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MOTTO 

 

 

 Sebesar Kesulitan, Itulah kesuksesan obsesi 

 Siapa menggapai cita-cita, bangunlah di malam hari, 

 Manfaatkan kesempatan masa mudamu, sadarlah, masa 

muda itu segera berlalu.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Aly As’ad. Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu Pengetahuan (Kudus: Menara Kudus, 2007) Hlm 
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Abstrack 

Ridho Islami. Educational Management Based on Multicultural Education in 

Pesantren as sakinah SMA 1 Muhammadiyah Yogyakarta. Thesis. Yogyakarta: 

Faculty of Tarbiyah and Teacher Training UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. 

 The focus of this research is motivated by pesantren educational institutions 

which have a diversity of cultural student backgrounds so that problems such as 

bullying and intolerance arise. Factors that cause these problems arise because of the 

application of multicultural values in the management of pesantren in pesantren As-

Sakinah that have not been implemented properly. So it is necessary to implement 

multicultural education in Islamic boarding schools management. The aim is that 

pesantren can manage the management based on a multicultural education approach 

which includes, leadership, planning, organizing, directing, and controlling. 

This field research setting in the As Sakinah Islamic Boarding School 1 

Muhammadiyah Yogyakarta. This research is qualitative. Data collection techniques 

were carried out by observation, interview, and documentation. The validity of the 

data using source triangulation methods and techniques. Analysis of data with a 

descriptive-exploratory model involving three components of analysis. First, data 

reduction. Second, a presentation of data. Third, conclusion. All three components are 

interactive. 

The results showed that the management of multicultural education-based 

education as follows first, multicultural-based leadership includes multicultural 

attitude with no discrimination in recruiting students and teachers, multicultural 

knowledge is shown by more moderate leadership in responding to technological 

advances, Multicultural competence is demonstrated in the policy of additional hours 

of study for students who need it. Multicultural skills are demonstrated by open the 

way of students thinking in the learning process. Second, multicultural education 

planning can be known from several programs created to achieve the objectives of 

pesantren and the development of students. Third, the organizing of multicultural 

education puts forward the system of Cross-cultural competence which requires 

pesantren teachers to be able to understand the culture of students in schools and 

pesantren. Fourth, implementing an inclusive attitude and plurality actively in the 

boarding school forum, a dialogue-persuasive in the form of deliberation, applying 

substantive religious contextual paradigms, and socially active religions. Fifth, 

controlling multicultural education, namely conducting an internal evaluation of 

addressing the differences in attitudes and culture of students and inviting educative 

persuasion 

Keywords: Management, Management of Education, Multicultural Education 
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Abstrak 

  Ridho Islami. Manajemen Pendidikan Berbasis Pendidikan Multikultural di 

Pesantren as sakinah SMA 1 Muhammadiyah Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. 

  

  Fokus kajian penelitian ini dilatar belakangi oleh lembaga pendidikan 

pesantren yang memiliki keanekaragaman latar belakang budaya pada siswa sehingga 

muncul masalah seperti bullying dan intoleransi. Faktor yang menyebabkan masalah 

tersebut muncul karena penerapan nilai-nilai multikultural pada pengelolaan 

pesantren di pesantren as sakinah yang belum terlaksana dengan baik. Sehingga perlu 

dilakukan penerapan pendidikan multikultural dalam manajemen di pesantren. 

Tujuannya adalah agar pesantren dapat mengelola manajemen berdasarkan 

pendekatan pendidikan multikultural yang meliputi, kepemimpinan, perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. 

 

Penelitian lapangan mengambil latar di Pesantren As sakinah SMA 1 

Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Uji keabsahan data menggunkan metode triangulasi sumber dan teknik. Analisis data 

dengan model diskriptif-eskploratif dengan melibatkan tiga komponen analisis. 

Pertama, reduksi data. Kedua, penyajian data. Ketiga, penarikan kesimpulan. Ketiga 

komponen tersebut bersifat interaktif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pendidikan berbasis 

pendidikan multikultural sebagai berikut pertama, kepemimpinan berbasis 

multikultural meliputi sikap multikultural dengan tidak diskriminatif dalam merekrut 

santri dan pengajar, pengetahuan multikultural ditunjukkan dengan kepemimpinan 

yang lebih moderat dalam merespon kemajuan teknologi, kompetensi multikultural 

ditunjukkan pada penerapan kebijakan penambahan jam belajar bagi santri yang 

memerlukan. Keterampilan multikultural ditunjukkan dengan membuka cara berpikir 

santri dalam proses pembelajaran. Kedua, perencanaan pendidikan multikulural  

dapat diketahui dari beberapa program yang dibuat untuk mencapai tujuan pesantren 

dan pengembangan santri. Ketiga pengorganisasian pendidikan multikultural 

mengedepankan sistem Cross-cultural competence yang menuntut para pengajar 

pesantren untuk mampu memahami budaya santri disekolah dan di pesantren. 

Keempat, pengarahan pendidikan multikultural, menerapkan sikap inklusif – 

pluralitas dengan aktif dalam forum Pesantren, dialogis-persuasif berbentuk 

musyawarah, menerapkan paradigma kontekstual keagamaan yang substantif dan 

keagamaan aktif sosial. Kelima, pengendalian pendidikan multikultural yaitu 

melakukan evaluasi internal tentang menyikapi perbedaan sikap dan budaya santri 

dan mengajak mendidik secara persuasif 

Kata kunci : Manajemen, Manajemen Pendidikan, Pendidikan Multikultural 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988 

Huruf  

Arab  

Nama Huruf latin Keterangan 

  Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 ba’ b be ب

 ta’ t te ت

 sa’ s es (dengan titik di atas) ث

 jim’ j je ج

 ha’ h ha (dengan titik di bawah) ح

 kha’ kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy cs dan yc ش

 Sad s es (dengan titik dibawah) ص

 dad d de (dengan titik dibawah) ض

 ta’ t te (dengan titik dibawah) ط

 za’ z zet(dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 gain g ge غ

 fa’ f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك



 
 

xv 
 

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wawu  w we و

 ha’ h ha ه

 hamzah ‘ apostrof ء

 ya’ y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 متعقدين

 عدة

ditulis 

ditulis 

muta’aqqidin 

‘iddah 

 

C. Ta’ Marbutah 

 ditulis hibbah هبة

 ditulis jizyah جزية

 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h, 

 

 كرامه األولياء

 

ditulis 

 

Karamah al- auliya’ 

D. Vokal Pendek 



 
 

xvi 
 

 

 

 

kasrah 

fathah 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

i 

a 

u 

E. Vokal Panjang 

fathah + alif 

 جاهلية

fathah + ya’ mati 

 يسعى

kasrah + ya’ mati 

 كريم

dammah + ya’ mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a 

Jahiliyah 

a 

yas’a 

i 

karim 

u 

furud 

 

F. Vokal Rangkap 

fathah + ya’ mati 

مبينك  

fathah + wawu’ mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaulum 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 أانتم

 أعدت

ditulis 

ditulis 

a’antum 

u’idat 
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 ditulis la’in syakartum لئن شكرتم

 

H. Kata Sandang Alif  + Lam 

a. Bila diikuti Huruf Qomariyah 

 القرأن

 القياس

ditulis 

ditulis 

al-Qura’an 

al-Qiyas 

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)-nya 

 السماء

 الشمس

ditulis 

ditulis 

as-Sama’ 

asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 ذوي الفروض

 أهل السنة

ditulis 

ditulis 

| awl al-furu| 

ahl as-sunnah 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. 

Salah satu amal usaha Muhammadiyah yang banyak tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia adalah bidang pendidikan. Pendidikan menjadi sektor yang penting dari 

amal usaha muhammadiyah karena memiliki peran sebagai human investment bagi 

bangsa Indonesia. Pendidikan memberikan implikasi pada kemajuan dan 

kesejahteraan kehidupan masyarakat.  

Republika merilis jumlah lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah 

mencapai lebih dari 10 ribu, diantaranya 10.381 yang terdiri dari TK,SD,SMP, SMA, 

Pondok Pesantren dan perguruan tinggi. Adapun rinciannya sebagai berikut, TK atau 

PTQ berjumlah 4623, SD/MI 2.604, SMP/MTS 1772, SMA/SMK/MA 1143, Ponpes 

67 dan 172 perguruan tinggi.2  

Jumlah lembaga pendidikan yang merupakan amal usaha milik 

Muhammadiyah sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu 

memerlukan sebuah konsep manajemen yang mengedepankan nilai-nilai pendidikan 

multikultural agar tidak mudah terjadi konflik antar peserta didik. Hal ini merupakan 

respon aktual terhadap fenomena semakin rendahnya rasa sikap saling menghargai 

diantara perbedaan budaya, ras, suku dan daerah. 
                                                           
2 http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/08/02/nsgkgj361-jumlah-lembaga-

pendidikan -muhammadiyah-lebih-dari-10-ribu 
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Salah satu kota yang terdapat banyak lembaga pendidikan yang dikelola oleh  

Muhammadiyah adalah Yogyakarta. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, telah 

banyak menarik minat para siswa dari berbagai luar kota Yogyakarta. Berbagai upaya 

telah dilakukan oleh lembaga pendidikan muhammadiyah dalam rangka untuk 

memfasilitasi peserta didik yang berasal dari luar daerah Yogyakarta. Adapun bentuk 

pelayanan atau fasilitas dapat berupa pesantren dan asrama. Pesantren atau asrama 

diberikan untuk para siswa yang bersekolah di lembaga pendidikan muhammadiyah. 

Misalnya, SMA 1 Muhammadiyah, SMA 2 Muhammadiyah, SMA 7 

Muhammadiyah, Ponpes Mualimin, Muhammadiyah Boarding School (MBS) 

Prambanan dan yang lainnya. Lembaga pendidikan tersebut telah banyak menarik 

minat para siswa dari berbagai daerah dan berbagai pulau. Pesanteran as sakinah 

merupakan salah satu contoh lembaga pendidikan yang banyak diminati oleh para 

orang tua. Besar harapan orang tua pada anak-anak mereka untuk bisa menguasai 

ilmu umum dan memperoleh ilmu agama.   

Pesantren as sakinah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dikelola 

oleh SMA 1 Muhammadiyah. Terbentuknya pesantren as sakinah merupakan respon 

aktual terhadap kondisi berkurangnya ulama yang menguasai displin ilmu modern 

(cendikiawan) atau sebaliknya cendikiawan yang memiliki kearifan ulama.  Dengan 

demikian SMA 1 Muhammadiyah Yogyakarta sebagai salah satu amal usaha 

Muhammadiyah, mempunyai kewajiban untuk turut serta mempersiapkan generasi 

muda. Para siswa yang didik di pesantren as sakinah akan disiapkan sebagai kader 
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persyarikatan yang akan melanjutkan perjuangan Muhammadiyah khususnya dan 

bangsa Indonesia pada umumnya. 

Pesantren as sakinah untuk saat ini hanya bisa diperuntukkan untuk siswa 

laki-laki. Adapun jumlah santri sebagai berikut, kelas XI yang berjumlah 47 

siswa, kelas X berjumlah 44, adapun siswa baru yang diterima kurang lebih 50 

siswa. Pesantren ini hanya diperuntukkan bagi siswa yang belajar dari luar 

daerah Yogyakarta, misalnya, Palembang, Papua, Lombok, Riau, Tanggerang, 

Jakarta, Lampung dan kota lainnya.  Semua siswa yang tinggal di pesantren as 

sakinah merupakan siswa yang belajar di SMA 1 Muhammadiyah3. 

 

Betapa pentingnya kehadiran lembaga pendidikan dalam proses 

mempersiapkan generasi berkualitas. Konsep Islam tentang generasi muda ideal 

adalah adanya ciri keimanan, ketakwaan, kecerdasan intelektual, kecerdasan 

emosional dan keterampilan hidup yang dipenuhi oleh semangat untuk mewujudkan 

dirinya sebagai manusia sholih. Oleh karena itu santri yang bermukim di pesantren as 

sakinah akan dibimbing secara intensif agar dapat mencapai target berprestasi 

akademik dan siap menjadi kader persyarikatan Muhammadiyah.  

Berbagai macam kegiatan yang menunjang pengembangan kemampuan santri 

di pesantren as sakinah telah banyak diupayakan. Akan tetapi pelaksanaan proses 

belajar belum bisa terealisasi dengan baik. Pesantren belum mampu menjalankan 

peraturan dengan tegas dalam mendidik para santri, misalnya peraturan ijin keluar 

                                                           
3 Wawancara dengan Ustadz Ali Sa’id selaku sekretaris pesantren as sakinah. Tanggal 21 Juli 

2018. Pukul 16.00wib -17.15wib. 
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pesantren, keaktifan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di pesantren, banyak 

para santri yang ke luar pesantren dengan menggunakan celana pendek di atas lutut 

sehingga auratnya terlihat, siswa masih diberi kebebasan membawa motor dari 

rumah, perilaku kekerasan yang dilakukan oleh senioritas.  

Dampak dari peraturan yang dijalankan oleh pesantren kurang tegas adalah, 

siswa mudah mengabaikan pelajaran pesantren setelah maghrib. Hal ini dapat dilihat 

jelas pengaruhnya pada ketidakmampuan santri dalam membaca al qur’an dengan 

baik pada kelas x. seperti yang di paparkan oleh ustadz Ari. 

Di pesantren as sakinah jumlah santri kelas x yang belum bisa membaca al 

qur’an kurang lebih 4 siswa. Adapun yang lainnya masih tergolong lancar meskipun 

ilmu tajwidnya kurang baik. Siswa yang lancar membaca al qur’an dan menggunakan 

ilmu tajwid dengan benar berjumlah sekitar 10 siswa. Sedangkan kemampuan 

membaca al-qur’an untuk siswa kelas xi juga masih tergolong sedikit yang mampu 

membaca dengan ilmu tajwid yang benar. Hal yang menjadi keresahan dan problem 

di pesantren as sakinah adalah terjadinya perilaku kekerasan oleh senioritas ke adik 

kelas. Pada saat santri angkatan 2018 baru bertempat di pesantren setelah kurang 

lebih tiga bulan, terjadi perilaku kekerasan oleh senioritas ke adik kelasnya. Kakak 

kelas menganggap adik kelas kurang sopan, tidak menghormati, tidak menyapa, 

suaranya cenderung keras. Adapun dari pihak korban menyatakan bahwa dirinya 

sudah menghormati, menyapa jika bertemu kakak kelas.4 

                                                           
4 Wawancara ustadz Ari selaku bagian keamanan di pesantren as sakinah, Tanggal 18 

Agustus 2018. Pukul 19.30 wib-20.25 wib 
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Berbagai kasus yang terjadi di lembaga pendidikan pesantren as sakinah 

menjadi hal menarik bagi penulis untuk dilakukan kajian mendalam dari segi 

manajemen pendidikan pesantren as sakinah dalam rangka untuk menyiapkan kader 

persyarikatan Muhammadiyah. Adapun aspek yang lain adalah manajemen 

internalisasi nilai-nilai yang didasarkan pada pendidikan multikultural. Hal ini 

dikarenakan pada kasus kekerasan oleh senioritas terhadap adik kelas terdapat 

kesalahpahaman dalam bersikap saling memahami, dan menghargai.  

Maka dengan melihat beberapa fakta yang dipaparkan di atas, sehingga 

menarik bagi penulis untuk mengungkap temuan ini yang tentunya menjadi landasan 

untuk memulai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam sebuah tesis 

dengan judul “Manajemen Pendidikan berbasis Pendidikan Multikultural di Pesantren 

As sakinah SMA 1 Muhammadiyah Yogyakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kepemimpinan direktur pesantren as sakinah dalam manajemen 

pendidikan multikultural di pesantren as sakinah sma 1 muhammadiyah 

Yogyakarta? 

2. Bagaimana perencanaan pendidikan multikultural di pesantren as sakinah sma 

1 muhammadiyah Yogyakarta? 
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3. Bagaimana pengorganisasian pendidikan multikultural di pesantren as sakinah 

sma 1 muhammadiyah Yogyakarta?  

4. Bagaimana pengarahan pendidikan multikultural di pesantren as sakinah sma 

1 muhammadiyah Yogyakarta?  

5. Bagaimana pengendalian pendidikan multikultural di pesantren as sakinah 

sma 1 muhammadiyah Yogyakarta?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukanan di atas, maka 

tujuan pokok penelitian tersebut adalah:  

a. Untuk mendiskripsikan kepemimpinan direktur pesantren as sakinah dalam 

manajemen pendidikan multikultural di pesantren as sakinah sma 1 

muhammadiyah Yogyakarta 

b. Untuk mendiskripsikan perencanaan pendidikan multikultural di pesantren as 

sakinah sma 1 muhammadiyah Yogyakarta 

c. Untuk mendiskripsikan pengorganisasian pendidikan multikultural di 

pesantren as sakinah sma 1 muhammadiyah Yogyakarta 

d. Untuk mendiskripsikan pengarahan pendidikan multikultural di pesantren as 

sakinah sma 1 muhammadiyah Yogyakarta 

e. Untuk mendiskripsikan pengendalian pendidikan multikultural di pesantren as 

sakinah sma 1 muhammadiyah Yogyakarta 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

1) Memberi masukan untuk pengembangan keilmuwan di dunia pesantren 

terutama yang berkaitan dengan menajemen pendidikan 

2) Menambah wacana dan perbendaharaan keilmuwan mengenai manajemen 

pendidikan dengan pendekatan pendidikan multikultural 

b. Manfaat secara empirik 

1) Sebagai sumbangan informasi mengenai pentingnya dalam dunia 

pendidikan khususnya pesantren menerapakan manajemen pendidikan 

dengan pendekatan pendidikan multikultural 

2) Sebagai bahan pertimbangan bagi pendidikan pesantren dalam mengelola 

sistem pendidikan yang ada. 
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D. Kajian Pustaka 

Pada bagian ini, penulis memaparkan penelitian-penelitian yang pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan membandingkan titik perbedaanya 

sehingga memberikan penjelasan ruang dan posisi kajian peneliti yang berbeda dari 

penelitian yang lalu. Dengan demikian akan secara jelas menampilkan sesuatu hal 

yang berbeda. 

1. Tesis yang ditulis oleh Chusnul Azhar, “Manajemen Pengembangan Kurikulum 

Pendidikan Kader di Madrasah Mu’alimin Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 

2015/2016”. Dalam penelitian ini, peneliti mengungkap tentang manajemen 

pengembangan kurikulum pendidikan kader di Madrasah Mu’allimin 

Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun hasil penelitian ini adalah, bahwa kaderisasi 

di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta terdiri dari tiga cara: melalui 

pendidikan, melalui aktifitas organisasi, dan melalui jaringan. Selain itu, kaderisasi 

di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta sebagai suatu siklus yang 

berputar terus dengan gradasi yang meningkat dapat dibedakan menjadi tiga 

langkah utama. Pertama, pendidikan kader, yakni penanaman pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap kepada para siswa sesuai kebutuhannya. Kedua, penugasan 

kader, yakni pemberian kesempatan kepada para siswa untuk melibatkan diri 

dalam kegiatan-kegiatan organisasi sebagai latihan pematangan dan pendewasaan. 

Ketiga, pengarahan karir kader, yakni pemberian tanggung jawab lebih besar 



9 
 

 
 

kepada para siswa dalam berbagai aspek perjuangan sesuai dengan potensi dan 

kemampuannya.5 

2. Tesis yang ditulis oleh Dahlia, “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Berbasis 

Multikultural (Studi Kasus di Sekolah Dasar Islam Terpadu Sahabat Alam 

Palangkaraya) Tahun 2015/2016. Dalam penelitian tersebut, peneliti 

mengungkapkan bahwa pengembangan kurikulum SDIT Sahabat Alam Palangka 

Raya, ditinjau dari: Perencanaan kurikulum dilakukan dalam kegiatan rapat kerja 

guru dan kepala sekolah yang dibagi dalam beberapa komisi. Dalam kegiatan ini 

peserta memiliki hak yang sama dalam berpendapat sehingga tercipta suasana 

yang demokratis, adil dan terbuka. Hasil dari perencanaan kurikulum adalah 

penentuan tema besar pembelajaran yang akan dijadikan acuan bagi guru untuk 

mengembangkan pembelajaran. Dari segi prosesnya terdapat dua nilai 

multikultural yaitu nilai demokrasi dan nilai keadilan. Implementasi kurikulum 

diadopsi dari kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional dan dikombinasi 

dengan kurikulum JSIT (Jaringan Sekolah Islam Terpadu) serta dipadu dengan 

pendidikan dan disinergikan dengan iklim alam yang ada. Berdasarkan analisis 

ditemukan bahwa SDIT Sahabat Alam Palangka Raya dalam pelaksanaanya 

menggunakan pola pembelajaran kurikulum 2013, dengan pendekatan contextual 

learning (pembelajaran kontektual) dalam kegiatan pembelajarannya. Dari segi 

implementasi terdapat nilai multikultural yaitu nilai demokrasi, kebersamaan, 

                                                           
5 Chusnul Azhar, “Manajemen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kader di Madrasah 

Mu’alimin Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2015/2016”. Tesis, jurusan Manajemen Kebijakan dan 

Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
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keadilan, menerima dan menghargai. Evaluasi kurikulum memiliki mekanisme 

pelaksanaan pengawasan melekat. Kegiatan evaluasinya adalah (1) pemeriksaan 

secara rutin setiap pekan terhadap news latter yang dibuat oleh masing-masing 

guru, (2) kepala sekolah melakukan pemeriksaan langsung ke kelas saat guru-guru 

sedang mengajar tanpa ada pemberitahuan, (3) melakukan rapat kerja guru setiap 

pekan dengan tahap berjenjang yang dilakukan oleh kepala sekolah. Dari sisi 

evaluasi terdapat nilai multikultural yaitu nilai demokrasi, kesetaraan dan 

keadilan.6 

3. Disertasi oleh Abdullah Aly, “Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren: 

Tela’ah terhadap kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta 

Tahun 2006/2007”. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada 

permasalahan pendidikan multiluktural dengan mengkaji aspek-aspek 

multikultural yang ada di dalam kurikulum pesantren mulai dari perencanaan, 

implementasi, evaluasi dan model pengembangan kurikulum pesantren. Dari hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa adanya kontradiksi-kontradiksi dalam 

penelitian multikultural tersebut.  Maksudnya adalah bahwa selain memiliki nilai-

nilai multikultural dalam kurikulumnya, masih dijumpai juga nilai-nilai yang tidak 

sesuai dengan nilai-nilai multikultural.7 

                                                           
6 Dahlia, “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Berbasis Multikultural (Studi Kasus di 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Sahabat Alam Palangkaraya) Tahun 2015/2016. Tesis Prodi 

Menejemen Pendidikan Islam. IAIN Palangkaraya. 2015. 
7 Aly, Abdullah. Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2011. 

Hlm.7 
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Melihat dari berbagai penelusuran terhadap beberapa penelitian di atas, 

penulis melihat ada perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

akan penulis lakukan. Hal ini didasari bahwa masih terdapat beberapa aspek yang 

belum menjadi bahan kajian pada penelitian sebelumnya. Oleh karena itu peneliti 

bermaksud untuk mengungkap aspek yang belum dikaji tersebut yaitu manajemen 

pendidikan yang didasarkan pada pendekatan multikultural. Tentunya hal ini berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Chusnul Azhar yang lebih memfokuskan pada 

pengembangan kurikulum secara umum dalam proses pengkaderan yang tidak 

menyinggung tentang pendidikan multikultural sebagai pendekatan manajemen 

pendidikan. 

Hal ini juga berbeda pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Dahlia. Pada 

penelitian yang diungkap oleh Dahlia lebih menitik beratkan pada pengembangan 

kurikulum berbasis pendidikan multikultural. Perbedaan penelitian yang akan 

diangkat oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Dahlia terletak pada 

manajemen pendidikan yang berbasis pendekatan pendidikan multikultural. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dahlia lebih fokus pada pengajaran di 

kelas dengan kurikulum berbasis pendidikan multikultural.  

Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Aly yaitu, 

penulis lebih menitik beratkan manajemen pendidikan yang dilakukan dengan 

pendekatan pendidikan multikultural sedangkan Abdullah Aly’ hanya memfokuskan 

pada aspek multikultural dalam aspek kurikulum dari segala konseptualnya. 
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E. Kerangka Teoritik 

1. Manajemen Pendidikan. 

a. Pengertian Manajemen pendidikan 

Manajemen pendidikan merupakan gabungan dari dua kata yang 

mempunyai satu makna yaitu, “manajemen dan pendidikan”. Manajemen 

secara etimologis berasal dari kata “Managio” berarti kepengurusan, atau 

“manage” atau “managiare” yang berarti melatih dalam mengatur langkah - 

langkah8. Pendidikan dalam Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana dalam 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang 

mulia serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara9 

Secara sederhana, manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai 

manajemen yang dipraktekkan dalam dunia pendidikan dengan spesifikasi dan 

ciri-ciri yang ada dalam pendidikan10. Manajemen pendidikan pada dasarnya 

adalah alat-alat yang diperlukan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. 

Unsur manajemen dalam pendidikan merupakan penerapan prinsip-prinsip 

                                                           
8 Baharuddin dan Moh. Makin, Manajemen Pendidikan Islam. (Malang: 

UIN Maliki Press. 2010), hlm 48. 
9 Peraturan Pemerintah no 17 thn 2010, tentang pengelolaan dan 

penyelenggaraan pendidikan, Bab II pasal 49, hlm 36. 
10 Imam Machali, Ara hidayat, The Handbook Education Management. 

(Jakarta: Prenadamedia Group,2016), hlm 5. 
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manajemen dalam bidang pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan 

serangkaian proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan dan pengawasan yang dikaitkan dengan bidang pendidikan11. 

Husaini Usman mendefinisikan manajemen pendidikan 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 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara12 

Manajemen pendidikan pada dasarnya merupakan penerapan dari 

prinsip manajemen pada umumnya, sehingga manajemen pendidikan 

mempunyai kekhasan dalam bidang tujuan, proses dan orientasinya. 

Berdasarkan tujuannya, manajemen pendidikan senantiasa harus bermuara 

pada tujuan pendidikan, yaitu pengembangan kepribadian dan kemampuan 

mengaktualisasikan potensi peserta didik. Berdasarkan prosesnya managemen 

pendidikan harus dilandasi sifat edukatif yang berkenaan dengan unsur 

manusia yang tidak semata-mata dilandasi prinsip efektivitas dan efisiensi 

melainkan juga harus dilandasi dengan prinsip mendidik. Berdasarkan 

                                                           
11 Ibid, hlm 5. 
12 Ibid, hlm 5 
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orientasinya, manajemen pendidikan diorientasikan atau dipusatkan kepada 

peserta didik13 

b. Fungsi – Fungsi Manajemen Pendidikan 

Manajemen pendidikan memiliki bidang garap yang berkaitan dengan 

sumber daya-sumber daya. Adapun sumber daya pendidikan tersebut meliputi 

peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan (man), biaya/pendanaan 

(money), bahan yang meliputi kurikulum, informasi (material), metode, 

strategi, teknik (method), sarana dan prasarana (machines), lulusan (market) 

waktu (time).14  Sumber daya pendidikan tersebut kelola berdasarkan fungsi 

manajemen. Usman mengemukakan bahwa ada beberapa fungsi manajemen 

diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian.15  

Perencanaan merupakan fungsi yang paling awal dari keseluruhan 

fungsi manajemen yang dilakukan dengan proses kegiatan pemikiran yang 

sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, 

langkah-langkah metode, pelaksanaan yang dibutuhkan untuk 

menyelenggarakan tujuan yang akan dicapai secara rasional dan logis serta 

berorientasi ke depan.16 Adapun aspek-aspek perencanaan meliputi: (1) apa 

yang dilakukan (2) siapa yang harus melakukan (3) kapan dilakukan (4) 

                                                           
13 Ibid, hlm 7 
14 Imam Machali dan Ara Hidayat. The Handbook, hlm 13. 
15 Husaini Usman. Manajemen Teori, hlm 19. 
16 Imam Machali dan Ara Hidayat. The Handbook, hlm 19. 
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dimana dilakukan (5) bagaimana melakukannya (6) apa saja yang diperlukan 

agar tercapai tujuan secara maksimal.17. 

Perencanaan sangat diperlukan dalam berbagai bentuk organisasi, 

karena perencanaan merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil 

suatu keputusan dan tindakan. Ada dua perencanaan yang perlu dilakukan, 

perencanaan tenaga kerja dan perencanaan strategis.18 Perencanaan tenaga 

kerja disebut juga dengan perencanaan sumber daya manusia. Perencaan ini 

bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang tepat untuk menduduki 

jabatan dan pekerjaan yang tepat dengan maksud mencapai tujuan organisasi 

yang bersangkutan. Adapun perencaan startegis merupakan proses pemilihan 

tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi dan program-program strategi 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.19 

Islam memandang perencanan merupakan tindakan yang dilakukan 

untuk menghadapi masa depan (hari esok), sebagaimana firman Allah. 

َ ۚ إِنه  قُو۟ا ٱَّلله َمْت لَِغٍد ۖ َوٱته ا َقده َ َوْلَتنُظْر َنْفٌس مه قُو۟ا ٱَّلله َها ٱلهِذيَن َءاَمُنو۟ا ٱته أَيُّ
َٰٓ َي 

َ َخِبيٌرٌۢ ِبَما َتْعَملُونَ   ٱَّلله

 Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah 

kepada Allah dan hendaklan setiap orang memperhatikan apa yang 

telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada 

                                                           
17 Ibid, hlm 20. 
18 Bambang Subandi, Manajemen Organisasi dalam Hadist Nabi, cet pertama 

(Yogyakarta: Indes Publishing & Nusantara Presss, 2016), hlm 114  
19 Ibid, hlm 16 
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Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” 

(QS al-Hasyr:38) 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia perlu memperhatikan apa 

yang akan telah diperbuat untuk hari esok dan sebagai perintah untuk 

melakukan evaluasi dalam merencanakan perbaikan-perbaikan atas kesalahan 

yang telah dilakukannya. Ayat ini juga mendorong perencanaan dapat 

dilakukan setelah proses evaluasi dari kegiatan yang sudah dijalankan atau 

pengalaman-pengalaman masa lalu sehingga dapat memberikan pilihan-

pilihan yang terbaik.20 Ada beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam 

perencanaan, pertama, melihat jauh ke depan, dalam arti bersangkutan dengan 

masa depan termasuk jangka waktunya. Kedua, adanya tujuan yang ditetapkan 

sebelum (tujuan tertentu) yaitu, berupa program kegiatan dan cara-cara 

pencapaiannya. Ketiga, penentuan cara-cara pencapaian dengan penetapan 

kebijakan, strategi, peraturan, standar, organisasi dan prosedur. Keempat, 

adanya perhitungan, yaitu sumber-sumber daya, penggunaan waktu yang 

tepat, usaha-usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi.21 

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang dilakukan 

setelah merumuskan perencanaan. Pengorganisasian menurut Handoko dalam 

Husaini Usman, ialah: (1) penentuan sumber daya dan kegiatan yang 

                                                           
20 Zainal Arifin, Tafsir Ayat-ayat Manajemen,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2020), hlm 122 
21 Bambang Subandi, Manajemen Organisasi dalam Hadist Nabi, cet pertama 

(Yogyakarta: Indes Publishing & Nusantara Presss, 2016), hlm 119 
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dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, (2) proses perancangan dan 

pengembangan suatu organisasi yang akan dapat membawa halhal tersebut ke 

arah tujuan, (3) penugasan tanggung jawab tertentu, (4) pendelegasian 

wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan 

tugas-tugasnya22 

Kegiatan pengorganisasian meliputi pembentukan devisi kerja yang 

menjelaskan gambaran tugas (job description) dan pembagian tugas-tugas (job 

distrubtion) pada setiap devisi. Proses pengorganisasian dilakukan agar tidak 

terjadi tumpang tindih tanggung jawab kerja antar setiap devisi. 

Pengorganisasian dilakukan dengan melakukan keseluruhan proses 

pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, 

wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai 

suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan23. Oleh 

karena itu diperlukan kekompakan antara pemimpin dan anggota untuk 

mengeksekusi rencana-rencana yang sudah tersusun agar tercapai dengan 

baik. kekompakan dalam bekerja sama dalam suatu wadah organisasi 

bertujuan untuk membangun kebersamaan dan kepemilikan (sense of 

belonging). Pola sistem keteraturan dalam pengorganisasian secara normatif 

juga dijelaskan dalam al-qur’an,  

 ٌٌ رْ ُُصو ٌن مه ُهم ُبْنَي  ِتلُوَن ِفى َسِبيلِِهۦ َُصف ًّا َكأَنه َ ُيِحبُّ ٱلهِذيَن ُيَق   إِنه ٱَّلله

                                                           
22Husaini Usman. Manajemen Teori, hlm 141 
23 Ibid, hlm 133 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang 

di jalan-Nya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu 

bangunan yang tersusun kokoh (QS. As saff:4) 

 

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa makna Saffan (barisan) adalah 

sekelompok dari sekian banyak anggotanya yang sejenis dan kelompok serta 

berada dalam satu wadah yang kukuh lagi teratur. Sedangkan makna marsus 

berarti berdempetan dan tersusun rapi. Maksud dari ayat ini adalah 

kekompakan anggota barisan, kedisipilinan yang tinggi, serta kekuatan mental 

untuk menghadapi ancaman dan tantangan.24 

Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses untuk memilih dan 

memilah orang-orang (guru-personal sekolah lainnya) serta mengalokasikan 

prasarana dan sarana untuk menunjang tugas orang-orang tersebut dalam 

rangka untuk mencapai tujuan pendidikan.25 Ada beberapa aspek yang perlu 

diperhatikan dalam pengorganisasian diantaranya adalah penetapan tugas, 

tanggung jawab dan wewenang orang-orang tersebut serta mekanisme 

kerjanya sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan pendidikan26.  

Pengarahan adalah usaha yang dilakukan untuk menjaga agar apa yang 

telah direncanakan dapat berjalan seperti yang diharapkan27 Pengarahan 

merupakan suatu usaha yang dikerjakan dengan memberikan pengarahan atau 

penjelasan agar membantu proses berjalannya fungsi-fungsi dan tugas-tugas 

                                                           
24 Zainal Arifin, Tafsir Ayat-ayat Manajemen,hlm 136-137 
25 Suryosubroto. Manajemen Pendidikan Sekolah, cet ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hlm 24. 
26 Ibid, hlm 24. 
27 Suryosubroto. Manajemen Pendidikan Sekolah, hlm 23. 
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yang terdapat kaitannya dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pengarahan ini bertujuan agar para pelaksana memiliki pemahaman yang tepat 

dalam mengahadapi tugas-tugasnya atau fungsi-fungsinya. Dengan demikian, 

jika terjadi hambatan dalam melaksanakn tugas atau fungsinya tidak 

mengalami kebingungan. 

Di dalam fungsi pengarahan sangat terkait dengan tipe-tipe 

kepemimpinan sebuah organisasi. Sondang P  Siagian menguraikan beberapa 

tipe-tipe kepemimpinan menjadi lima berdasarkan pada persepsi pimpinan, 

nilai-nilai yang diyakini, sikap mengendalikan perilaku organisasi, dan gaya 

kepemimpinan yang meliputi otokratik, paternalistik, kharismatik, laissez 

fraire,dan demokratis28 

1. Otokratik  

Gaya kepemimpinan otokratik sering kali dianggap atau dipersepsikan 

sebagai gaya kepemimpinan yang egois. Ada beberapa alasan, diantaranya 

pertama, sikap otoriter selalu ditonjolkan dalam memperlakukan bawahannya 

sehingga cenderung kurang menghargai harkat dan martabat para bawahan. 

Kedua, lebih berfokus pada pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa 

memperhatikan kebutuhan atau kepentingan para bawahan. Ketiga, lebih 

                                                           
28 Viki Amalia, Zainal Arifin,Kepemimpinan Nyai dalam Memelihara Kajian Kitab 

Kuning di Ma’ahad Aly Nurul Jadid Purbolinggo. Manageria: Jurnal Manajemen 

Pendidikan Islam. Volume 3, Nomor 3. November.2018 Hlm 219  
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cenderung mengabaikan para bawahan dalam pengambilan keputusan.29 Pada 

tipe kepemimpinan otokratik intruksi atau pengarahan lebih bersifat dari atas 

ke pada bawahan tanpa melibatkan unsur musyawarah. 

2. Paternalistik 

Tipe kepemimpinan paternalistik seringkali dipersepsikan bersifat 

informal. Hal ini karena Pada kepemimpinan paternalistik menganggap 

bawahannya belum mencapai tingkat kedewasaan baik dalam bertindak 

maupun berfikir. Pada kepemimpinan paternalistik pengarahan dilakukan 

lebih mengutamakan kebersamaan dan memperlakukan bawahan secara adil 

dan merata. Oleh karena itu para bawahan lebih cenderung takut bertindak 

karena takut berbuat kesalahan.  

3. Kharismatik 

Tipe kepemimpinan kharismatik menurut Weber sebagaimana yang 

dikuti oleh Bryan S Turner bahwa kepemimpinan kharismatik muncul karena 

ketaatan atau kesucian para pemimpin, kepahlawanan maupun karakter luar 

biasa yang dimiliki oleh pemimpin. Pada kehidupan di pesantren, 

kepemimpinan kharistmatik terbentuk karena hubungan para ustadz dengan 

nilai-nilai ketuhanan sangat melekat pada kepribadiannya. Hal ini dapat 

menjadikan pengarahan yang diberikan oleh para ustadz lebih dihargai dan 

diperhatikan oleh para bawahannya. 

                                                           
29 Viki Amalia, Zainal Arifin, Kepemimpinan Nyai dalam Memelihara Kajian Kitab Kuning 

di Ma’ahad Aly Nurul Jadid Purbolinggo. Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 

Volume 3, Nomor 3. November.2018 Hlm 221 
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4. Laissez Fire 

Tipe kepemimpinan laisses fire melihat para bawahannya sebagai 

rekan kerja yang telah dewasa dan memahami wewenang, tugas serta tujuan 

organisasi. Hal ini membuat pemimpin tidak perlu melakukan banyak 

intervensi pada organisasi. Pada proses pemberian pengarahan atau 

pengambilan keputusan lebih sering dilakukan oleh para petugas operasional 

di dalam organisasi kecuali hal penting yang membutuhkan keterlibatan 

pemimpin secara langsung.30 

5. Demokratis 

Tipek kepemimpinan demokratis merupakan tipe kepemimpinan yang 

melibatkan para bawahannya dalam pengambilan keputusan atau peroses 

pemberi pengarahan. Hal ini berfungsi agar para bawahannya memiliki rasa 

tanggung jawab bersama yang besar dalam pengambilan keputusan. Pada tipe 

kepemimpinan demokratis, pelanggaran disiplin atau etika disepakati bersama 

dengan pendekatan korektif dan edukatif, bukan punitive. Tipe kepemimpinan 

ini biasanya lebih cenderung dihormati oleh para bawahannya karena 

mendorong para bawahannya lebih kreatif dan inovatif.31 

Pengendalian merupakan usaha untuk menilai hasil atau tujuan yang 

telah ditetapkan. Jika terdapat hasil yang kurang menunjukkan prestasi pada 

                                                           
30 Viki Amalia, Zainal Arifin, Kepemimpinan Nyai dalam Memelihara Kajian Kitab Kuning 

di Ma’ahad Aly Nurul Jadid Purbolinggo. Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 

Volume 3, Nomor 3. November.2018 Hlm 221 
31 Ibid., Hlm 222 
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tujuan yang telah ditetapkan, maka diambil kebijakan untuk memperbaiki agar 

segala proses yang mengarah pada tujuan tidak menyimpang. Pengendalian 

merupakan fungsi manajemen yang positif karena dapat melihat segala 

sesuatu dengan cara terukur dan tersistematis dalam mencapai tujuan. 

Ada beberapa langkah pengendalian yang dapat dilakukan 

diantaranya,32 

1) Melihat hasil yang telah dicapai. 

Melihat hasil yang telah dicapai dapat dilakukan dengan mengukur 

dengan tepat jumlah dan kapasitas keseluruhan. Tanpa melakukan 

pengukuran, maka pengendalian tidak akan bisa dilakukan dengan cermat dan 

tepat. Pengukura dapat dilakukan dengan membagi dua kelompok: 

a. Kelompok yang berkaitan dengan pencapain seluruh program 

b. Kelompok yang berkaitan dengan keluaran devisi yang dilakukan 

Pada ruang lingkup kelompok pertama lebih luas, karena menyangkut 

kemajuan dan ditangani oleh para pimpinan. Pengukuran ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan jumlah keuntungan dan biaya. Sedangkan 

pada kelompok kedua bersifar lebih mendetail sehingga menggunakan 

ukuran yang tepat 

2) Membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil yang diinginkan. 

                                                           
32 Sarwoto. Dasar-dasar Organisasi dan manajemen (Jakarta:Ghalian Indonesia,1991) hlm 

89 
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Proses ini merupakan menilai hasil yang telah dicapai. Jika terdapat 

hasil yang berbeda dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka 

harus dicari kebijakan yang tepat untuk sebab-sebab adanya penyimpangan 

yang membuat tujuan yang dihasilkan berbeda dengan tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

3) Memperbaiki penyimpangan 

Memperbaiki penyimpangan merupakan langkah terakhir untuk 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang tela ditetapkan 

sebelumnya. Oleh karena itu dalam menemukan penyimpangan maka tidak 

boleh ada penundaan waktu atau kompromi untuk memperbaikinya, agar 

proses yang berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Proses pengendalian yang efektif adalah proses pengendalian yang 

benar serta tepat dan tidak menyimpang dari sistem yang telah dibuat 

sebelumnya.  Pengendalian dapat dikatakan sebagai pengendalian yang efektif 

jika memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:33 

1) Akurat 

Penetapan tugas dan kinerja yang akurat. Jika terjadi ketidakakuratan 

pada sistem pengendalian, maka organisasi akan mengalami kegagalan dalam 

memperbaiki permasalahannya. Dengan demikian keakuratan pada sistem 

pengendalian harus dilakukan dengan tepat 

                                                           
33 Siswanto. Pengantar Manajemen. 2013.Jakarta:Bumi Aksara,hlm 149 
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2)  Tepat Waktu 

Setiap informasi atau tugas harus segera dilakukan evaluasi secara 

tepat waktu. Jika tidak dilakukan dengan tepat waktu, maka permasalahan 

akan berakibat pada tugas-tugas atau komponen dalam organisasi yang 

lainnya 

3) Obyektif dan Komprehensif 

Setiap informasi dan tugas yang diberikan kepada para karyawan harus 

bisa dipahami secara obyektif agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami 

informasi yang diberikan. Komprehensif artinya bahwa setiap informasi yang 

diberikan harus bersifat menyeluruh sesuai dengan tugas-tugas yang telah 

ditetapkan 

4) Dipusatkan pada tempat pengendalian startegis 

Pusat pengendalian strategis sebaiknya ditempatkan pada bidang kerja 

yang memiliki resiko besar kesalahannya atau penyimpangannya agar segera 

dapat diperbaiki 

5) Secara ekonomi realitis 

Pengeluaran yang dilakukan untuk menjalankan sistem organisasi 

harus dilakukan secara efesien. Agar tidak terjadi pemborosan pembiayaan 

dalam organisasi 

6) Secara organisasi realistis 
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Sistem pengendalian organisasi realistis adalah sistem pengendalian 

yang dilakukan dengan memberikan hak-hak para pekerja sesuai dengan 

beban kerja yang dibebankan. Oleh karena itu sistem standar kinerja harus 

realitik 

7) Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi 

Informasi pengendalian perlu berkoordinasi dengan arus pekerjaan 

diseluruh organisasi. Hal ini disebabkan dua hal. Pertama, setiap langkah 

dalam proses pekerjaan akan bisa menyebabkan keberhasilan atau kegagalan 

seluruh organisasi. Kedua, informasi pengendalian harus ke semua orang yang 

perlu untuk menerimanya. 

8) Fleksibel 

Pengendalian dalam organisasi perlu dilakukan dengan fleksibel agar 

menghadapi segala perubahan yang bisa mengarah kepada kerugian atau 

keberhasilan suatu organisasi 

9) Prespektif dan Operasional 

Pengendalian harus mampu mengidentifikasi langkah perbaikan apa 

yang harus dilakukan setelah terjadi penyimpangan dari tujuan yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu informasi harus langsung bisa diterima oleh pihak 

yang memiliki tanggung jawab dalam memperbaiki langkah-langkah yang 

membutuhkan perbaikan. 

10)  Diterima organisasi 
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Supaya sistem pengendalian dapat diterima oleh para anggota 

organisasi, maka sistem pengendalian harus berkaitan dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. Tujuan yang ditetapkan harus dapat tercermin dalam aktifitas 

para anggota organisasi. Sehingga terbentuk kultur organisasi yang baik. 

c. Konsep Manajemen Pendidikan Prespektif Islam 

Islam merupakan agama yang memiliki aturan secara lengkap dalam 

mengurus aspek kehidupan manusia. Islam memiliki landasan normatif dalam 

membahas tentang keteraturan. 

 

َٰٓ اَْلَف سَ َن ٍٍ  َمۤاِء ِالَى اْْلَْرِض ُثمه َيْعُرُج ِالَْيِه ِفْي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُره  ُيَدبُِّر اْْلَْمَر ِمَن السه

ْونَ  ا َتُعدُّ مه    مِّ

Artinya: “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, 

kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang 

kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”. 

(QS. Sajdah :5) 

 

Menurut Abudidin Nata, kata “yudabbiru” dalam ayat di atas artinya 

adalah mengatur, mengurus, me-manage, mengarahkan, membina, 

merencakan, melaksanakan dan mengawasi34. Istilah-istilah tersebut 

merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen organisasi. Al-qur’an juga 

memiliki landasan normatif dalam praktik manajemen. Sebagaimana yang 

                                                           
34 Zainal Arifin, Tafsir Ayat-ayat Manajemen,hlm 105 
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dikemukakan oleh A. Djalaluddin tentang beberapa prinsip-prinsip 

manajemen yang ada di dalam al-qur’an diantaranya adalah.35 

1) Legalitas dan objektivitas perencanaan. Pada proses perencanaan 

tidak bisa terlepas dari aspek keimanan. Hal ini dikarenakan 

perencanaan merupakan salah satu bentuk amal kebajikan yang 

berupa menjalankan sebab. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf as 

dalam QS. Yusuf : 47-49. 

2) Realistis dalam mengambil keputusan dan kebajikan. Pada kisah 

Nabi Sulaiman QS Al-Naml:20-21, beliau marah dan memutuskan 

untuk memberi sanksi hukuman kepada burung hud-hud karena 

tidak hadir dalam majlisnya. Namun karena burung tersebut 

memiliki alasan yang kuat sehingga tidak mendapatkan hukuman 

dari Nabi Sulaiman. 

3) Syura untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia yang 

dimiliki. Hal ini telah diperintahkan Allah dalam QS. Al - Baqoroh 

: 286. 

4) Syura untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan. 

Musyawarah merupakan jalan untuk memperoleh keputusan. Syura 

memiliki nilai startegis bagi motivasi individu untuk terlibat lebih 

optimal dalam kerja-kerja organisasi. Hal ini juga dijelaskan Allah 

dalam QS. Ali Imran :159 

                                                           
35 Ibid, hlm 110-112 



28 
 

 
 

5) Distribusi tugas untuk membangun komitmen besama. 

Pendelegasian dan pembagian tugas merupakan hal penting dalam 

manajemen modern. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf yang 

diberikan wewenang dalam menyelesaikan problem ekonomi pada 

negeri saat itu. Kisah tersebut terdapat dalam QS. Yusuf : 156 

6) Efektif taudhif. Proses taudhif menjadi hal penting dalam 

organisasi karena kesuksesan organisasi salah satunya tergantung 

pada kualitas kerja dan kinerja pegawai. Firman Allah Al-Qasas: 

26 menjelaskan siapakah yang layak dan tepat untuk dilibatkan 

dalam menyesuaikan tujuan organisasi. 

7) Itqan (optimal) dalam bekerja dan ihsan dalam prestasi. Sabda 

Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Baihaqy, 

“Sesungguhnya Allah cinta apabila diantara kalian bekerja, maka 

pekerjaan itu diselesaikan dengan itqan.” Itqan berarti sebaik dan 

seoptimal mungkin. Firman Allah dalam QS Saba’: 11 

menjelaskan tentang itqan. 

8) Motivasi dan dorongan untuk berprestasi. Motivasi memiliki peran 

bagi produktivitas kerja. Al-qur’an menceritakan kisah Fir’aun 

menjanjikan tukang sihir akan memberikan upah dan kedudukan 

tinggi seandainya menang menghadapi Nabi Musa as QS. As-

Syu’ara:41-42) 
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Dalam bidang pendidikan, maka dikenal dengan manajemen 

pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam pada dasarnya memiliki 

kesamaan dengan manajemen pendidikan pada umumnya. Akan tetapi 

didalam manajemen pendidikan Islam memiliki karakteristik yang khas yang 

tidak dimiliki oleh manajemen pada umumnya. Karakter khas ini tercermin 

pada teori dan fokus Islam pada segala variabel yang berpengaruh terhadap 

aktivitas manajemen yang berada di dalam maupun di luar organisasi serta 

hubungan perilaku terhadap faktor-faktor sosial yang berpengaruh. Teori 

Islam memberikan penguat moral dalam manajemen dalam hal mengatur 

bagaimana seseorang bersikap. Oleh karena itu tidak ada manajemen dalam 

Islam kecuali terdapat nilai dan etika yang mencakupnya, seperti halnya tidak 

akan mampu membentuk masyarakat muslim tanpa didasari dengan perilaku 

atau akhlak.36 

Akhlak adalah potensi yang ada didalam diri manusia secara fitrah. 

Oleh karena itu dalam bidang pendidikan, maka manajemen pendidikan Islam 

bisa dimulai dengan manajemen sumber daya manusia. Adapun manajemen 

sumber daya manusia dalam pendidikan meliputi tenaga pendidik dan 

kependidikan. Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan dapat 

diartikan sebagai suatu proses pengelolaan sumber daya/potensi para pendidik 

                                                           
36 Agus Fakkhrudin. Prinsip-Prinsip Manajemen Pendidikan Islam dalam Konteks 

Persekolahan. Jurnal pendidikan Agama Islam Ta’lim Vol 9 No 2. 2011. Hlm 199 
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dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang telah 

dirumuskan.37 

Manajemen pendidikan Islam memiliki prinsip umum dan fleksibel 

sehingga mampu sesuai dengan kemajuan dan perkembangan yang lebih baik. 

prinsip - prinsip tersebut yang membedakan manajemen pendidikan Islam 

dengan manajemen pendidikan pada umumnya. Ada beberapa prinsip-prinsip 

manajemen pendidikan Islam diantarnya adalah, iman dan akhlak, keadilan 

dan persamaan, musyawarah, pembagian kerja dan tugas, berpegang pada 

fungsi manajemen, pergaulan dan keikhlasan38. Sedangkan Ramayulis 

berpendapat bahwa prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam diantarnya 

yaitu ikhlas, jujur, amanah, adil, tanggung jawab, dinamis, praktis dan 

fleksibel.39  

Berdasarkan beberapa prinsip di atas maka dapat diringkas bahwa prinsip 

manajemen pendidikan Islam setidaknya mencakup beberapa prinsip diantaranya,40 

1. Ikhlas 

Ikhlas merupakan modal dasar atau prinsip yang harus dimiliki oleh para 

pendidik dan kependidikan dalam mengemban amanah atau beban yang dititipkan 

oleh orang lain dalam mendidik anak-anak mereka.  sikap ikhlas membuat para 

tenaga pendidik dan kependidikan terhindar dari sikap materialistis. Dalam hal ini 

                                                           
37 Zainal Arifin, Tafsir Ayat-ayat Manajemen,hlm 84 
38 Hasan Langgulung. Asas-Asas Pendidikan Islam. 2000. Jakarta: Al husna Zikra.hlm 

248 
39 Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulis. 2008. Hlm 262 

40 Agus Fakkhrudin. Prinsip-Prinsip Manajemen Pendidikan Islam dalam Konteks 

Persekolahan. Jurnal pendidikan Agama Islam Ta’lim Vol 9 No 2. 2011. Hlm 207-209 



31 
 

 
 

keikhlasan merupakan prinsip yang mendorong untuk berbuat yang terbaik meski apa 

yang diperoleh tidak sebanding dengan materi duniawi yang didapatkan. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an, 

“Dan (katakanlah) : “Luruskanlah muka (diri) mu setiap shalat dan 

sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. 

Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian 

pulalah) kamu akan kembali kepada-Nya” (Qs. Al-A’raf : 29) 

 

Ayat di atas mengajarkan tentang sikap ikhlas dalam segala bentuk 

peribadatan kepada Allah. Prinsip keikhlasan pada pendidik dan tenaga 

kependidikan, maka berdampak pada iklim organisasi di pendidikan sehingga 

melahirkan pendidikan yang berkualitas. 

2. Jujur 

Jujur merupakan salah satu karakter nabi Muhammad yang melekat 

pada dirinya sebelum diangkat menjadi nabi oleh Allah. Prinsip kejujuran 

akan membawa dampak yang sangat besar bagi kualitas pendidikan. Pendidik 

dan tenaga kependidikan yang memiliki prinsip kejujuran dalam bekerja maka 

resiko untuk menyelewengkan anggaran pendidikan akan dapat dihindari. 

Dengan demikian program-program pemerintah yang saat ini banyak berpihak 

kepada pengembangan kualitas pendidikan tentu akan tepat sasaran dan 

peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan akan menjadi sebuah 

keniscayaan dan tidak akan banyak mengalami penyalahgunaan wewenang. 

3. Amanah 
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Amanah merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh pendidik dan 

tenaga kependidikan dalam menjalankan kinejanya di pendidikan. Amanah 

merupakan kepercayaan, maka orang yang mendapatkan amanah artinya 

mendapatkan kepercayaan untuk melaksanan tugas tertentu. Kesadaran 

terhadap amanah membuat pendidik dan tenaga kependidikan berkerja 

semaksimal mungkin. Karena di dalam amanah terdapat pertanggung 

jawaban. Pertanggung jawabannya juga tidak sekedar di dunia, melainkan di 

akhirat juga. Sebagaimana firman Allah, 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila 

menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha Mendengar lagi maha 

Melihat (Qs. An-Nisa : 58)  

 

Berdasarkan aya tersebut, amanah seharusnya diberikan kepada 

orang yang berhak menerimanya. Orang yang berhak menerimanya 

adalah orang-orang yang memiliki kriteria khusus sesuai dengan 

karakteristik pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

4. Adil 

Abuddinnata mengemukakan bahwa keadilan merupakan istilah 

yang digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap 

tengah-tengah atas dua perkara. Prinsip adil dianjurkan oleh Allah 

dalam firman-Nya, 

“Dan Allah telah meninggikan langit-langit dan Dia meletakkan 

neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampui batas neraca itu. 
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Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu 

mengurangi neraca itu.” (Qs. Ar Rahman: 7-9) 

 

Dalam pendidikan, keadilan merupakan hal yang sensitif 

terutama dalam memberikan gaji atau tunjangan. Jika prinsip keadilan 

tidak dapat dilakukan maka akan menimbulkan konflik di dalam 

organisasi pendidikan. Oleh karena itu dalam manajemen pendidikan 

Islam, prinsip keadilan harus dimiliki oleh setiap pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam menjalankan amanahnya. 

5. Tanggung Jawab 

Prinsip manajemen pendidikan Islam yang terakhir adalah 

prinsip tanggung jawab terhadap amanah yang dibebankan. Prinsip 

tanggung jawab merupakan salah satu prinsip penting dalam 

membangun manajemen yang positif. Sebagaimana firma Allah. 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala (dari kebaikannya) yang 

diusahakannya dan ia mendapatkan siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya.” (QS. Al-Baqoroh : 286). 

 

Dalam pendidikan, prinsip tanggung jawab menjadi salah satu 

penentu keberhasilan program pendidikan. Jika pendidik dan tenaga 

kependidikan tidak memiliki prinsip tanggung jawab, maka program – 

program pendidikan tidak akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 
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Demikian prinsip –prinsip manajemen pendidikan Islam yang 

setidaknya dimiliki oleh lembaga pendidikan Islam. Beberapa prinsip 

diatas akan dapat menjadikan proses manajemen pendidikan Islam dapat 

berjalan dengan baik dan menjadi pembeda dengan manajemen 

pendidikan pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak pada penekanan 

nilai-nilai yang ada di dalam manajemen pendidikan Islam mengandung 

unsur-unsur keagamaan. Sehingga memotivasi para pendidik dan tenaga 

kependidikan berkerja dengan tidak hanya karena mencari material saja, 

namun sebagai wujud peribadatan kepada Allah swt. 

 

2. Pendidikan Multikurltural  

a) Pengertian Pendidikan Multikultural 

Multikulturalisme secara bahasa dapat diartikan dengan masyarakat 

yang mempunyai ras, agama, bahasa, atau tradisi yang beragam. Sedangkan 

kata multikulturalisme secara istilah berarti keberagaman budaya yang 

diartikan sebagai gerakan sosial intelektual yang mempromosikan nilai-nilai 

keberagaman sebagai prinsip inti dan menuntut adanya perlakuan yang sama 

terhadap sesama kelompok budaya. Dengan demikian multikulturalisme 

merupakan kesediaan menerima kelompok lain secara bersama sebagai 

kesatuan tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnis maupun agama. 

Kesadaran multikultural dapat berkembang dengan baik apabila dibimbingkan 

dan didikkan pada generasi muda dan mahasiswa lewat pendidikan, salah 
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satunya lewat dialog. Dengan pendidikan, sikap saling menghargai terhadap 

perbedaan dapat berkembang bila generasi muda dilatih dan disadarkan akan 

pentingnya penghargaan pada orang lain dan budaya lain bahkan melatihnya 

dalam hidup sehingga akan terbentuk karakter yang baik.41 

Multikultural adalah adanya dua realitas budaya atau lebih yang ada di 

dalam masyarakat yang mengakui adanya sikap saling bersosial, interaksi, dan 

bertoleransi dalam menjalankan kehidupan diantara mereka42. 

Multikulturalisme merupakan hal penting dalam memahami realitas 

kehidupan masyarakat. Karena kehidupan masyarakat memiliki kontruksi 

sosial sendiri-sendiri. Oleh karena itu dalam menghadapi pluralitas yang 

terjadi di masyarakat, diperlukan paradigma baru yang lebih toleran yaitu 

paradigma pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural mencoba 

mengarahkan pada peserta didik untuk memiliki sikap yang lebih toleran dan 

memiliki pandangan yang inklusif terhadap kehidupan masyarakat.43  

Pemahaman terhadap sikap multikulturalisme juga secara normatif 

tertulis di dalam al-qur’an,44 

1) Belajar hidup dalam al-qur’an.  

                                                           
41Idha zahara Adibah. Pendidikan Multikultral sebagai Wahana Pembentukan Karakter.  

Jurnal Mardiyah Edisi VII Agustus 2014. Hlm 182 
42 Ahmad Taufik, Sastra Multikultural, Konstruksi ideology kebangsaan dalam novel 

Indonesia. (desertasi) Surabaya: Pascasarjana Unesa. 2014. Hlm 14 
43 Agus Munadlir. Strategi Sekolah dalam Pendidikan Multikultural. Jurnal 

Pendidikan Sekolah Dasar Vol.2. No.2 Agustus 2016. Hlm 118  
44 Hanafi. Multikulturalisme dalam Al-qur’an Hadist dan Piagam Madina. Jurnal 

Kajian Keislaman volume 3 No.2 Juli-Desember 2016. Hlm 180-182 
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Al-qur’an memberikan penjelasan bahwa manusia diciptkan oleh 

Allah dalam keanekaragaman. Sebagaimana firman Allah, 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah 

ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. 49: 13) 

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa, ada dua pesan penting yang 

terkandung di dalam ayat diatas dalam menyikapi perbedaan. Pertama adalah 

saling mengenal. Perbedaan merupakan sunnatullah dan sebuah kemutlakan 

dalam hidup. Oleh karena itu sebagai manusia diperintahkan untuk saling 

mengenal perbedaan tersebut. Proses interaksi tidak hanya berhenti pada 

saling mengenal saja. Kedua adalah, bernilai positif. Bernilai positif 

maksudnya adalah bersosial atau berinterkasi yang menghasilkan sesuatu yang 

dapat membangun kebaikan untuk bersama dan menajuhkan dari segala 

sesuatu yang dapat merusak hubungan. Oleh karena itu orang yang melakukan 

dua hal ini akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah swt. 

2) Membangun saling percaya dan Pengertian

Sikap saling percaya dan pengertian dalam istilah Islam disebut 

dengan tasamuh atau toleransi. Membangun saling percaya dan pengertian 

dalam dunia pendidikan sangat penting untuk membangun iklim pendidikan 

yang mampu menghargai. Hal ini tercermin dalam firman Allah swt, 

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, 

sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu 



37 

mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu 

menggunjing sebagian yang lain. Apakah kamu senang salah

 seorang di antara kamu, memakan daging saudaranya yang sudah mati. 

Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah MahaPenerima taubat, lagi Maha 

Penyayang." (QS. Al-Hujuraat:12). 

Pendidikan yang membangun dan mengembangkan sikap saling 

percaya dan pengertian maka akan dapat mengendalikan sikap saling berburuk 

sangka, dan saling menyalahkan. Untuk menumbuhkan sikap saling percaya 

dan pengertian juga ditegaskan dengan sikap tabyyun atau meminta 

penjelasan. Sebagaimana firman Allah.  

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa  suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu 

tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 

mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas 

perbuatanmu itu (QS. Al-Hujurat: 6). 

Ayat di atas menekan pada sebuah klarifikasi terhadap kabar atau 

informasi yang dianggap dapat menimbulkan konflik. Dengan 

mengimplementasikan sikap diatas, maka hubungan keanekaragaman yang 

terjadi dalam masyarakat dapat tercipta dengan harmonis. 

3) Berpikir Terbuka

Islam menekan kepada manusia untuk berfikir terbuka terhadap 

sesuatu yang baru. Berpikir terbuka maksudnya adalah sikap untuk siap 

menerima ilmu pengetahuan yang baru sehingga akal pikiran tidak cenderung 

jumud atau kaku dalam mersepon sesuatu yang baru. Hal ini sebagaimana 

dalam firman Allah swt. 
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Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah 

diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya 

mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang 

kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga) walaupun nenek 

moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak 

mendapat petunjuk?" (QS. Al-Baqarah: 170) 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia diberikan akal untuk 

menggunakannya dengan semaksimal. Agar dengan akal dapat memperoleh 

pengetahuan yang baru yang dapat digunakan untuk merespon perkembangan 

kehidupan di masyarakat. 

4) Apresiasi dan Interdependensi 

Islam memberikan landasan normatif agar manusia memiliki sikap 

kepedulian yang tinggi. Sebagaimana dalam firman Allah. 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran. Dan  bertakwalah kamu kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Q.S. Al-Maidah: 2). 

 

Pada redaksi ayat diatas menakankan kepada manusia untuk saling 

tolong menolong dalam kebaikan. Sikap tolong menolong ini juga termasuk 

cermin kepedulian sosial kepada siapapun tanpa melihat latar belakang, agama 

dan budaya. Ayat diatas hanya menekankan untuk bersikap tolong menolong 

pada kebaikan dan melarang bersikap tolong menolong dalam keburukan atau 

kejahatan sehingga memunculkan iklim kehidupan yang penuh kepedulian 

kepada siapapun.  

5) Resolusi Konflik dan Rekonsiliasi 
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Konflik dalam kenekaragam merupakan hal yang sangat mungkin 

terjadi. Oleh karena mengedepankan sikap saling memaafkan dan 

mengusahakan jalan perdamian untuk meredam konflik adalah suatu 

kebutuhan dasar. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah swt dalam Firman-Nya 

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka 

barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas 

(tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-

orang yang zalim” (QS. Asy-Syura: 40) 

 

Di dalam menyelesaikan konflik tidak cukup dengan mengedepankan 

resolusi konflik. Namun mengedepankan rekonsiliasi juga. Rekonsiliasi 

maksudnya adalah mengusahakan upaya perdamian dengan cara memberikan 

maaf dan memberikan ruang pengampunan terhadap pihak yang terlibat dalam 

konflik. 

Dengan berbagai landasan normatif yang tercantum di dalam al-qur’an 

mengisyaratkan bahwa multikulturalisme dalam masyarakat adalah suatu hal 

yang mutlak yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu upaya untuk 

memberikan pemahaman pentingnya multikulturalisme dapat dilakukan 

dengan pendekatan pendidikan. Upaya pendekatan melalui pendidikan ini 

yang kemudian disebut sebagai pendidikan multikultural. 

Pembelajaran pendidikan multikultural menutut guru untuk mau dan 

mampu menerapkan strategi pembelajaran kooperatif di antaranya: adanya 

saling ketergantungan, adanya interaksi tatap muka yang membangun, 
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pertanggung jawaban secara individu,ketrampilan sosial dan efektivitas proses 

pembelajaran dalam kelompok45 

Pendidikan multikultural adalah merupakan suatu gerakan 

pembaharuan dan proses untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang 

setara untuk seluruh siswa46. Pendidikan multikultural juga didefinisikan 

sebagai 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, umur agar proses belajar menjadi lebih efektif dan 

efisien47. 

Dalam pendidikan Islam, Abdullah Aly mengemukakan bahwa 

pendidikan multikultural dipahami sebagai sebuah proses pendidikan yang 

berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan; berorientasi kepada 

kemanusiaan, kebersamaan dan kedamaian; serta mengembangkan sikap 

mengakui, menerima dan menghargai keragaman berdasarkan al-qur’an dan 

as sunnah48 

                                                           
45 Zubaidi. Telaah Konsep Multikulturalisme dan Implementasinya dalam Dunia 

Pendidikan.Hermina Vol 13. No.1.hlm 77. 
46 Akhmad Hidayatullah Al Arifin, “Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam 

Praksis  Pendidikan Di Indonesia”, dalam Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi 

dan Aplikasi, Volume 1, Nomor 1, Juni, 2012, hlm. 73. 
47 M. Ainul Yakin, Pendidikan Multikultural; Cross-Cultural Understanding untuk 

Demokrasi dan Keadilan (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm 25. 
48 Abdullah ‘Aly. Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren, (Yogyakarta, Pustaka 

pelajar, 2011), hlm 19. 
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Sebagai suatu gerakan pembaharuan dan proses untuk menciptakan 

lingkungan pendidikan yang setara untuk seluruh siswa, pendidikan 

multikultural memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: 

Prinsip pertama: pendidikan multikultural adalah gerakan politik yang 

bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa 

memandang latar belakang yang ada.  

Prinsip kedua: pendidikan multikultural mengandung dua dimensi: 

pembelajaran (kelas) dan kelembagaan (sekolah) dan antara keduanya tidak 

bisa dipisahkan, tetapi justru harus ditangani lewat reformasi yang 

Komprehensif. 

 Prinsip ketiga: pendidikan multikultural menekankan reformasi 

pendidikan yang komprehensif dapat dicapai hanya lewat analisis kritis atas 

sistem kekuasaan dan privileges untuk dapat dilakukan reformasi 

komprehensif dalam pendidikan.  

Prinsip keempat: berdasarkan analisis kritis ini, maka tujuan 

pendidikan multikultural adalah menyediakan bagi setiap siswa jaminan 

memperoleh kesempatan guna mencapai prestasi maksimal sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki  
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Prinsip kelima: pendidikan multikultural adalah pendidikan yang baik 

untuk seluruh siswa, tanpa memandang latar belakangnya49. 

Ainurrofiq Dawam mengatakan bahwa pendidikan multikultural 

adalah proses untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia 

secara menyeluruh dengan cara menghargai pluralitas dan heterogenitas 

sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran (agama). 

Pengertian tersebut berimplikasi sangat luas dalam pendidikan. Karena 

pendidikan itu sendiri secara umum dipahami sebagai proses tanpa akhir atau 

proses sepanjang hayat. Dengan demikian, pendidikan multikultural 

menghendaki penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap 

harkat dan martabat manusia dari manapun datangnya dan berbudaya apapun 

dia. Harapannya adalah terciptanya kedamaian sejati, keamanan yang tidak 

dihantui kecemasan dan kebahagian tanpa rekayasa50. 

Choirul Mahfud mengemukakan bahwa ada beberapa pendekatan 

dalam proses pendidikan multikultural diantaranya adalah: 

Pertama, tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan (education) 

dengan persekolahan (schooling), atau pendidikan multikultural dengan 

program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai 

pendidikan sebagai transmisi kebudayaan seharusnya tidak hanya terkait pada 

                                                           
49 Akhmad Hidayatullah Al Arifin, “Implementasi Pendidikan Multikultural 

Dalam Praksis Pendidikan Di Indonesia”, dalam Jurnal Pembangunan Pendidikan: 

Fondasi dan Aplikasi, Volume 1, Nomor 1, Juni, 2012, hlm.75 
50 Ngainun Naim & Achmad Sauqi. Pendidikan Multikultural Konsep dan 

Aplikasi, cet. ke-iii (Yogyakarta: Ar Ruzmedia, 2011), hlm 51. 
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pembelajaran di ruang kelas semata akan tetapi dapat dilakukan dengan 

pembelajaran informal di luar sekolah. 

Kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan 

dengan kelompok etnik. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan 

kebudayaan semata-mata dengan kelompok etnik tertentu. Akan tetapi 

mengarahkan pada peningkatan eksplorasi pemahaman peserta didik yang 

lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di lingkungan anak didik dari 

berbagai kelompok etnik. 

Ketiga, karena pengembangan kompetensi dalam suatu kebudayaan 

baru biasanya membutuhkan interaksi insiatif dengan orang-orang yang sudah 

memiliki kompetensi, maka dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya untuk 

mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik merupakan antithesis 

terhadap tujuan multikulturalisme. 

Keempat, pendekatan multikultural meningkatkan kompetensi dalam 

beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi itu ditentukan 

oleh situasi dan kondisi secara operasional. 

Kelima, kemungkinan bahwa pendidikan (baik formal maupun non 

formal) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa 

kebudayaan51. 

                                                           
51 Chairul Mahfud. Pendidikan Multikultural. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2016, 

hlm 193. 
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Konsep multikultural menekankan pentingnya memandang dunia dari 

bingkai referensi budaya yang berbeda, dan mengenali serta manghargai 

kekayaan ragam budaya di dalam negara dan di dalam komunitas global. 

Multikulturalisme menegaskan perlunya menciptakan sekolah di mana 

berbagai perbedaan yang berkaitan dengan ras, etnis, gender, orientasi 

seksual, keterbatasan, dan kelas sosial diakui dan seluruh siswa dipandang 

sebagai sumber yang berharga untuk memperkaya proses belajar mengajar52 

Ainul Yaqin mengemukakan pendidikan multikultural merupakan 

strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran 

dengan menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa 

seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, klas sosial, ras, kemampuan 

dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah53 

Beberapa ahli pendidikan dari barat mendefiniskan James Bank dan 

Cherry McGee Bank mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai bidang 

studi yang didesain untuk meningkatkan hak-hak pendidikan bagi semua 

siswa.54 James Bank sendiri mendefiniskan pendidikan multikultural sebagai 

konsep, ide atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan 

yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam 

                                                           
52 Ibid, hlm 75. 

53 M. Ainul Yaqin. Pendidikan Multikultural; Cros-Cultural Understanding untuk 

Demokrasi dan Keadilan. (Yogyakarta; pilar Media, 2005), hlm 25. 
54 Mariana Souto Maning. Multicultural Teaching in the Early Childhood Classroom 

(London), hlm 3. 
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membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-

kesempatan pendidikan dari individu, maupun kelompok55 

Geneva Gay mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai 

kebijakan, program dan praktik yang dilakukan di sekolah untuk mengetahui, 

percaya, menerima dan menghargai keragaman budaya.56 Sonia Nieto 

mengemukakan bahwa pendidikan multikultural adalah proses reformasi 

sekolah dan pendidikan dasar yang komprehensif untuk semua murid. 

Pendidikan multikultural merupakan sebuah tantangan dan menolak rasisme 

dan bentuk diskriminasi lainnya di sekolah57.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

apapun pendapat para pakar tentang pendidikan multikultural, ada suatu fakta 

bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, suku, bahasa, ras dan 

agama. Namun keanekaragaman tersebut dilandasi dengan falsafah bhineka 

tunggal ika untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang bersatu, maju dan 

mandiri. Dengan demikian perlu suatu proses untuk mengembangkan seluruh 

potensi manusia dengan menghindari berbagai macam perbedaan budaya, ras, 

suku melalui internalisasi perbedaan-perbedaan tersebut dalam suatu mata 

pelajaran sehingga timbul sikap saling percaya dan menghargai pada siswa. 

Sebagaimana Azyumardi Azra katakan bahwa upaya tersebut dapat dilakukan 
                                                           

55 H.A.R.Tilaar, Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam 

Transformasi Pendidikan Nasional. (Jakarta: Grasindo, 2004). hlm 181. 
56 Mariana Souto Maning. Multicultural Teaching, hlm, 4 

57 Delphina Hopkins-Gillispie. Curriculum & Schooling: Multiculturalism, Critical 

Multiculturalism and Critical Pedagogy. The South Shore Journal Vol. 4, 2011.hlm. 1 
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melalui pross pendidikan yang multikulturalistik yaitu dengan 

mengembangkan sikap toleran, respek terhadap perbedaan etnik, budaya dan 

agama dan memberikan hak-hak sipil termasuk pada kelompok minoritas.58 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan jawaban kebenaran dari 

sebuah pertanyaan yang diajukan, oleh karena itu dibutuhkan cara dan proses 

berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Kata metode berasal dari 

bahasa Yunani methodos, terdiri dari dua kata yaitu meta (menuju, melalui, 

mengikuti) dan hodos (jalan, cara, arah). Metode ilmiah merupakan cara 

melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodelogi berasal dari kata 

metode dan logos, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode. Melihat 

dari pengertiannya, metode dapat dirumuskan suatu proses atau prosedur yang 

sistemik berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai oleh disiplin ilmu 

untuk mencapai suatu tujuan59  

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode 

penelitian kualitatif dan desain penelitian studi kasus. Hal ini dikarenakan dalam 

penelitian ini lebih menekankan pada proses manajemen pendidikan berbasis 

                                                           
58 Azyumardi Azra, Pendidikan Multikultural; Membangun Kembali Indonesia Bhineka 

Tunggal Ika, dalam Tsaqafah, Vol. I, No. 2, 2003, hlm. 20 
59 Juliansyah Noor, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 22. 
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pendidikan multikultural yang dilakukan di pesantren as sakinah. Oleh karena itu 

data yang telah dikumpulkan perlu dianalisis secara induktif dan hasilnya disajikan 

dalam bentuk diskriptif. Bentuk diskriptif tersebut berupa kalimat yang 

menggambarkan keadaan di lapangan yang secara faktual atau nyata. 

Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah 

satu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa ucapan atau 

tulisan dan perilaku orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif penelitian 

dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka rasakan dalam kehidupan 

sehari-hari.60  

Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif karena 

berdasarkan pertimbangan sebagai berikut,  

1. Penelitian ini bermanfaat untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen 

pendidikan berbasis pendidikan multikultural di pesantren.  

2. Penelitian kualitatif berusaha menampilkan secara utuh yang 

membutuhkan kecermatan dalam pemaparan, sehingga bisa dipahami secara 

menyeluruh hasil penelitian ini   

2. Jenis Data Penelitian 

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai 

dengan fokus penelitian, yaitu manajemen pendidikan berbasis pendidikan 

multikultural, yang meliputi, proses, pola, kurikulum dan pendekatan pendidikan 

                                                           
60 Akif Khilmiyah, Metode Penelitian Kualitatif. (Yogyakarta: Samudra 

Biru,2016) hlm 2. 
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multikultural yang sudah diterapkan. Jenis data dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi dua yaitu: 1) data primer, dan 2) data sekunder. Data primer dapat berupa 

kata-kata dan perilaku subjek (informan) yang berkaitan dengan manajemen 

pendidikan berbasis pendidikan multikultural di pesantren as sakinah sma 1 

muhammadiyah Yogyakarta.  Jenis data ini berbentuk verbal pada umumnya. 

Adapun data sekunder atau sering disebut dengan data tambahan dapat berupa 

dokumen, foto, statistic dan sumber data tetulis.61 

Dari beberapa jenis data di atas, penulis menggunakan data primer dan data 

sekunder yang berupa hasil wawancara dan data pelengkap atau data tambahan yang 

dapat berupa dokumentasi yang berkaitan dengan tema penelitian. 

3. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah informan atau 

narasumber penelitian, dokumentasi dan beberapa literatur yang mendukung atau 

relevan. Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah narasumber yang 

menjadi informan dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang memahami dan 

mengalami secara pasti dalam pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis 

pendidikan multikulutral di pesantren as sakinah. Adapun mereka yang menjadi 

sumber penelitian sebagai subyek penelitian ini adalah sebagai berikut, 

a. Ustadz Fauzy S.Si., M.Pd sebagai direktur pesantren as sakinah 

                                                           
61 Lexy J, Moloeng. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya,2016) hlm, 157-163. 
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b. Ustadz Ali. S.Pd sebagai sekretaris pesantren as sakinah 

c. Ustadz Ari. S.H sebagai bagian keamanan santri pesantren as sakinah 

 

Sedangkan sumber data sekunder yaitu berupa dokumentasi kegiatan di 

pesantren, kurikulum di pesantren, foto-foto kegiatan pesantren as sakinah dan 

beberapa literature yang mendukung tema penelitian.  

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 

terkait dengan permasalahan yang akan diteliiti oleh peneliti. Diantaranya yaitu, 

a. Observasi 

Teknik observasi merupakan cara menganalisa dan mengadakan pencatatan 

secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati 

individu atau kelompok secara langsung. Adapun jenis observasi terbagi 

menjadi empat macam, yaitu observasi partisipan, observasi non partisipan, 

pengamatan tidak terstruktur dan pengamatan dengan terstruktur.62 Dalam 

penelitian ini observasi digunakan oleh peneliti untuk memperoleh gambaran 

tentang kegiatan atau aktivitas pengajar dan pendidikan santri yang ada di 

lapangan tempat pesanteran yang menjadi subjek penelitian. Observasi yang 

dilakukan adalah mengamati manajemen pendidikan di pesantren as sakinah 

berbasis pendidikan multikultural yang meliputi: 

                                                           
62 Akif Khilmiyah, Metode Penelitian Kualitatif…, hlm 229-247 
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1. Bagaimana perencaan pendidikan multikultural di pesantren as sakinah 

2. Bagaimana pengorganisasian pendidikan multikultural di pesantren as 

sakinah 

3. Bagaimana pengarahan pendidikan multikultural di pesantren as sakinah 

4. Bagaimana pengendalian pendidikan multikultural di pesantren as 

sakinah. 

 Adapun data-data yang dapat digali dengan observasi selain kegiatan adalah 

dokumen-dokumen serta foto-foto di pesantren yang mendukung hasil 

penelitian penulis. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan dua pihak dengan maksud tertentu. Pihak 

pertama sebagai pewawancara (interview) dan pihak kedua sebagai pihak 

yang diwawancarai (interviewee). Ada beberapa wawancara diantaranya 

adalah wawancara dengan menggunakan petunjuk umum wawancara, 

wawancara baku terbuka dan wawancara terstruktur63. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam untuk memperoleh data 

yang mendalam dan akurat dari beberapa subjek penelitian yang sudah 

ditentukan oleh peneliti sebelumnya.  

Adapun beberapa subjek yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah 

direktur pesantren as sakinah selaku pimpinan pesantren dan beberapa 

pengajar di pesantren as sakinah. Wawancara dengan direktur pesantren 

                                                           
63 Lexy J, Moloeng. Metode Penelitian Kualitatif…,hlm 186-191 
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bertujuan untuk mengetahui kepemimpinannya di pesantren dan menggali 

informasi yang mendukung hasil penelitian penulis.  

Adapun wawancara dengan ustadz Ali dan Ustadz Ari bertujuan untuk 

mengetahui dinamika pendidikan yang berjalan di pesantren dan mendukung 

hasil penelitian penulis. Sedangkan data yang akan diperoleh adalah tentang 

kepemimpinan direktur, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian yang berbasis pendekatan pendidikan multikultural. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-

catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga 

dapat diperoleh data lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran. Metode 

ini hanya mengambil data yang sudah tersedia di tempat penelitian. Misalnya, 

dokumentasi perangkat pembelajaran, dokumentasi kegiatan dan laporan 

kegiatan di pesantren dan sebagainya yang mendukung tema penelitian. 

Beberapa dokumen di pesantren as sakinah yang mendukung hasil penelitian 

penulis adalah, foto-foto kegiatan santri, catatan hasil rapat di pesantren, dan 

beberapa daftar agenda kegiatan santri. 

5. Analisis Data Penelitian 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan model 

analisis diskriptif-eskploratif dengan melibatkan tiga komponen analisis. Pertama, 
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reduksi data. Kedua. Penyajian data dan ketiga, penarikan kesimpulan.64 Ketiga 

komponen tersebut bersifat interaktif.  

Pada tahap reduksi data (data reduction) peneliti melakukan kategorisasi 

dan pengelompokan data yang lebih penting, bermakna dan yang berkaitan dengan 

tujuan penelitian sehingga akan diperoleh kesimpulan yang dapat diverifikasi. 

 Pada tahap penyajian data (data display) peneliti menggunakan analisis 

tema, grafik, matrik dan table. Hal ini dilakukan agar data yang disajikan menarik 

dan mudah dipahami oleh pembaca.  

Adapun teakhir adalah verifikasi (Conclusion Drawing) yaitu menarik 

kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan 

bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses 

untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. 

Kesimpulan dapat dilakukan dengan penarikan dengan teknik mencari pola, tema, 

hubungan dan hal-hal yang sering timbul. 

1. Uji keabsahan  

Uji keabsahan data dalam penelitian, seringkali ditekankan pada uji 

validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang 

terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh penelitian. 

Dengan demikian, data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data 

                                                           
64 Akif Khilmiyah, Metode Penelitian Kualitatif…, hlm 332-335 
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yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian.65 

Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan 

validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajad akurasi desain 

penelitian dengan hasil yang dicapai. Sedangkan validitas eksternal berkenaan 

dengan derajad akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau 

diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. Bila sampel penelitian 

representatif, instrumen penelitian valid dan reliabel, cara mengumpulkan dan 

analisis data benar, maka penelitian akan memiliki validitas eksternal yang 

tinggi.66 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan 

menggunakan ketekunana pengamatan dan triangulasi. 

Ketekunan pengamatan merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti 

untuk menemukan unsur-unsur atau ciri-ciri yang sesuai dengan persoalan 

penelitian. Pada ketekunan penelitian ini, peneliti menelaah kembali data-data 

yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian dengan teliti, rinci dan 

berkesinambungan. Hal ini agar tidak terjadi keraguan pada proses penelitian. 

Oleh karena itu ketekunan pengamatan merupakan hal yang sangat penting dalam 

proses uji keabsahan data.67 Dengan kata lain, peneliti menelaah kembali data-data 

                                                           
65 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 117. 

66 Ibid., hlm 118. 
67 J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2010), hlm 177. 
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yang terkait dengan fokus penelitian sehingga data tersebut dapat dipahami dan 

tidak 

diragukan. Oleh karena itu, ketekunan pengamatan merupakan suatu 

bagian penting dalam pemeriksaan keabsahan data, maka peneliti 

melakukan hal tersebut secara teliti, rinci dan berkesinambungan. 

Triangulasi merupakan salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data 

untuk pengecekan atau pembanding terhadap data dengan memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data. Sedangkan triangulasi dengan sumber yakni membandingkan 

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.  

Peneliti melakukan pengecekan tentang ini dari hasil membandingkan 

hasil pengamatan dengan hasil wawancara, maupun hasil data yang 

diperoleh dengan cara lain obervasi dan dokumentasi68 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam tesis ini, secara garis besar dikemukakan 

oleh penulis dalam 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang 

manajemen pendidikan di pesantren as sakinah dengan pendekatan pendidikan 

multikultural, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

                                                           
68 Ibid., hlm 330. 
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manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan 

sistematika penelitian. 

Bab kedua secara konseptual menjelaskan tentang landasan teoritik yang 

membahas tentang teori-teori manajemen pendidikan dan pendekatan pendidikan 

multikultural. 

Bab ketiga berisikan kondisi objektif dari lokasi penelitian, yang meliputi 

kondisi letak geografis pesantren, sejarah dan perkembangannya, kelembagaan 

yang berisikan visi dan misi pesantren, pelaksanaan kegiatan di pesantren, 

kurikulum di pesantren, jumlah dan asal para santri, sarana dan prasarana dan 

pengajar. 

Bab keempat memuat analisis terhadap data yang berkenaan dengan 

persoalan pokok yang dikaji diantaranya adalah kepemimpinan direktur pesantren 

dalam manajemen pendidikan berbasis pendidikan multikultural, manajemen 

perencanaan pendidikan multikultural di pesantren as sakinah, pengorganisasian di 

pesantren as sakinah dan manajemen pengarahan pendidikan multikultural di 

pesantren as sakinah. 

Bab kelima merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-

saran dan dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dari hasil observasi, 

wawancara,dokumentasi dan data-data yang mendukung penelitian ini terkait 

dengan manajemen pendidikan berbasis pendidikan multikultural di pesantren 

as sakinah sma 1 Muhammadiyah Yogykarta, maka peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

Peneliti menemukan ada lima pola yang digunakan pesantren as 

sakinah sma 1 muhammadiyah Yogyakarta dalam menerapkan manajemen 

berbasis pendidikan multikultural diantarnya adalah; Kepemimpinan, 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. 

1. Kepemimpinan direktur pesantren as sakinah dalam manajemen pendidikan 

multikultural di pesantren as sakinah sma 1 muhammadiyah Yogyakarta 

meliputi, sikap multikultural yang ditunjukkan dengan menerapkan 

kebijakan tidak diskriminasi dalam in put santri dan pegawai, bersikap 

inklusif yang ditandai dengan bersikap terbuka dalam komunikasi. Salah 

satunya ikut bergabung dalam forum pesantren di bawah naungan 

departemen agama serta bersikap terbuka pada bawahaanya dalam 

pengambilan keputusan. Selain itu pimpinan juga bersifat moderat yang 

menerapkan kebijakan memperbolehkan santri menggunakan hand phone 

untuk akses informasi sebagai respon dari era keterbukaan. Kompetensi 
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multikultural yang dimiliki oleh pemimpin yaitu memiliki pengetahuan 

tentang perbedaan budaya, dan nilai-nilai yang dimiliki para anggotanya. 

Hal ini dapat diketahui dari pemimpin pesantren as sakinah 

mensosialisasikan nilai-nilai yang dikedepankan di pesantren meliputi, 

religius, multikulturalis,toleran dan modernis, memberikan kebijakan 

tambahan jam pelajaran bagi santri dengan pengajar dari luar pesantren, 

bersikap terbuka pada masyarakat dalam setiap kegiatan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat. Adapun kompetensi yang lainnya adalah 

keterampilan multikultural yang ditunjukkan dengan membuat kebijakan 

tentang kurikulum dengan pembelajaran yang lebih mengedepankan pola 

pikir santri lebih terbuka. Sehingga tidak gagap dalam menerim informasi. 

2. Manajemen perencanaan pendidikan multikultural di pesantren as sakinah 

sma 1 muhammadiyah Yogyakarta diantaranya adalah merencanakan 

tujuan yang akan dicapai, beradaptasi dan mengakomodasi terhadap 

dinamika persoalan zaman, Merencanakan Program yaitu dengan 

Mengembangkan potensi santri dengan melalui perlombaan dengan tujuan 

membangun kebersamaan, Integrasi ayat-ayat suci al-qur’an yang 

mengandung nilai-nilai multikultural. Selain itu ada Pelaksana program 

yang meliputi Integrasi konten (adanya input pengajar beraneka ragam latar 

belakang budaya dan keterbukaan, Penanggung Jawab program yang 

meliputi pembagian tugas dalam pengawasan program antara pengajar 

dengan organisasi santri 
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3. Manajemen Pengorganisasian Pendidikan Multikultural Pesantren As 

sakinah meliputi perumusan tanggung jawab, perumusan wewenang dan 

perumusan tugas terdapat penerapan bentuk multikultural berupa Cross-

cultural competence atau Intercultural competence. Bentuk multikultural 

ini tercermin pada pengajar pesantren as sakinah yang memahami konsep 

spesifik bagaimana individu mampu berfikir, merasakan, dan memilih 

tindakan yang diambilnya dalam menghadapi perbedaan budaya pada santri 

dan lingkungan kerja di sekolah maupun di pesantren 

4. Manajemen Pengarahan Pendidikan Multikultural Pesantren As sakinah 

meliputi orang yang memberikan pengarahan, metode pengarahan dan isi 

pengarahan. Orang-orang yang memberikan pengarahan di pesantren as 

sakinah mengedepankan sikap kooperatif yang berbentuk menanamkan 

nilai-nilai demokrasi pada santri melalui kegiatan di pesantren. Selain itu 

terdapat sikap yang inklusif-pluralis dalam bentuk aktif ke dalam forum-

forum pesantren. Pada metode memberikan pengarahan terdapat bentuk 

sikap multikultural yang berupa penerapan dialog persuasif dalam 

bermusyawarah. Selain itu menerapkan paradigma kontekstual, keagamaan 

yang substantif dan keagamaan aktif sosial. Metode tersebut tercermin 

dalam kegiatan sosial keagamaan di masyarakat. Adapun pada isi 

pengarahan lebih menekankan pada kohesivitas berdasarkan partisipasi 

bersama yang berbentuk Kegiatan olahraga dan kegiatan kebersamaan 
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5. Manajemen Pengendalian Pendidikan Multikultural Pesantren As sakinah

meliputi menghindari terjadinya penyimpangan program. Adanya

penyimpangan program kerja dilakukan dengan mengadakan rapat kerja

pesantren yang dilakukan dengan perencanaan over all. Perencanaan over

all yang dimaksud adalah perencanaan yang matang. Sedangkan dalam

meningkatkan kualitas kerja. Pesantren as sakinah menerapkan bentuk

sikap multikultural dengan aktiv dalam kegiatan seminar atau workshop

dari luar pesantren. Hal ini dilakukan dengan pembinaan pengajar melalui

kegiatan baitul arqam. Selain itu bentuk sikap multikultural yang dilakukan

yaitu evaluasi internal tentang menyikapai perbedaan sikap dan budaya

santri. Evaluasi dilakukan dengan memberikan pengarahan kepada para

pengajar. Bentuk manajemen pengendalian pendidikan multikultural yang

lain yaitu pesantren bersikap terbuka dalam menerima masukan dari

siapapun. Hal ini menunjukkan pesantren bersedia untuk menerima umpan

balik (feed back). Bentuk pengendalian multikultural yang terakhir adalah

mengajak secara mendidik.  Hal ini dilakukan dengan menerapkan metode

persuasive misalnya, mengajak kepada para ustadz untuk memahami tujuan

tentang kegiatakan yang dilakukan di pesantren as sakinah. Penerapan

metode konstruktivisme dalam dengan tujuan untuk menumbuhkan

kemampuan sosial santri dengan kerja bakti sebagai wujud kepedulian pada

lingkungan sekaligus sebagai cermin dari sikap santri bahwa kebersihan

sebagian dari Iman. Penerapan metode demokrasi dengan ditunjukkan
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melalui kegiatan pemilihan ketua organisasi santri seperti memilih presiden 

dalam pemilu. 

B. SARAN

Berdasarkan hasil kajian tentang manajemen pendidikan berbasis pendidikan

multikultural di pesantren SMA 1 Muhammadiyah, maka peneliti

memberikan beberapa masukan diantaranya yaitu:

1. Kepemimpinan di pesantren as sakinah harus meningkatkan program-

program yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai multikultural pada

para santri.

2. Pada proses manajemen perencanaan, sebaiknya dibentuk kegiatan

pertunjukan identitas masing-masing daerah melalui pentas seni. Hal ini

dikarenakan keanekaragaman santri yang berada di pesantren as sakinah

sangat potensial untuk menumbuhkan sikap saling mengenal antar budaya

dan identitas.

3. Pada proses manajemen pengorganisasian, muatan nilai-nilai

multikultural harus selalu di dorong dalam kurikulum pembelajaran, pola

interaksi orang-orang di pesantren dan selalu berupaya mengasah

kemampuan sosial para santri

4. Pada proses pengarahan, pesantren as sakinah harus selalu

mengedepankan nilai-nilai multikultural pada setiap penyelesaian kasus

yang ada di pesantren.
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5. Pada proses pengendalian, pesantren as sakinah harus selalu berupaya

aktif untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan di luar agar tidak

terkungkung dalam tradisi yang stagnan dan juga tidak terlalu bersikap

sewenang-wenang dalam mendidik para santri.
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