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan multikultural yang 

dimaksudkan. 

3. Dalam materi Fikih untuk MA/IPA/IPS/Bahasa kelas X yang telah 

dikemukan pada Bab IV, dijelaskan bahwa agama Islam memerintahkan 

kepada pemeluknya untuk memiliki sikap cinta damai dan menjaga 

perdamaian dan kedamaian di alam dunia ini. Baik dengan umat seagama 

maupun antar agama. 

Dalam materi ini dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan 

perdamaian di muka bumi. Perdamaian bukan saja sesama muslim tetapi 

juga terhadap agama selainnya. Dalam hal ini Islam sangat menghargai 

perbedaan diantara manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Bahkan Islam 

juga menghargai setiap kepercayaan yang dianut oleh mereka. Betapa 

jelaslah bahwa ajaran agama Islam telah menempatkan nilai-nilai 

multikultural sajalan dengannya. Sikap toleransi, tenggang rasa, kerja 
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sama, gotong royong, cinta damai, dan sikap-sikap positif lainnya yang 

diajarkan dalam pendidikan multikultural benar-benar sejalan dengan 

nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. 

4. Dalam materi Sejarah Kebudayaan Islam sebagaimana telah dikemukan 

pada Bab IV, diuraikan tentang dakwah Rasulullah saw pada periode 

Madinah, bagaimana Rasulullah saw telah berhasil mempersatukan kaum 

Muhajirin dan kaum Ansor. Selain itu juga kesuksesan dakwah rasulullah 

saw dibuktikan dengan kebijakan politik yang berhasil dibuat dalam 

kerangka menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Madinah. Kebijakan 

politik tersebut dapat mempersatukan antara golongan Yahudi dari Bani 

Qoinuqo, Bani Nadhir dan Bani Quraidah. Terhadap golongan Yahudi, 

Nabi membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak azasi manusia, 

yang dikenal dengan piagam Madinah. 

Dalam materi ini dapat dipahami bahwa contoh dan keteladanan 

Rasulullah saw dalam menentukan kebijakan dalam memimpin di 

Madinah sangat memperhatikan keberagaman dalam masyarakat Madinah 

pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan 

tentang sikap toleransi terhadap keberagaman (multikultural). Tujuan dari 

materi ini adalah agar peserta didik dapat memahami dan mengamalkan 

nilai-nilai pendidikan multikultural yang telah ditanamkan dan diterapkan 

oleh Rasulullah saw dalam membangun persatuan dan kesatuan 

masyarakat Madinah saat itu. 
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Materi tersebut tentu saja sangat perlu untuk dikembangkan dan 

disampaikan kepada peserta didik, sehingga mereka dapat benar-benar 

memahami pentingnya pendidikan nilai-nilai multikultural dalam 

menciptakan sebuah kesuksesan di masyarakat.  

Pengembangan yang dilakukan pada materi PAI di Madrasah Aliyah 

Negeri Model Palangka Raya tentu saja sangat baik dalam hal pencapaian 

tujuan pembelajaran. Betapa tidak, dalam setiap materi yang disampaikan 

pada sebuah pembelajaran tentu saja harus sesuai dengan minat peserta didik 

dan tuntutan perkembangan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Pupuh 

Fathurrohman dan Sobry Sutikno bahwa bahan/materi merupakan medium 

untuk mencapai tujuan pengajaran yang “dikonsumsi” oleh peserta didik. 

Bahan ajar merupakan materi yang terus berkembang secara dinamis seiring 

kemajuan dan tuntutan perkembangan masyarakat.9  

Senada dengan hal tersebut Suharsimi Arikunto, sebagaimana dikutip 

Pupuh menegaskan bahwa bahan pelajaran merupakan unsur inti yang ada di 

dalam kegiatan belajar mengajar, karena memang bahan pelajaran itulah yang 

diupayakan untuk dikuasai oleh peserta didik.10 Di samping itu juga bahan 

pelajaran merupakan salah satu fasilitas belajar yang sangat penting dalam 

menunjang proses pendidikan. Sebagaimana diungkapkan Norsanie bahwa 

fasilitas belajar dimaksud adalah gedung sekolah, materi/buku pelajaran, 

                                                           
9Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar…, h. 14. 
 
10Ibid. 
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kurikulum, meja dan kursi belajar, perpustakaan hingga ke media pendidikan 

OHP atau sekarang seterap LCD.11  

Dengan demikian diharapkan bahan ajar yang diterima peserta didik 

dapat merespons setiap perubahan dan mengantisipasi setiap perkembangan 

yang terjadi di masa depan. Sehingga terbentuklah para peserta didik yang 

memiliki karakter terpuji dalam membangun bangsa dan negara. 

 

C. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis multikultural di 

Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya 
 

Berdasarkan hasil temuan penelitian dalam Bab IV dapat diketahui 

bahwa pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis 

multikultural di Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya dilakukan 

dengan dua strategi yaitu sebagai berikut: 

1. Secara konseptual tertuang dalam visi dan misi madrasah, tujuan 

madrasah, dan kurikulum madrasah. 
 

Berdasarkan temuan penelitian dapat dipahami bahwa secara 

konseptual pengembangan kurikulum Pendidikan Islam berbasis 

multikultural yang dilakukan pada Madrasah Aliyah Negeri Model 

Palangka Raya di awali dengan visi dan misi serta tujuan madrasah yang 

jelas. Dengan demikian hendaklah madrasah dapat menyesuaikan kembali 

visi dan misi serta tujuan yang telah dibuat, sejauh mana hal ini dapat 

mencakup nilai-nilai multikultural yang hendak dikembangkan di 

dalamnya. 

                                                           
11M. Norsanie Darlan, Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan di Kalangan Pemuda, 

Palangka Raya: t.p., 2011, h. 9-10. 



89 

 

 

 

Pada setiap kurikulum PAI di madrasah hendaknya dapat 

memperhatikan dan memuat beberapa prinsip-prinsip dalam 

pengembangan kurikulum sebagaimana telah ditetapkan pada peraturan 

pemerintah, dalam hal ini kementerian pendidikan yang di antaranya: 

a. Prinsip kedua, kebutuhan kompetensi masa depan; kemampuan 

peserta didik yang diperlukan yaitu antara lain kemampuan 

berkomunikasi, berpikir kritis dan kreatif dengan mempertimbangkan 

nilai dan moral pancasila agar menjadi warga Negara yang demokratis 

dan bertanggungjawab, toleran dalam keberagamaan, mampu hidup 

dalam masyarakat global, memiliki minat luas dalam kehidupan dan 

kesiapan untuk bekerja, kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, 

dan peduli terhadap lingkungan. 

b. Prinsip ketiga, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai 

dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik; 

pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan 

martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri 

(afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara optimal. 

c. Prinsip keempat, keragaman potensi dan karakteristik daerah dan 

lingkungan; kurikulum perlu memuat keragaman tersebut untuk 

menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan 

daerah. 

d. Prinsip kedelapan, Agama; kurikulum dikembangkan untuk 

mendukung peningkatan iman, taqwa, serta akhlak mulia dan tetap 
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memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, 

muatan kurikulum semua matapelajaran ikut mendukung peningkatan 

iman, taqwa, dan akhlak mulia. 

e. Prinsip kesepuluh, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan; 

kurikulum harus menumbuhkembangkan wawasan dan sikap 

kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat kutuhan 

bangsa dalam wilayah NKRI. 

f. Prinsip kesebelas, kondisi sosial budaya masyarakat setempat; 

kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial 

budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman 

budaya.  

g. Prinsip keduabelas, kesetaraan jender; kurikulum diarahkan kepada 

pengembangan sikap dan perilaku yang berkeadilan dengan 

memperhatikan kesetaraan jender.12 

Selanjutnya dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama 

Islam di Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya juga perlu 

berdasarkan pada ciri-ciri dan karakteristik peserta didik. Sebagaimana 

dijelaskan Suharto bahwa berdasarkan ciri-ciri dan karakteristiknya 

pengembangan kurikulum pendidikan agama perlu memperhatikan 

beberapa prinsip sebagai berikut: 

a. Prinsip keterhubungan kurikulum dengan bakat, minat, kemampuan, 

dan kebutuhan peserta didik, serta dengan lingkungan sosial yang 

                                                           
12Kemendikbud, Salinan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum, tp, h. 10-11. 
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menjadi tempat berinteraksi peserta didik. Dengan prinsip ini, 

kurikulum pendidikan Islam bermaksud memelihara keaslian peserta 

didik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 

b. Prinsip memperhatikan perbedaan individu, agar kurikulum 

pendidikan Islam memiliki relevansi dengan kebutuhan peserta didik 

dan masyarakat. 

c. 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. 

d. 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.13 

2. Melalui operasional yang terwujud dalam pelaksanaan pembelajaran di 

kelas dan budaya sekolah melalui program pengembangan diri tidak 

terprogram. 

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa secara operasional 

pengembangan kurikulum Pendidikan Islam berbasis multikultural yang 

dilakukan pada Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya 

diwujudkan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

                                                           
13 Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam…., h. 130-131. 
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Selain dalam prinsip-prinsip kurikulum tersebut di atas, nilai-nilai 

multikultural juga terdapat dalam budaya madrasah melalui program 

pengembangan diri tidak terprogram. Pengembangan diri tidak terprogram 

yang dimaksudkan adalah seperti memasukkan kegiatan-kegiatan 

keagamaan ke dalam kurikulum PAI. Di antara kegiatan keagamaan 

tersebut seperti pelaksanakan salat sunat duha berjamaah, pelaksanaan salat 

zuhur berjamaah, dan pelaksanaan salat jum’at berjamaah. Di samping hal 

tersebut, di Madrasah Aliyah Negeri Model juga dilakukan istigosah rutin 

setiap seminggu sekali dan setiap akan melaksanakan ujian nasional. 

Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan tentang komponen kegiatan 

muatan lokal dan ekstrakurikuler. sebagaimana dijelaskan dalam 

Permendikbud Nomor 81A tentang pedoman pengembangan muatan lokal 

dan pengembangan ekstrakurikuler sebagai berikut: 

a. Muatan lokal merupakan bahan kajian pada satuan pendidikan yang 

berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan 

lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik 

terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya. Lingkup isi/jenis 

muatan lokal dapat berupa; bahasa daerah, bahasa inggris, kesenian 

daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, pengetahuan 

tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang 

dianggap perlu untuk pengembangan potensi daerah yang 

bersangkutan.14 

                                                           
14 Ibid., h. 16. 
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b. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh 

peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan 

dari kegiatan kurikulum dan dilakukan di bawah bimbingan sekolah 

dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan 

kemampuan peserta didik yang lebih luas atau di luar minat yang 

dikembangkan oleh kurikulum. Di antara beberapa kegiatan 

ekstrakurikuler berupa; pengembangan bakat olah raga, seni dan 

budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan dan lain 

sebagainya.15  

Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis 

multikultural di Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya tidak 

terlepas dengan pengembangan muatan lokal dan ekstrakurikuler di 

madrasah tersebut. Hal ini dikarenakan Madrasah Aliyah Negeri Model 

Palangka Raya merupakan madrasah yang berkarakter keagamaan. 

Bahkan salah satu jurusan yang ada di antaranya adalah Jurusan 

Keagamaan.  

Dengan memperhatikan pembahasan hasil temuan penelitian 

tersebut di atas dapat diketahuai bahwa Pengembangan kurikulum 

pendidikan Islam berbasis multikultural di Madrasah Aliyah Negeri 

Model Palangka Raya telah memenuhi penyusunan dan pengembangan 

kurikulum yang sesuai dengan landasan-landasan kurikulum. 

Sebagaimana dijelaskan Sukmadinata dalam Veithzal dan Selviana bahwa 

                                                           
15 Ibid., h. 24-16. 
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landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu: (1) Filosofis; (2) 

Psikologis; (3) Sosial-budaya; dan (4) ilmu pengetahuan dan teknologi.16 

Senada dengan hal tesebut, 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 

Dengan demikian diharapkan pengembangan kurikulum yang 

dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya dapat 

menciptakan karakter peserta didik yang sesuai dengan karakter bangsa 

Indonesia yang tercinta ini.  

                                                           
16 Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, Education Management Analisis…, h. 182. 
 
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. 


