
i 
 
 

PENANAMAN NILAI-NILAI MULTIKULTURAL  

DI PONDOK PESANTREN  FADLUN MINALLOH  

WONOKROMO YOGYAKARTA 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  

Sarjana Strata Satu Pendidikan  

 

Oleh : 

Heri Wijaya 

NIM. 14410136 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

2021 



ii 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iii 
 
 

 



iv 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 
 
 

ABSTRAK 

HERI WIJAYA. Penanaman Nilai-Nilai Multikultural di Pondok 

Pesantren Fadlun Minalloh Wonokromo Yogyakarta: Program Studi Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. 

Pendidikan nasional meletakkan salah satu prinsipnya: “bahwa pendidikan 

diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan 

kemajemukan bangsa. Kebudayaan bangsa Indonesia yang beragam dan unik 

tersebut, di satu sisi, berpotensi menjadi kekayaan budaya nasional dan kekuatan 

yang menyatukan bangsa. Sebaliknya keberagaman budaya tersebuat berpotensi 

pula menimbulkan berbagai problematika atau persoalan apabila tidak dikelola 

dengan baik. Pendidikan sudah selayaknya berperan dalam menyelesaikan konflik 

yang sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat majemuk. Pesantren sebagai 

lembaga pendidikan pertama di tanah air, diharapkan agar semakin meningkatkan 

lagi perannya dalam pembangunan budaya damai yang selama ini telah menjadi 

sisi dakwahnya, yang menunjukan Islam sebagai rahmatan lil`alamin. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui nilai-nilai multikultural yang 

ditanamkan dan menjelaskan penanaman nilai-nilai multikultural di Pondok 

Pesantren Fadlun Minalloh Wonokromo. Pokok permasalahan dalam penelitian 

ini adalah: 1) Apa saja nilai-nilai multikultural yang ditanamkan di Pondok 

Pesantren Fadlun Minalloh Wonokromo. 2) Bagaimana penanaman nilai-nilai 

multikultural di Pondok Pesantren Fadlun Minalloh Wonokromo.  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan subjek 

penelitian ini adalah pengasuh, pemimpin, dewan asatidz, dewan pengurus, dan 

sebagian santri-santri Pondok Pesantren Fadlun Minalloh, sedangkan teknik 

analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data, dan verifikasi data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai pendidikan 

multikultural telah berjalan dengan baik dengan seperti; kebersamaan, kesetaraan, 

kegiatan harian yang terjadwal, tata tertib pondok pesantren. Penanaman nilai-

nilai pendidikan multikultural ditanamkan dengan belajar hidup berdampingan 

dengan masyarakat, pembiasaan kepada santri-santrinya untuk selalu 

melaksanakan kegiatan yang bermanfaat, tanggung jawab dan disiplin, serta 

asatidz memberikan teladan yang baik bagi santri-santrinya. 

Kata Kunci: Penanaman, Nilai-Nilai Multikultural, Pondok Pesantren 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam proses 

penanaman dan transfer nilai-nilai. Di antara nilai yang dapat ditanamkan 

melalui pendidikan untuk masyarakat majemuk adalah nilai kebangsaan, 

nilai kemanusiaan, nilai kebudayaan, dan nilai keagamaan. Dalam 

kerangka ini, pendidikan nasional meletakkan salah satu prinsipnya: 

“bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan 

serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”1 

Terkait dengan kemajemukan bangsa, Indonesia memiliki 

semboyan yang sangat adil dan demokratis: “Bhinneka Tunggal Ika”. 

Kemajemukan tersebut ditandai dengan beragamnya etnis, suku, agama, 

budaya, dan adat-istiadat yang terdapat di dalamnuya.2 Kebudayaan 

bangsa Indonesia yang beragam dan unik tersebut, di satu sisi, berpotensi 

menjadi kekayaan budaya nasional dan kekuatan yang menyatukan 

bangsa. Sebaliknya keberagaman budaya tersebuat berpotensi pula 

menimbulkan berbagai problematika atau persoalan apabila tidak dikelola 

dengan baik. 

 
1 Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan 

Demokrasi: Rekontruksi dan Akutualisasi Tradisi Ikhtilaf dalam Islam (Malang: UMM Press, 

2001), hal. 37. 
2 Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Agama 

Islam di Indonesia (Yogyakarta: Aditya Media Yogya, 2011), hal. 13. 
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Pendidikan bukan sekedar proses memindah ilmu pengetahuan 

(transfer of knowledge) dari seorang pendidik kepada peserta didik. Lebih 

dari itu, pendidikan juga dimaknai sebagai proses mentransfer nilai 

(transfer of values) dan kerja budaya yang menuntut kreativitas peserta 

didik untuk menjadi manusia sejati. Manusia sejati adalah simbol manusia 

yang berperadaban dan modern.  

Pendidikan sudah selayaknya berperan dalam menyelesaikan 

konflik yang sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat majemuk. 

Minimal peran dari pendidikan adalah mampu memberikan penyadaran 

(conciousness) kepada masyarakat bahwa konflik bukanlah hal yang baik 

untuk dibudayakan. Tetapi sebaliknya, pendidikan sudah selayaknya 

memberikan tawaran yang mencerdaskan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga dalam hal ini 

pendidikan harus dapat berperan sebagai media transformasi sosial, 

budaya dan multikulturalisme.3 Oleh karena itu, perlu adanya perubahan 

dalam paradigma pendidikan di Indonesia. Adapun paradigma pendidikan 

yang ditawarkan adalah paradigma pendidikan multikulturalisme. 

Dalam dunia pendidikan nasional, pesantren atau pondok pesantren 

merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Eksistensi 

pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam turut memberikan kontribusi 

yang signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Daya tahan 

pesantren dalam menghadapi gelombang perubahan telah diakui. Respon 

 
3 Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 5. 
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pesantren terhadap perubahan tidak berlangsung dengan cara yang spontan 

melainkan melalui penyaringan-penyaringan. Pesantren di Indonesia 

berhasil melakukan adaptasi dengan perubahan lingkungannya. Dinamika 

pesantren ditopang dengan dukungan masyarakat dan pemerintah yang 

peduli terhadap perkembangan pesantren,4 Dalam menghadapi perubahan 

yang semakin cepat berkembang, respon pesantren terhadap perubahan 

diwujudkan dengan melakukan antisipasi dan pembaharuan, seperti 

memasukkan ilmu-ilmu umum dan keterampilan-keterampilan dalam 

kurikulumnya, membuka madrasah atau sekolah, mendirikan koperasi, dan 

sebagainya. 

Pesantren sebagai lembaga pendidikan pertama di tanah air, 

diharapkan agar semakin meningkatkan lagi perannya dalam 

pembangunan budaya damai yang selama ini telah menjadi sisi 

dakwahnya, yang menunjukan Islam sebagai rahmatan lil`alamin. Islam 

sebagai rahmat artinya Islam jalan lurus, kemaslahatan, kesejahteraan, 

keselamatan, kebahagiaan dan kedamaian bagi kehidupan manusia, baik di 

dunia ini maupun akhirat nanti. Tujuan mulia itu dalam Islam ditempuh 

melalui dua komponen utama. Pertama, membangun iman kepada Allah 

swt (hablumminallah), sebagai asal dan tempat kembali manusia, dengan 

mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Kedua, membangun 

hubungan baik dengan sesama manusia (hablumminannas), dengan 

 
4 Badrus Sholeh, Budaya Damai Komunitas Pesantren (Jakarta: Pustaka LP3ES 

Indonesia, 2007), hal. 133. 
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memelihara dan menghormati jiwa, akal, harta benda yang dimiliki, dan 

agama yang dianut oleh manusia, serta lingkungan alam. 

Dalam lingkungan pondok pesantren juga tidak terlepas dari ragam 

budaya, etnis, suku, bahasa, dan daerah asal yang berbeda-beda tapi kita 

bisa menemukan sikap saling menghargai, menghormati dan kerjasama 

antar masyarakat dalam pondok pesantren yang begitu tinggi sehingga 

jarang terdengar dalam sebuah pondok pesantren terjadi konflik yang 

besar, lainnya halnya di sekolah umum atau oraganisasi masyarakat yang 

sering kali terjadi konflik di antara mereka, tawuran pelajar di mana-mana. 

Dari realita yang ada, hal tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan 

dan rasa peanasaran yang begitu dalam terhadap kondisi tersebut karna 

notabene, di pondok pesantrenlah yang lebih rawan muncul konflik atau 

gesekan-gesekan antar santri yang disebabkan keragaman etnis, suku, 

bahasa dan budaya yang berbeda-beda.5 

Pondok Pesantren Fadlun Minalloh adalah salah satu lembaga 

pendidikan Islam yang didirikan untuk menciptakan perdamaian dan 

memberikan wawasan yang lebih luas tentang pemikiran, keilmuan dan 

pengalaman bagi umat Islam. Sebagai salah satu pesantren yang 

menyatukan antara pendidikan salaf dengan modern di Indonesia, pondok 

pesantren Fadlun Minalloh Wonokromo merupakan salah satu pesantren 

yang belom memasukkan nilai-nilai multikultural dalam pengembangan 

 
5 Zulqarnain, “Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren D 

DI-AD Mangkoso Barru Sulawesi Selatan”. Jurnal Al-Thariqah Vol. 1, No. 2, Desember 2016, 

hal. 195. 
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kurikulumnya akan tetapi dalam aplikasinya pondok pesantren Fadlun 

Minalloh selalu menerapkan nilai-nilai multikultural seperti pengajian 

kitab-kitab kuning klasik maupun kontemporer setiap selesai salat subuh 

dan setelah salat maghrib. Hasil dari kajian-kajian tersebut mereka 

aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui beberapa kegiatan seperti 

kegiatan pengembangan diri seperti kegiatan ekstrakurikuler yang 

diadakan setiap hari kamis dan kegiatan pembiasaan diri seperti santri 

dibiasakan untuk selalu melaksanakan kegiatan yang bermanfaat, 

tanggung jawab dan disiplin dimulai dari bangun pagi, sholat lima waktu 

berjamaah, kegiatan madrasah diniyah, membersihkan lingkungan pondok, 

dan kegiatan lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan 

penanaman nilai-nilai multikultural di lingkungan pondok pesantren 

Fadlun Minalloh Wonokromo. 

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, peneliti memiliki 

ketertarikan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang Penanaman Nilai-

Nilai Multikultural di Pondok Pesantren Fadlun Minalloh Wonokromo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah di atas, maka 

penulis memfokuskan kajian dalam penelitian ini untuk menjawab 

permasalahan-permasalahan dalam rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai multikultural apa saja yang ditanamkan di Pondok 

Pesantren Fadlun Minalloh Wonokromo? 
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2. Bagaimana penanaman nilai-nilai multikultural di Pondok Pesantren 

Fadlun Minalloh Wonokromo? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

a. Mengetahui nilai-nilai multikultural yang ditanamkan di Pondok 

Pesantren Fadlun Minalloh Wonokromo. 

b. Menjelaskan bagaimana penanaman nilai-nilai multikultural di 

Pondok Pesantren Fadlun Minalloh Wonokromo. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Memberikan wawasan akademik yang terkait dengan 

penanaman nilai-nilai multikultural. 

2) Menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan khazanah 

keilmuan bagi peneliti dan pembaca terkait dengan penanaman 

nilai-nilai multikultural. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Sebagai bahan masukan dan perbaikan dalam 

mengembangkan nilai-nilai multikultural di Pondok Pesantren 

Fadlun Minalloh Wonokromo. 
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2) Dapat dijadikan bahan komparasi bagi lembaga pendidikan 

lainnya dalam mengembangkan nilai-nilai multikultural 

khususnya yang berbasis pesantren. 

3) Sebagai wawasan khususnya bagi penyusun tentang adanya 

nilai-nilai multikultural di pesantren dan umumnya bagi 

pembaca, tentang hal-hal yang berkaitan dengan penanaman 

nilai-nilai multikultural di pondok pesantren Fadlun Minalloh 

Wonokromo. 

 

D. Kajian Pustaka 

Penulis mengadakan kajian pustaka terhadap beberapa skripsi yang 

berhubungan dengan tema tersebut, diantaranya adalah :  

Pertama, Skripsi Zainab mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga tahun 2018, yang berjudul “Pendidikan Multikultural di 

Pondok Pesantren Putri Nurul Ummahat Kotagede Yogyakarta.”6 Sekripsi 

ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan multikultural 

dan juga bagaimana implementasi dari pendidikan multikultural itu jika 

dihadapkan dengan multikulturalisme. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah, kesamaaan tema penelitian 

yaitu membahas mengenai pendidikan multikultural dan tempat penelitian 

yaitu di pondok pesantren. Adapun perbedaan antara penelitian ini dan 

 
6 Zainab, “Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren Putri Nurul Ummahat Kotagede 

Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. 
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penelitian yang dilakukan penulis yaitu tahun penelitian dan didalam  

penelitian ini menekankan bagaimana pelaksanaan multikultural di pondok 

pesantren dan juga bagaimana interaksi pondok pesantren dengan 

multikultiuralisme di lingkungan pondok pesantren, sedangkan dalam 

sekripsi yang penulis lakukan menekankan kepada bagaimana penanaman 

nilai nilai multikultural itu sendiri dan nilai nilai multikultural apa saja 

yang sudah diterapkan di pondok pesantren Fadlun Minalloh. 

Kedua, Skripsi Ria Andina mahasiswi mahasiswi Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2017, yang berjudul 

“Penanaman Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul.”7 Sekripsi ini 

membahas mengenai penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam mulai dari perencanaan 

hingga hasil dan tidak lanjutnya. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah, kesamaaan tema penelitian 

yaitu membahas mengenai penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural. 

Adapun perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan 

penulis yang pertama yaitu tahun penelitian, subjek, dan lokasi penelitian, 

penelitian ini dilakukan disekolah, sedangkan penelitian penulis dilakukan 

di pondok pesantren. Di dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana 

 
7 Ria Andina, “Penanaman Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.. 
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peran guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural 

hingga tindak lanjutnya, sedangkan dalam skripsi yang penulis lakukan 

menjelaskan pengajaran dalam menanamkan nilai multikultural ini 

dilakukan oleh Kiai dan juga memberikan teladan dalam kehidupan sehari-

hari. 

Ketiga, Skripsi Muhammad Mangsur mahasiswa mahasiswi 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2016, yang berjudul 

“Penanaman Nilai Kerukunan dalam Pembelajaran PAI pada Siswa SMP 

3 Pakis Magelang.”8 Sekripsi ini membahas tentang pelaksanaan 

penanaman kerukunan dilakukan melalui materi yaitu Akhlak dan Tarikh 

juga melalui hidden curriculum yaitu penanaman kurukulum sebagai 

refleksi dari nilai-nilai kemasyarakatan yang dilakukan didalam dan diluar 

kelas. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis 

yaitu mengenai tema penelitian yang sama-sama tentang penanaman suatu 

nilai dalam pembelajaran pendidikan. Adapun perbedaan antara penelitian 

ini dan penelitian yang dilakukan penulis yang pertama yaitu tahun 

penelitian, dan lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan disekolah, 

sedangkan penelitian penulis dilakukan di pondok pesantren. Di dalam 

penelitian ini objek kajiannya membahas mengenai penanaman nilai 

 
8 Muhammad Mangsur, “Penanaman Nilai Kerukunan dalam Pembelajaran PAI pada 

Siswa SMP 3 Pakis Magelang”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2016. 
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kedisiplinan, sedangklan dalam penelitian yang dilakukan penulis 

membahas mengenai penanaman nilai multikultural. 

Keempat, Skripsi Agus Mustofa mahasiswa mahasiswi Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2014, yang berjudul 

“Upaya Guru PAI dalam Menanamkan Pendidikan Multikultural di SMA 

Piri 1 Yogyakarta.”9 Sekripsi ini membahas tentang bagaimana seorang 

guru PAI bisa menanamkan nilai-nilai multikultural ke dalam jiwa peserta 

didik dan perkembangan kemajuan pendidikan multikultural di SMA Piri 

1 Yogyakarta. Dengan notabene sekolah di bawah naungan Yayasan 

Islam, yang didalamnya penuh dengan pluralitas dan keanekaragaman.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis 

yaitu sama-sama menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural. 

Adapun perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan 

penulis yang pertama yaitu tahun penelitian, subjek, dan lokasi penelitian, 

penelitian ini dilakukan disekolah, sedangkan penelitian penulis dilakukan 

di pondok pesantren. Di dalam penelitian ini upaya dalam menanamkan 

nilai-nilai multikultural dilakukan oleh guru PAI, sedangkan dalam skripsi 

yang penulis lakukan upaya dalam menanamkan multikultural diajarkan 

oleh Kiai. 

 

 
9 Agus Mustofa, “Upaya Guru PAI dalam Menanamkan Pendidikan Multikultural di 

SMA Piri 1 Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2014. 
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E. Landasan Teori  

1. Pengertian Multikultural 

Menurut Bhikhu Parekh, multikultural adalah sebagai suatu 

fakta adanya perbedaan kultur, dan multikulturalisme merupakan 

tanggapan atau respon yang normatif terhadap fakta tersebut.10 Dalam 

forum Maiyah (Emha Ainun Najib, Kiai Kanjeng,dan Jamaah Maiyah) 

memberikan pengalaman hidup dalam realitas multikultural adalah 

adanya sikap saling menghormati, saling menghargai, saling 

memuliakan, menjaga untuk tidak saling menyakiti dan tidak merasa 

terganggu oleh keyakinan orang lain, itu adalah kewajiban 

kemanusiaan.11 

Istilah multikultural mengandung dua pengertian, yaitu ”multi” 

yang berarti plural (berjenis-jenis) sedangkan ”kultural” berarti kultur 

atau budaya.12 Secara etimologi istilah pendidikan multikultural terdiri 

dari dua term, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan berarti 

proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok 

dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran, pelatihan, proses dan 

 
10 Bhikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik 

(Yogyakarta: Kanisus, 2008), hal.6. 
11 Prayogi R. Saputra, Spiritual Journey, Pemikiran dan Permenungan Emha Ainun Najib 

(Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2012), hal. 189. 
12 Zainal Arifin, Pendidikan Multikultural-Religius Untuk Mewujudkan Karakter Peserta 

Didik Yang Humanis-Religius. Jurnal Pendidikan Islam Volume 1, Nomor 1, Juni 2012/1433, hal 

92 
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cara mendidik. Multikultural diartikan sebagai keragaman kebudayaan, 

aneka kesopanan.13 

Pendidikan multikultural seyogyanya memfasilitasi proses 

belajar mengajar yang mengubah perpektif monokultural yang 

esensial, penuh prasangka dan diskriminatif ke prespektif 

multikulturalis yang menghargai keberagaman dan perbedaan, toleran 

dan sifat terbuka (inklusif). Perubahan paradigma semacam ini 

menuntut transformasi yang tidak hanya terbatas pada dimensi 

konknitif belaka. Lebih dari itu, juga menuntut perubahan pada 

dimensi lainnya: dimensi afektif dan psikomotorik.14 

Dengan melihat dan memperhatikan berbagai pengertian atau 

definisi pendidikan multikultural diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah proses pengembangan 

yang tidak mengenal sekat-sekat dalam interaksi manusia. Sebagai 

wahana pengembangan potensi, pendidikan multikultural adalah 

pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan, etnis, suku, dan 

agama serta menghargai dan menghormati keragaman budaya yang 

ada di dalam kehidupan masyarakat. 

2. Nilai-Nilai Multikultural 

Adapun pembahasan terkait dengan nilai-nilai multikultural 

menurut Abdullah Aly terdapat kesesuaian antara nilai-nilai 

multikultural persfektif  Barat dengan nilai-nilai multikultural persektif 

 
13 Erlan Muliadi, Urgensi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural 

di Sekolah. Jurnal Pendidikan Islam Volume 1, Nomor 1, Juni 2012/1433, hal. 57 
14 Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 

17. 
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Islam. Namun demikian, sumber kebenaran dari nilai-nilai 

multikultural dalam persfektif Barat bersumber dari filsafat yang 

bertumpu pada hak-hak asasi manusia, maka nilai-nilai multikultural 

dalam persfekti Islam bersumber pada wahyu. Adapun pembagiannya 

terdapat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Karakteristik Pendidikan Multikultural15 

Karakteristik 
Nilai Multikultural 

Perspektif Barat 

Nilai Multikultural 

Perspektif Islam 

Berprinsip pada: 

Demokrasi, 

kesetaraan, dan 

keadilan. 

Demokrasi, 

kesetaraan, dan 

keadilan. Lawannya: 

Diskriminasi, 

hegemoni, dan 

dominasi. 

almusyawaroh, 

almusawah, 

dan aladl. 

Berorientasi 

kepada: 

Kemanusiaan, 

kebersamaan, dan 

kedamaian. 

Kemanusiaan 

kebersamaan, dan 

kedamaian. 

Lawannya: 

permusuhan, 

konflik, 

kekerasan, dan mau 

menang sendiri. 

Hamblun Min alnas, 

al-ta’aruf, alta’awun, 

dan alsalam. 

Mengembangkan 

sikap: Mengakui, 

menerima, dan 

menghargai 

keberagaman. 

Toleransi, empati, 

simpati, dan 

solidaritas sosial. 

Lawannya: rasial, 

stereotip, dan 

prejudis. 

Al-ta’addudiyat, 

altanawwu’i, 

altasamuh, 

al-rahmah, 

al-‘afw, dan al ihsan. 

 

Sedangkan terkait dengan muatan nilai-nilai multikultural 

dalam Islam, Prof. Assegaf lebih lengkap dan terperinci membagi ke 

dalam tiga kategori. Pertama, nilai-nilai utama yang meliputi: Tauhid 

(mengesakan Tuhan), ummah (hidup bersama), rahmah (kasih sayang), 

 
15 Abdullah Aly, Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2011), hal. 124. 
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al-musawah, taqwa (egalitarianism). Kedua, nilai-nilai penerapan: 

Ta’aruf, ihsan (saling mengenal dan berbuat baik), tafahum (saling 

memahami), takrim (saling menghormati), fastabiqul khayrat 

(berlomba dalam kebaikan), amanah (saling mempercayai), husnuzhan 

(berfikir positif), tasamuh (toleransi), ‘afw, magfirah 

(pemberian/permohonan ampun), sulh (perdamaian), islah (resolusi 

konflik). Ketiga: nilai-nilai tujuan: silah, salam (perdamaian), layyin 

(lemah lembut atau budaya anti-kekerasan), dan ‘adl (keadilan).16  

3. Pengertian Pesantren 

Istilah pondok pesantren dimaksudkan suatu bentuk Pendidikan 

ke-Islaman yang melembaga Indonesia. Kata pondok (kamar, gubuk, 

rumah kecil) dipakai dalam bahasa Indonesia dengan menekankan 

kesederhanaan bangunan. Sedangkan kata pesantren yang terdiri dari 

asal “santri” awalan “pe” dan akhiran “an” yang menentukan tempat, 

yang berarti tempat para santri. Dalam arti yang paling umum pondok 

pesantren mungkin dibedakan pusat ibadah Islam, masjid, yang dapat 

diartikan sebagai lembaga pengajaran dan pelajaran ke-Islaman.17 

Menurut Soegarda Poerbakawtja seperti yang dikutip Haidar 

Putra Daulay mengatakan bahwa pesantren berasal dari kata santri 

yaitu seorang yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian 

pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar 

agama Islam. Ada juga yang mengartikan pesantren adalah suatu 

 
16 Abd. Rahman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 

313-314. 
17 Manfred Ziemek, Pesantren Dalam Perubahan Social (Jakarta: P3M, 1983), hal. 99. 
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lembaga pendidikan Islam Indonesia yang bersifat tradisional untuk 

mendalami ilmu agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman 

hidup keseharian.18  

Dunia pesantren adalah dunia tradisional Islam, yakni dunia 

yang mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang 

dikembangkan ulama’ dari masa ke masa, tidak terbatas pada periode 

tertentu dalam sejarah Islam.19 Pesantren sebagai lembaga pendidikan 

Islam yang berada di Indonesia merupakan aset pendidikan yang 

mampu bertahan dalam dunia modernitas, sebagai lembaga pendidikan 

yang mandiri baik dari struktur kurikulum ataupun pelaksanaanya 

tanpa ada campur tangan aturan dari pemerintah. Meskipun demikian 

ternyata pondok pesantren memiliki peran yang sangat urgen dalam 

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemampuan ini tentu saja 

bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi pesantren memang memiliki 

elemen-elemen sub kultur yang unik dan khas, baik pada supra 

maupun infra strukturnya. 

Bentuk Pesanteran yang tersebar di Indonesia dewasa ini 

mengandung unsur-unsur yang cirinya adalah: Kiai sebagai pendiri, 

pelaksana dan guru, pelajar (santri) yang secara pribadi langsung diajar 

berdasarkan naskah-naskah Arab klasik tentang pengajaran, faham, 

dan aqidah ke-Islaman. Disini, Kiai dan santri tinggal bersama-sama 

 
18 H. Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: 

Prenada Media, 2007), hal. 26. 
19 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru 

(Jakarta: Logos, 2002), hal. 107. 
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untuk masa yang lama, membentuk suatu komune pengajar dan 

belajar, yaitu pesantren bersifat asrama (tempat pendidikan, 

pemondokan dan makan).20 

4. Metode dan Sistem Pengajaran dalam Pesantren 

Dalam dunia pesantren pelestarian pengajaran kitab-kitab 

klasik berjalan terus-menerus dan secara kultural telah menjadi ciri 

khusus pesantren sampai saat ini. Di sini peran kelembagaan pesantren 

dalam meneruskan tradisi ke-Ilmuan Islam klasik sangatlah besar. 

Pengajaran kitab-kitab klasik tersebut pada gilirannya telah 

menumbuhkan warna tersendiri dalam bentuk paham dan sistem nilai 

tertentu. Sistem nilai ini berkembang secara wajar dan mengakar 

dalam kultur pesantren, baik yang terbentuk dari pengajaran kitab-

kitab klasik, maupun yang lahir dari pengaruh lingkungan pesantren itu 

sendiri.21  

Kurikulum pesantren sebenarnya meliputi seluruh yang 

dilakukan di pesantren selama sehari semalam (yang saat itu belum 

dirumuskan). Diluar proses pembelajaran, banyak kegiatan yang 

bernilai pendidkan dilakukan di pondok berupa latihan hidup 

sederhana, mengatur kepentingan bersama, mengatur kebutuhan 

 
20 H. Haidar Putra Dauly, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: 

Prenada Media, 2007), hal. 101 
21 Yasmadi, Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan 

Islam Tradisional (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal 90 
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seharihari, olahraga, belah diri, belajar bersama, ibadah dengan tertib 

dan lain sebagainya.22 

Adapun metode pengajarannya, sebenarnya adalah suatu hal 

yang setiap kali dapat berkembang dan berubah sesuai dengan 

penemuan metode yang lebih efektif dan efesien untuk mengajarkan 

masing-masing cabang ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, dalam 

waktu yang sangat panjang, pesantren secara seragam menggunakan 

metode pengajaran yang lazim disebut sebagai weton dan sorogan.23  

5. Karakteristik Pondok Pesantren 

Pondok pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam berbeda 

dengan pendidikan lainnya baik dari aspek sistem pendidikan maupun 

unsur Pendidikan yang dimilikinya. Perbedaan dari segi sistem 

pendidikannya, terlihat dari proses belajar-mengajarnya yang 

cenderung sederhana dan tradisional, sekalipun juga terdapat pesantren 

yang bersifat memadukannya dengan sistem Pendidikan modern. Yang 

mencolok dari perbedaan itu adalah perangkat-perangkat 

pendidikannya baik perangkat lunak (software) maupun perangkat 

keras (hardware). Keseluruhan perangkat pendidikan itu merupakan 

unsur-unsur dominan dalam keberadaan pondok pesantren. Bahkan 

 
22 M. Dawam Rahardjo, Pesantren dan Pembaharuan (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES 

Indonesia, 1995), hal 86. 
23 Ibid., hal. 87. 
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unsur-unsur dominan itu merupakan karakteristik khusus pondok 

pesantren.24 

Adapun secara umum, dapat dikatakan bahwa karakteristik 

pesantren terletak pada komponen-komponen yang ada di dalamnya. 

Komponen-komponen yang dimaksud meliputi: pondok, masjid, 

santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, dan kiai.25 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan 

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan 

untuk memperoleh data yang diperlukan bersifat kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeteksi 

dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual atau 

kelompok.26  

Adapun jenis penelitian ini adalah studi kasus tentang 

penanaman nilai-nilai Pendidikan multikultural di Pondok Pesantren 

Fadlun Minalloh Wonokromo. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan 

 
24 M. Bahri Ghazali, Pesantren Berwawasan Lingkungan (Jakarta: CV. Prasasti, 2001), 

hal. 17. 
25 Abdullah Aly, Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2011), hal. 159. 
26 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007), hal. 60. 
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fenomenologi digunakan untuk memahami bagaimana proses 

Pendidikan yang berlangsung di pesantren tersebut melalui 

keterlibatan peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. 

2. Lokasi, Obyek dan Subyek Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Pondok Pesantren Fadlun 

Minalloh wonokromo yang berada di jalan imogiri timur km 10 

Wonokromo 1, Kelurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten 

Bantul, Provinsi, DIY.  

Obyek penelitian ini adalah penanaman nilai-nilai Pendidikan 

multikultural di pondok pesantren fadlun minalloh yang meliputi 

penanaman nilai-nilai, peranan pimpinan pondok pesantren, dan nilai-

nilai multikultural yang diterapkan. Sedangkan subyek penelitian ini 

terdiri dari dewan ustaz-ustadzah, dewan pengurus, dan sebagian 

santri-santri Pondok Pesantren Fadlun Minalloh. 

3. Data dan Sumber Data 

Data di sini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah yang berkaitan langsung dengan topik penelitian dan 

digali langsung dari sumbernya. Data yang diperoleh berupa 

penanaman nilai-nilai, peranan pimpinan pondok pesantren, dan nilai-

nilai multikultural yang diterapkan. Data tersebut merupakan data 

primer. Sementara data sekunder merupakan data pendukung meliputi 

sejarah pondok pesantren, pengasuh, pemimpin, dewan asatidz, dewan 

pengurus, santri, sarana prasarana, dan sebagainya. 



20 
 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah langkah 

atau cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang akan diteliti 

sesuai dengan harapan peneliti, sehubungan dengan ini metode yang 

digunakan adalah sebagai berikut :  

a. Observasi  

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk 

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra 

(mata) serta dibantu dengan indra lainnya. Sedangkan metode 

observasi yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan dan pencatatan yang sistemik mengenai fenomena-

fenomena yang diselidiki.27 Hal ini dilakukan untuk memperoleh 

informasi tentang perilaku santri seperti yang terjadi dalam 

kenyataan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi 

secara langsung terjun ke lapangan untuk mengadakan pengamatan 

dan mendapatkan data yang diperlukan atau sering disebut dengan 

teknik partisipan.  

Observasi ini digunakan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada 

obyek penelitian. Selain itu, observasi ini juga dilakukan untuk 

mendapatkan data tentang keadaan lingkungan serta mengamati 

lokasi penelitian untuk memperoleh data tentang gambaran umum 

 
27 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 2  (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hal. 136. 
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lokasi di Pondok pesantren Fadlun Minalloh, kegiatan Pendidikan 

multikultural di Pondok Pesantren Fadlun Minalloh, terutama yang 

berkaitan dengan penanaman nilai-nilai Pendidikan multikultural, 

serta kegiatan-kegiatan yang mendukung penamanan Pendidikan 

multikultural di Pondok Pesantren Fadlun Minalloh Wonokromo.  

b. Interview / Wawancara  

Interview (wawancara) merupakan cara pengumpulan data 

dengan jalan tanya jawab dengan pihak terkait yang dikerjakan 

dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan peneliti.28 Bentuk 

wawancara ini yaitu wawancara bebas terpimpin, di mana penulis 

mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan 

dijadikan acuan dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan 

secara bebas dan mendalam (in-depth), tetapi keabsahan ini tetap 

tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan 

kepada responden karena telah dipersiapkan sebelumnya oleh 

pewawancara. Dalam persiapan wawancara, selain penyusunan 

pedoman, yang sangat penting adalah membina hubungan baik 

(rapport) dengan responden.29 

c. Dokumentasi  

Studi dokumenter (documentary study) merupakan suatu 

teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis 

 
28 Marzuki, Metodologi Riset  (Yogyakarta: BPFF, 1998), hal. 62. 
29 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), hal. 217. 
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dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun 

elektronik.30 Metode ini digunakan untuk mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Data yang diambil 

berupa dokumentasi arsip-arsip yang merupakan data sekunder 

yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi yang 

sekarang terjadi. Metode ini digunakan untuk menghimpun data 

yang berkaitan dengan gambaran umum Pondok Pesantren Fadlun 

Minalloh mengenai sejarah berdirinya, letak geografis, keadaan 

guru/ ustadz, keadaan santri, serta kondisi fasilitas atau sarana 

prasarana yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Fadlun Minalloh.  

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah analisis data nonstatistik yang 

tidak berupa angka tetapi untuk menganalisa data secara deskriptif. 

Analisa deskriptif dilakukan dengan mempelajari masalah-masalah 

dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, 

situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan, sikap-sikap, 

pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang dan pengarus 

dari suatu fenomena.31 

Tujuan dari analisa data kualitatif adalah membuat deskripsi 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat, dan mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

 
30 Ibid., hal. 221. 
31 Moh. Natsir, Metode Penelitian  (Galia Indonesia, 1985),  hal. 63.  
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang sistematis serta 

mudah dipahami, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika 

pembahasan yang terdiri dari empat bagian, yaitu : 

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan 

keaslian, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, 

abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.  

Bab satu, berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

landasan teori, metode penelitian dan sistematik pembahasan.  

Bab dua, berisi tentang gambaran umum Pondok Pesantren Fadlun 

Minalloh, Wonokromo, meliputi: letak geografis, sejarah pondok 

pesantren dan perkembangannya, visi dan misi, struktur organisasi, sarana 

dan prasarana. 

Bab tiga, berisi penyajian hasil penelitian tantang nilai-nilai 

multikultural yang ditanamkan dan penanaman nilai-nilai pendidikan 

multikultural. 

Bab empat, merupakan penutup yang berisi mengenai seluruh 

rangkaian pembahasan skripsi yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, 

dan kata penutup.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada penanaman 

nilai-nilai multikultural di Pondok Pesantren Fadlun Minalloh, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Nilai-nilai multikultural yang ditanamkan di pondok pesantren Fadlun 

Minalloh yaitu penanaman nilai demokrasi dan saling menghargai seperti 

kegiatan musyawarah rapat pengurus; penanaman nilai toleransi dan 

saling menghormati seperti semua diajarkan untuk saling toleransi dan 

menghormati terhadap sesama tidak membeda-bedakan suku, ras, warna 

kulit, maupun golongan. Sistem pendidikan dan pembelajarannya tidak 

membeda-bedakan santri kaya ataupun miskin, anak pejabat maupun anak 

dari keluarga biasa; Penanaman nilai keadilan dan kesetaraan penanaman 

seperti terkait dengan larangan memakai celana levis, larangan membawa 

barang-barang elektronik ke dalam lingkungan pondok pesantren dan 

kegiatan kitobah jumat legi yang dihadiri oleh seluruh santri dengan 

mengenakan sragam putih; penanaman nilai kebersamaan, kerjasama dan 

tolong menolong seperti kegiatan belajar di pondok pesantren Fadlun 

Minalloh Wonokromo dibagi menjadi dua yaitu dalam kelompok besar 

dan kelompok kecil. Mereka semua diajarkan untuk saling bekerjasama 

dan tolong menolong. 



60 
 

2. Penanaman nilai-nilai multikultural secara kebijakan belum ada akan 

tetapi pembelajaran yang ada dipondok semuanya mengarah kepada 

Pendidikan multikultural. Seperti dalam kajian-kajian kitab klasik, adanya 

himbauan bahwa santri harus memahami santri lainnya diperhatikan secara 

khusus, karena ada santri yang memiliki latar belakang berbeda, adanya 

himbauan santri tertentu diberikan pulang lebih lama, mudik lebih awal 

dan himbauan dalam penggunaan bahasa-bahasa ibu santri harus paham 

bahwa perbedaaan itu menjadi kewajaran 

3. Pondok Pesantren Fadlun Minalloh telah menanamkan nilai-nilai 

multikultural hal ini terlihat dari berbagai santrinya yang berasal dari berbagai 

daerah seperti Klaten, Yogyakarta, Sumatra, Madura, dan Aceh. Penanaman 

nilai-nila multikultural di Pondok Pesantren Fadlun Minalloh ditanamkan 

dengan belajar hidup berdampingan dengan masyarakat; pembiasaan kepada 

santri-santrinya untuk selalu melaksanakan kegiatan yang bermanfaat, 

tanggung jawab dan disiplin; Kegiatan pengembangan diri merupakan 

upaya untuk membentuk watak, karakter dan kepribadian peserta didik 

yang dilakukan melalui beberapa kegiatan ekstrakurikuler; ustadz/ustadzah 

memberikan teladan yang baik bagi santri-santrinya.  

 

B. Saran 

1. Bagi Pondok Pesantren Fadlun Minalloh: tetap mepertahankan dan 

meningkatkan penanaman nilai-nilai multikultural, agar terciptanya santri-

santri yang menghargai perbedaan dan menjadi teladan. 
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2. Bagi pimpinan Pondok Pesantren Fadlun Minalloh: hendaknya pendidikan 

multikultural dimasukkan ke dalam pembelajaran pesantren sehingga 

santri paham akan pentingnya nilai-nilai multikultural. 

3. Bagi santri: tetaplah bersyukur, sabar, dan bersungguh dalam menimba 

ilmu. 

 

C. Kata Penutup 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang mana telah 

memberikan kekuatan kemudahan dan kenikmatan kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Penanaman Nilai-Nilai Multikultural di 

Pondok Pesantren Fadlun Minalloh Wonokromo Yogyakarta”. Penulis sangat 

menyadari msih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi 

ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik kepada para 

pembaca untuk perbaikan selanjutnya. 

Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan 

dari penulisan skrispi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh 

pihak yang sudah membantu penulis dalam hal menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para 

pembaca umumnya, amin amin amin. 
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