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Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga webinar nasional yang diselenggarakan pada tanggal 1 Juni 2021 
oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) dapat diterbitkan dalam prosiding yang 
mengangkat tema “Melalui Peningkatan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila, Kita Cegah dan 
Tangkal Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah pada Terorisme”. Prosiding ini  
memiliki enam subtema, yaitu (1) Membangun Pendidikan Harmoni untuk Memperkuat 
NKRI; (2) Menyemai Harmoni Melalui Pendidikan Keragaman untuk Membentuk Warga 
Negara yang dapat Mengaktualiasikan Nilai-nilai Pancasila; (3) Membingkai Keragaman 
Indonesia Melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; (4) Peran Pendidikan 
Agama dalam Memperkuat Harmonisasi dalam Kerangka NKRI; (5) Peran Kurikulum dalam 
Pembentukan Karakter Bangsa sebagai Antisipasi Lahirnya Sikap Ektremisme di Satuan 
Pendidikan; dan (6) Peran Buku Pendidikan sebagai Inspirator dalam Membentuk Karakter 
Peserta Didik sebagai Antisipasi Lahirnya Ektremisme di Kalangan Pelajar.

Webinar nasional merupakan salah satu bentuk diseminasi hasil-hasil penelitian, 
pengembangan, inovasi, dan evaluasi terhadap kurikulum, pembelajaran, dan buku, baik 
yang telah dihasilkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan maupun kepentingan pemangku 
kepentingan yang lain. Acara webinar nasional diselenggarakan dalam rangka menyambut 
dan memperingati hari lahir Pancasila. Acara ini dihadiri oleh pimpinan dan staf unit utama 
di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kementerian 
dan lembaga lain, pemerhati pendidikan, akademisi, praktisi dari pendidikan anak usia dini, 
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta pimpinan dan staf Pusat Kurikulum dan 
Perbukuan.

Prosiding ini disusun dari makalah-makalah yang telah disajikan dalam Seminar Nasional 
tahun 2021. Makalah tersebut telah diperbaiki sesuai saran dan masukan pada saat seminar 
serta dilakukan proses editing oleh para editor sesuai bidang kepakarannya.

Kami  menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan 
bekerja sama dalam penyelenggaraan webinar nasional ini sehingga dapat terlaksana 
dengan baik. Kami juga menyampaikan permohonan maaf jika masih banyak terdapat 
kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan webinar nasional ini.

Akhir kata, semoga artikel di dalam prosiding ini dapat memberikan manfaat dalam 
menambah wawasan dan sebagai bahan masukan bagi pengambilan keputusan.

Kepala Pusat Kurikulum dan 
Perbukuan

Supriyatno, S.Pd., M.A. 
NIP 196804051988121001 



Daftar Isi

Kata Pengantar ~ iii
Daftar Isi ~ iv
Bagian I: Narasumber
BAB I  PENGUATAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM UPAYA 

PENCEGAHAN EKSTREMISME DI INDONESIA
 (Irene Camelyn Sinaga ~ BPIP ~ 1)
BAB 2  PENGUATAN DAYA TANGKAL PESERTA DIDIK TERHADAP INFILTRASI 

PAHAM EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN
 (Muhammad Suaib Tahir ~ BNPT ~ 8)
BAB 3  PENGUATAN NILAI-NILAI BELA NEGARA DALAM RANGKA MENCEGAH 

EKSTREMISME DI LINGKUNGAN SEKOLAH
 (Endang Purwaningsih ~ Kementerian Pertahanan RI ~ 16)
BAB 4  MENGARUSUTAMAKAN NILAI-NILAI KEBINEKAAN DALAM PENCEGAHAN 

EKSTREMISME DI SATUAN PENDIDIKAN
 (Muhammad Abdullah Darraz ~ Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah ~ 51)
BAB 5  PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DALAM UPAYA PENCEGAHAN 

EKSTREMISME DI SATUAN PENDIDIKAN
 (Suwendi ~ Kementerian Agama RI ~ 81)
BAB 6  MUATAN KURIKULUM DALAM MENCEGAH PEMIKIRAN, SIKAP, DAN 

TINDAKAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH 
PADA TERORISME DI SATUAN PENDIDIKAN

 (Feisal Ghozaly ~ Pusat Kurikulum dan Perbukuan  ~ 92)
Bagian II: Call For Paper
1 DIVERSIFIKASI KURIKULUM MENUNJANG PENDIDIKAN ABAD KE-21 DAN 

PROFIL PELAJAR PANCASILA.
 (Mariati  ~ Pusat Kurikulum dan Perbukuan ~ 111)
2 PENGUATAN NILAI PANCASILA SEBAGAI UPAYA SEKOLAH MENCEGAH 

RADIKALISME
 (Soraya, Farah Arriani, Saptoaji W, Irwan Nurwiansyah ~ STBA LIA/Pusat 

Kurikulum dan Perbukuan ~ 119)
3  PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN NILAI PERSATUAN DAN HARMONI 

DALAM KEBERAGAMAN DALAM STRATEGI PEMBELAJARAN PPKN KELAS IX
 (Nina Purnamasari, Mega Batavia ~ Pusat Kurikulum dan Perbukuan 

Kemendikbud, SMPN 10 Batam  ~ 130)
4  REVITALISASI–REAKTUALISASI EMPIRIK SEKOLAH DALAM PENGUATAN 

KARAKTER SEMANGAT KEBANGSAAN DAN CINTA TANAH AIR UNTUK 
MENGUATKAN MULTIKULTURALISME DAN MENCEGAH EKSTREMISME

 (Agus Setiawan ~ SMAN 1 Driyorejo ~ 146)
5  INTEGRASI PROGRAM JABAR MASAGI PADA DIVERSIFIKASI KURIKULUM 

SEBAGAI KARAKTERISTIK SATUAN PENDIDIKAN, PESERTA DIDIK, DAN 
DAERAH DALAM MENUNJANG PROFIL PELAJAR PANCASILA

 (Amir Suhudin ~ Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ~ 157)
6  MEMBINGKAI KERAGAMAN INDONESIA MELALUI METODE “TUKIN” DI 

KELAS IXA SMPN 1 CIMALAKA
 (Tia Setiawati ~ SMPN 1 Cimalaka ~ 170)



Bagian I

Narasumber



PENGUATAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM 
UPAYA PENCEGAHAN EKSTREMISME DI INDONESIA 

Irene Camelyn Sinaga

Badan Pembina Ideologi Pancasila

1. Keragaman dalam Keindonesiaan dan Tantangan Ekstremisme di 
Indonesia 

Keindonesiaan merupakan suatu pemahaman yang cukup unik, yaitu kerangka upaya 
penyatuan atas berbagai arus sejarah dan nilai-nilai dalam lokalitas dan komunitas menjadi 
satu titik temu dan ruang bersama. Pemahaman ini dapat kita lacak sejauh-jauhnya pada 
pemahaman yang dibangun oleh tokoh-tokoh muda yang kemudian kita kenal menjadi 
tokoh Kongres II Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda. Pemahaman ini kemudian 
dinternalisasikan dan dilembagakan dalam pemahaman mengenai kebudayaan daerah 
dalam UUD 1945 yang merumuskan budaya dalam keindonesiaan, yaitu sebagai berikut.

“Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat 
Indonesia seluruhnya.

Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-
daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan 
harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-
bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya 
kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.” 

Rumusan di atas merupakan bagian penjelasan dari Pasal 32 UUD 1945. Dalam Teks UUD 
NRI 1945, yaitu teks konstitusi yang terkini, bagian penjelasan ini dihapus dalam proses 
amandemen tahun 1999-2002. Namun demikian, bagian penjelasan ini tetap menjadi akar 
dan aras pemahaman mengenai keindonesiaan. Pernyataan di atas selalu berulang dan 
diolah, termasuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Pemajuan Kebudayaan. 

Rumusan tersebut juga cukup unik dengan merujuk pada pembentukannya. Rumusan 
penjelasan Pasal 32 UUD 1945 di atas merupakan hasil dari tugas panitia kecil yang 
menjadi perancang Pendidikan dan Pengajaran BPUPK.  Panitia kecil ini diketuai oleh Ki 
Hadjar Dewantara dengan anggota Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat, Prof. Dr. Asikin, Prof. 
Ir. Rooseno, Ki Bagoes Hadikoesoemo, K.H. Masjkoer.1 Dari “wajah” dan kinerja panitia 
kecil ini kita dengan segera mencermati bagaimana pendidikan dan kebudayaann menjadi 
hal yang amat dekat. Keduanya saling memengaruhi dan saling menumbuhkan. Hal ini 
semakin kuat kita dapati pada susunan pasal mengenai pendidikan (Pasal 31) dan pasal 
mengenai kebudayaan (Pasal 32) yang “didempetkan” (“bersisian”) dan terdapat dalam 
satu bab, yaitu Bab XIII. 

Karakterisasi kebudayaan sebagai bagian dari pendidikan dan pendidikan sebagai bagian 
dari kebudayaan mengasumsikan adanya pengakuan bahwa keindonesiaan mensyaratkan 
adanya nilai-nilai pengakuan (rekognisi) yang kemudian ditumbuhkembangkan dalam 
kebudayaan dan pendidikan. Nilai-nilai pengakuan ini jugalah yang mendasari semangat 

1 Pemaparan dalam hal ini sepenuhnya kita dapati dalam pemaparan Yudi Latif, Ph.D., dalam karyanya 
“Pendidikan yang Berkebudayaan, Histori, Konsepsi, dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif” (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2020). 



kemerdekaan yang diserukan pendiri bangsa. Pendiri bangsa berpendapat bahwa 
keindonesiaan tidak bisa sekali jadi, tetapi berproses dalam kebudayaan dan pendidikan 
sehingga ia memiliki akar dan aras sepanjang proses kemerdekaan tersebut. Dengan 
mengakui keindonesiaan sedemikian, maka mengindonesia berarti memasuki suatu proses 
timbal balik dari “lembah ke puncak” (dalam puncak-puncak kebudayaan), dan menjadi 
proses menuju “kemajuan adab, budaya, dan persatuan”. 

Nilai pengakuan “memanusiakan manusia” dalam keindonesiaan ini juga dinyatakan 
dalam keseluruhan proses kemerdekaan di mana Pancasila menjadi cita dan tujuan 
dari keindonesiaan. Nilai-nilai dalam masing-masing sila sekaligus keseluruhan sila 
mencerminkan apa yang dinyatakan oleh panitia kecil perancang Pendidikan dan 
Pengajaran BPUPK mengenai kebudayaan.  

Tantangan Terkini  

Dengan keragaman kehidupan yang luar biasa dalam keindonesiaan kita, tantangan 
mengelola keragaman ini menjadi tantangan yang amat besar. Namun demikian, tantangan 
ini disambut dengan semangat yang sama dari para pendiri bangsa, yaitu semangat 
membangun kemajuan adab, budaya, dan persatuan. Dalam banyak hal, mencermati 
tantangan yang ada ini juga memberikan kesempatan yang unik bagi Indonesia dalam 
memperkaya makna dan beragam wujud “memanusiakan manusia”. 

Seberapa jauh penumbuhkembangan nilai pengakuan ini terus berlangsung dan 
berkembang, kita dapat mengamati dalam krisis-krisis keindonesiaan. Krisis, termasuk 
konflik, akan selalu mewarnai kehidupan kebangsaan dengan keragaman yang dimiliki  
Indonesia. Dengan keragaman yang ada, tentu saja, potensi konflik akan selalu ada. 
Dengan situasi keragaman ini, perbedaan budaya dan keyakinan dapat diperparah dengan 
ketimpangan sosial dan akses atau partisipasi pada kekuasaan. 

Ekstremisme, sebagaimana yang dapat kita amati atau bahkan alami, ada dalam situasi 
sedemikian. Ektremisme tidak dapat hanya dianggap sebagai “gangguan” atau “masalah”, 
melainkan sesuatu yang memang menjadi bagian dari kehidupan yang beragam di mana 
perbedaan dan budaya, kemudian problem ketimpangan sosial dan akses atau partisipasi 
pada kekuasaan akan selalu membentuk ekstremisme. Dalam hal ini, ekstremisme tidak 
akan jauh dari kehidupan keindonesiaan kita. 

Ekstremisme ini dapat berupa ekstremisme berdasarkan primordialisme, yaitu berdasarkan 
agama, etnis, atau lokalitas. Konflik-konflik besar di Indonesia memberikan penggambaran 
mengenai tiga latar tersebut, termasuk konflik Ambon dan konflik Poso (agama, etnis, dan 
lokalitas secara sekaligus), serta kekerasan berdasarkan agama termasuk yang berupa 
kekerasan fisik dan amat lokal, sampai pada persuasi global yang berujung pada kebencian 
atas yang lain. Interkonektivitas global dan situasi post-truth memberikan atau membentuk 
lapangan ekstremisme menjadi suatu bentuk yang semakin sulit direspons atau diolah. 

Perlu ditegaskan bahwa ekstremisme tidak sama dan tidak identik dengan kekerasan. 
Namun, jelas bahwa keduanya saling berhubungan. Kekerasan yang ada muncul dari situasi 
ekstremisme yang menjadi “biasa” (diinternalisasi) kemudian tumbuh menjadi keyakinan, yaitu 
suatu keyakinan bahwa pihak yang lain di luar diri mereka lebih rendah dan tidak boleh mendapat 
tempat dalam kehidupan bersama2 dan cara yang dianggap mulia adalah kekerasan3. 

2 Laporan PPIM-UIN Jakarta yang berjudul “Gen Z: Kegalauan Identitas Agama” (PPIM-UIN Jakarta, 2018) 
memberikan penjelasan bagaimana internalisasi atau “merasa biasa” dengan persepsi dan sikap inteloransi 
memunculkan ektremisme (lihat halaman, di antaranya, 8 dan 9 dalam laporan tersebut) 

3 Laporan IPAC Nomor 51, 18 Oktober 2018, memberikan gambaran mengenai pola rekrutmen dan pola 
pengaruh yang kemudian memunculkan apa yang kemudian menjadi peristiwa “Bom Surabaya” 13–14 Mei 2018. 



2. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Peran BPIP 

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila merupakan suatu mandat dan tujuan kemerdekaan Indonesia 
sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berikut. 

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka 
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan 
dan perikeadilan.” 

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini harus menuju pada pengakuan eksistensi seluruh 
warga bangsa atas dasar alasan-alasan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pengakuan 
ini menjadi titik temu dan kebahagiaan bersama (al-masalahah al-ammah, bonum 
commune)4. Pengakuan sedemikian membutuhkan suatu wujud aktualisasi, yaitu suatu 
proses dan produk pembudayaan dan pendidikan –sebagaimana menjadi semangat dalam 
penyusunan UUD 1945. 

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila mengandung makna dan proses berkelanjutan dalam upaya 
dalam kehidupan kenegaraan yang menerima, mengolah, dan meluhurkan sumbangsih 
praksis dan habitus dari berbagai keunikan sumbangsih terhadap persatuan dan keadaban, 
baik dengan pelembagaan (hukum, kebijakan, pendidikan) maupun dengan mengangkatnya 
ke dalam proses kenegaraan (ketokohan, upaya membangun praktik utama, titik temu 
dengan “tindakan” negara).

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini diwujudkan dalam proses pembudayaan dan pendidikan 
dengan mengupayakan “pelibatan dan tanggapan atas tantangan-tantangan serius 
kebangsaan, terutama keterbelahan masyarakat atas problem provokasi politisasi agama, 
ketidakmerataan taraf kehidupan masyarakat, wilayah-wilayah perbatasan dan terdepan 
Indonesia yang mempunyai situasi khas yang perlu dijawab, kondisi kelompok muda 
Indonesia yang terbawa arus polarisasi, kondisi masyarakat Indonesia sebagai negara 
kepulauan”5. 

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini menjadi bagian yang amat penting dari tugas dan 
fungsi BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). BPIP  mempunyai  tugas  dalam hal 
pembinaan  ideologi Pancasila berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut 
sangat penting untuk direalisasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang 
dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Tugas dan fungsi BPIP dalam aktualisasi nilai-nilai 
Pancasila menjadi bagian  penting dari proses rekognisi tersebut. Sebagian rincian dari 
tugas dan fungsi tersebut, lebih jauh aktualisasi nilai-nilai Pancasila, dituangkan dalam 
proses-proses penting sebagai berikut: 
● mewujudkan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila; 
● meningkatkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui peningkatan peran dan fungsi 

BPIP hingga daerah dan desa untuk mewujudkan keteladanan Pancasila; 
● mempromosikan inklusi sosial di kalangan masyarakat.

4 Rumusan dari dokumen Wawasan Pancasila, UKP PIP (Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila) 
dan dalam dokumen konsep aktualisasi nilai-nilai Pancasila, BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) 

5 Sebagaimana dirumuskan dalam laporan Pembudayaan Pancasila Dewan Pertimbangan Presiden 
(Laporan Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto) 2015–2019. 



Khusus dalam hal mempromosikan inklusi sosial di kalangan masyarakat, strategi yang 
dibangun dan diwujudkan antara lain6: 

1. melakukan penguatan inisiatif, partisipasi, dan jejaring komunitas dalam pembinaan 
ideologi Pancasila melalui pembuatan direktori lembaga/komunitas dan tokoh yang 
memiliki kepedulian dalam melaksanakan program terkait Pancasila dan Kebangsaan;

2. membuka ruang perjumpaan antarindividu dan komunitas (live in) antara lain berupa 
pertukaran pelajar/dosen/aparatur negara lintas daerah,  aksi-aksi  bersama  lintas  
budaya  dan  agama  untuk menguatkan budaya kewargaan;

3. membangun agenda bersama dalam pengarusutamaan Pancasila;
4. mengurangi kecenderungan politisasi identitas;
5. mengurangi gejala polarisasi dan fragmentasi sosial, baik berbasis identitas keagamaan, 

kesukuan, golongan, maupun kelas sosial;
6. pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui 

praktik pembelajaran multikulturalisme;
7. menguatkan kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial; dan
8. mempromosikan inisiatif praktik terbaik (best practices) implementasi nilai-nilai 

Pancasila dari seluruh warga negara di seluruh pelosok Nusantara.

Proses-proses penting ini memberikan kontribusi pokok terhadap peran-peran aktualisasi 
nilai-nilai Pancasila situasi terkini. BPIP tidak dimaksudkan sebagai lembaga monopoli 
dalam uhal aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Namun, pada saat yang sama, proses-proses 
penting ini menegaskan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila perlu menjadi proses yang 
terukur, terutama dalam ketiga hal di atas. 

3. Proses-Proses yang Perlu Menghadapi Tantangan Ekstremisme 

Tantangan ekstremisme, sebagaimana digambarkan di bagian A, menjadi tantangan dalam 
hal aktualisasi nilai-nilai Pancasila, dan di sini terdapat  soal bagaimana membangun 
pengakuan (rekognisi), bahkan ketika ada potensi kekerasan. Sekali lagi, Indonesia tidak 
satu kali saja mengalami konflik dengan muatan kekerasan yang luar biasa. Konflik Ambon 
dan konflik Poso7 memberikan pandangan kepada kita bahwa tantangan ekstremisme ini 
bukan tantangan yang kecil. Pada saat yang sama, justru karena ekstremisme merupakan  
tantangan yang selalu melekat pada masyarakat multikultural dan multiidentitas, maka 
pengelolaan keragaman perlu berjangka panjang, terorganisasi, serta mengedepankan 
praktik-praktik dan ketokohan (leadership). 

Titik penting dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila ialah pengakuan keberagaman, sekaligus 
bagaimana mengolah keberagaman itu menjadi upaya persatuan dan keadaban. Pengakuan 
ini menghindari penyeragaman. Hal ini dicerminkan juga dalam proses sidang BPUPK, 
sebagaimana disampaikan oleh Supomo ketika membahas budaya berikut. 

“Bahasa negara adalah bahasa Indonesia, sama sekali tidak berarti bahwa misalnya 
bahasa Jawa atau bahasa Sunda harus dihapuskan. Sama sekali tidak! Saya pernah 
mendengar dalam sidang ini  perkataan: Janganlah memakai nama Soekardjo sebab itu 

6  Rencana Strategis BPIP 2020–2024 

7 Saat ini, situasi Poso dapat dipahami dalam situasi intensitas rendah (low-intensity), tetapi tetap dengan 
potensi kekerasan mengingat kelompok-kelompok bersenjata tetap punya dampak provokasi. 



adalah nama Jawa. Kita harus memakai nama Indonesia. Pendapat ini salah! Bukan itu yang 
dimaksudkan. Nama Jawa atau nama Sunda itu juga nama Indonesia. Jadi bahasa-bahasa 
daerah, bahasa Jawa, dan bahasa lain-lain harus dihormati…. Kita harus memelihara sebaik-
baiknya bahasa-bahasa daerah yang begitu luas dan tinggi kedudukannya dalam kehidupan 
masyarakat. Di samping itu, kita harus mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa 
persatuan, sebagai bahasa negara. Dengan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai 
bahasa negara,  kita akan mengekalkan persatuan seluruh rakyat Indonesia”8. 

Rumusan ini menjadi dasar dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila di mana ada hubungan 
antarlokalitas dan multiragam kehidupan dengan persatuan dan keadaban. 

Ekstremisme yang punya tendensi menjadi penyeragaman tidak dapat direspons dengan 
penyeragaman juga. Penyeragaman direspons dengan penyeragaman tidak akan dapat 
menghasilkan persatuan dan keadaban. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini perlu sepenuhnya 
mewujudkan pembudayaan dan pendidikan menjadi proses-proses pokok. 

Pembudayaan dan pendidikan ini ditujukan dalam hal pembukaan dan penguatan ruang 
perjumpaan antarindividu dan komunitas; mengurangi kecenderungan politisasi identitas; 
mengurangi gejala polarisasi dan fragmentasi sosial, baik berbasis identitas keagamaan, 
kesukuan, golongan, dan kelas sosial; menguatkan kebijakan dan kepemimpinan yang 
mendorong ke arah inklusi sosial. 

4. Merawat Indonesia 

Generasi “tanpa-ingatan” akan Pancasila (TAP MPR RI No. XVIII/1998 tentang pencabutan 
TAP MPR RI No. II.1978 tentang P-4, “Ekaprasetia Pancakarsa” dan dihapusnya Pendidikan 
Moral Pancasila pada pendidikan formal) merupakan tantangan kita bersama. Saat ini, 
bangsa kita sedang masuk dan berbenturan di dalam pusaran global ideologi. Di konteks ini 
pulalah ideologi esktremisme-radikal yang berisikan kebencian ataupun kedengkian atas 
globalisasi pun turut masuk ke dalam bangsa ini, dan kita menyaksikan semua secara kasat 
mata di media-media sosial. Upaya menangkal ekstremisme di atas ialah dengan langkah 
berikut: menanamkan jiwa (a) nasionalisme, berpikiran terbuka, dan toleran waspada 
terhadap provokasi dan hasutan; (b) berjejaring dalam komunitas positif dan perdamaian. 
Di samping itu perlu menjalankan (c) aktivitas keagamaan dengan toleran.

Dari Indeks Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (IAP) yang sementara telah diukur oleh Badan 
Pembinaan Ideologi Pancasila dan Badan Pusat Statistik terdapat sejumlah nilai aktual yang 
“hidup” di masyararakat yang masih memberi kita optimisme, walaupun tak boleh membuat 
kita lengah. Indeks Sila ke-3: nasionalisme dilihat atau diukur dalam indikator penggunaan 
produk lokal, terbebasnya masyarakat dari aturan diskriminatif, persentase desa yang 
memiliki kearifan lokal, dan tersedianya akses air minum layak. Kami mendapatkan nilai 
sila nasionalisme ataupun Persatuan Indonesia 83,27.
---

Pada pencapaian Indeks Sila ke-4, kami mengukur persentase penduduk usia 18 tahun 
yang (b) ikut dalam organisasi dan menemukan masih pasifnya warga Indonesia yang aktif 
berorganisasi (nilai 35,62). Hal ini menjadi tugas bersama kita  membangun organisasi 
produktif yang memberdayakan, namun bernilai toleran.

8 Pidato Supomo pada sidang BPUPK mengenai Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana dikutip dari 
Yudi Latif, 2020, Pendidikan yang Berkebudayaan, Histori, Konsepsi, dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama). 



---- 

Pada pencapaian indeks Sila ke-1 terkait (c) hidup keagamaan yang toleran, kami 
menemukan nilai yang positif, khususnya dalam aktualitas indikator persahabatan dengan 
berbeda agama (80,9), menerima kegiatan agama lain di sekitar rumah (71,45). Namun 
demikian, tingkat persetujuan keberadaan atau jika ada rencana membangun rumah ibadah 
di sekitar lingkungan masih rendah (30, 59). 

Dengan ketiga realitas ataupun aktualitas Pancasila yang telah kami ukur, kita masih bisa 
optimis akan proses penguatan Pancasila. Dengan demikian, kita memang memerlukan 
langkah-langkah strategis penguatan akan aktualitas Pancasila lebih lanjut, sebagaimana 
dicatat pada tiga poin di atas. 

Maka bagi kita,

Pandu bersama kita yang dalam bahasa Soekarno disebut “meja statis dan juga Leitstar 
dinamis” dalam mengarungi keadaan global ini adalah Pancasila. Pancasila harus diperkuat 
menjadi aktual dan “living ideology”.

Ilmuwan dan pemikir berkebangsaan Austria, Otto Bauer menyatakan bahwa bangsa 
adalah suatu kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter yang tumbuh 
karena adanya persamaan senasib sepenanggungan dan kesamaan sejarah. Joseph 
Ernest Renan, sastrawan, filolog, filsuf, dan sejarawan Prancis mengatakan bahwa 
kejayaan di masa lampau, suatu keinginan hidup bersama baik di masa sekarang dan di 
masa yang akan datang, serta penderitaan-penderitaan bersama membentuk jiwa bangsa. 
Maka, kebangsaan Indonesia adalah persatuan antara manusia dan tempatnya, orang dan 
tempatnya yang tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan rakyat dan bumi yang ada 
di bawah kakinya. Tempat itu ialah tanah air. 

“Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut 
Geopolitik, Indonesialah tanah air kita, Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan 
Sumatra saja, atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, 
tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah Swt. menjadi suatu kesatuan antara dua 
benua dan dua samudra, itulah tanah air kita”9. 

Menjadi tugas bersama kita dan kerja ke depan, mewujudkan tujuan negara Indonesia 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Jadi, mencintai Indonesia adalah mencintai sejarahnya, mencintai manusianya, mencintai 
tanah airnya, dan mencintai tujuan berdirinya Indonesia. Marilah kita berjanji Indonesia 
Abadi. 

9 Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPK, sebagaimana dikutip dari buku Tubapi (Ja-
karta: Panitia Pembina Djiwa Revolusi/Panitia Retooling Aparatur Negara, 1961). 
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1. Pendahuluan

Manusia memiliki kecenderungan ke arah yang positif dan negatif. Keduanya tergantung 
lingkungan dan pendidikan seseorang, bagaimana ia tumbuh dan berkembang dalam 
menjalani hidup dan memperoleh pendidikan. Sikap ekstrem dalam diri setiap orang 
akan makin menguat jika lingkungan pendidikan mendukung ke arah ekstremisme, 
fanatisme SARA, eksklusivisme, dan intoleransi. Begitu pula sebaliknya, sifat toleransi dan 
keterbukaan serta sikap saling menghargai akan mengkristal dalam diri seseorang  jika 
lingkungan pendidikannya mendukung.

Sebuah studi yang diselenggarakan oleh Uni Eropa menemukan bahwa sistem pendidikan 
yang baik akan  mampu mencipta daya tangkal yang kuat bagi peserta didik terhadap 
infiltrasi paham ekstremisme berbasis kekerasaan. Sebaliknya, iklim pendidikan yang 
tidak kondusif akan mendorong peserta didik cenderung terlibat ke dalam ekstremisme. 
Studi ini dilatarbelakangi oleh fenomena di beberapa negara Eropa di mana anak-anak 
muda banyak tertarik dan bergabung ke dalam jaringan ekstremisme berbasis kekerasan 
terutama pada awal munculnya Islamic State of Iraq and Syam (ISIS) di Irak dan Suriah dan 
jaringan-jaringan terorisme atas nama rasisme.

Melalui makalah sederhana ini, penulis mencoba mengemukakan beberapa pertanyaan. 
Apa yang dimaksud ekstremisme berbasis kekerasan? Bagaimana pola infiltrasi paham 
ekstremisme di lingkungan pendidikan? Bagaimana memperkuat daya tangkal peserta 
didik dalam menghadapi infiltrasi paham-paham eskstremisme berbasis kekerasan di 
lingkungan pendidikan?

Pertanyaan-pertanyaan di atas dijawab penulis berdasar sumber-sumber dari berbagai 
buku bacaan dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei di 
Indonesia. Selain itu, penulis juga menggunakan pengalaman selama berinteraksi dengan 
pegiat-pegiat kontranarasi dan hasil-hasil analisis mingguan yang dilakukan di Pusat Media 
Damai (PMD-BNPT).

2. Memahami Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Istilah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada tindakan terorisme  muncul 
dan menguat di tengah-tengah masyarakat setelah diterbitkannya Peraturan Presiden 
(Perpres) mengenai Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan 
atau yang dikenal dengan RAN PE. Penerbitan Perpres RAN PE ini tentu didasarkan dari 
berbagai studi yang menyimpulkan bahwa terorisme berawal dari paham ekstremisme. 
Artinya, seseorang yang terlibat dalam jaringan terorisme sudah pasti akan berpaham 
ekstremisme.  Namun, belum tentu seorang ekstremisme menjadi seorang teroris. Bentuk 
pemahaman inilah yang harus diwaspadai dan sangat penting untuk memahami apa itu 
ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Siapa pun tidak akan 
mampu menghentikan aktivitas terorisme tanpa mengetahui bagaimana proses seseorang 
terlibat dalam jaringan terorisme.



Istilah ekstremisme banyak ditemukan dalam berbagai jenis ensiklopedia dan kamus-kamus 
berbahasa asing dan Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ekstremisme adalah 
orang yang ekstrem atau orang yang melampaui batas kebiasaan (hukum dan sebagainya) 
dalam membela atau menuntut sesuatu. Ekstremisme juga sering dimaknai sebagai 
paham atau keyakinan yang sangat kuat terhadap sesuatu melebihi batas kewajaran dan 
dapat melanggar hukum. Makna lain ekstremisme adalah doktrin politik atau agama yang 
membuat aksi untuk mewujudkan tujuannya dengan berbagai macam cara, seperti gerakan 
yang keras dan fanatik terhadap sesuatu.

Maqatil.com dalam sebuah artikelnya menyebutkan bahwa ekstremisme adalah sebuah 
sikap keras yang dipahami seseorang yang bertolak belakang dengan pandangan 
umum masyarakat dan nilai-nilai yang dianut oleh sebuah masyarakat dan cenderung 
mengisolasikan diri dan memiliki karakteristik tersendiri yang sering kali diungkapkan lewat 
kekerasan, baik secara individual maupun secara kolektif dan terorganisasi yang bertujuan 
untuk melakukan perubahan drastis dalam sebuah masyarakat dan memaksakan keinginan 
dan pandangan terhadap orang lain.

Ekstremisme sering kali ditampakkan dalam bentuk pemikiran atau perilaku lahiriah atau 
pandangan politik dan menjadikan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuannya. 
Ekstremisme erat kaitannya dengan dogmatisme yang mengakibatkan kejumudan berpikir 
dan eksklusivisme. Hal ini mengacu kepada beberapa ciri, yaitu meyakini bahwa keyakinan 
yang dimiliki adalah yang paling benar dan akan selalu sesuai dengan masa, tidak ada ruang 
diskusi untuk menafikan pandangannya, mengecam dan mengingkari semua yang berbeda 
pandangan, kesediaan menghadapi pihak yang berbeda dengan kekerasan, memaksakan 
kehendak dan pemikiran kepada orang lain meskipun melalui kekerasan dan kekuatan.

Berdasarkan Perpres RAN PE Nomor 7 Tahun 2021, yang dimaksud dengan ekstremisme 
berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan 
yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan 
mendukung atau melakukan aksi terorisme. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan 
bahwa ekstremisme adalah sebuah paham yang mengedepankan fanatisme, prasangka, 
intoleransi, eksklusivisme dengan nilai-nilai atau paham-paham tersendiri yang berbeda 
dengan paham dan nilai yang dianut oleh masyarakat umum yang bertujuan untuk melakukan 
perubahan di tengah-tengah masyarakat melalui berbagai cara, seperti pemaksaaan ide-ide 
terhadap orang lain, penanaman doktrin, dan penggunaan kekerasan jika diperlukan.

3. Penyebaran Paham Ekstremisme di Indonesia

Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa keterbukaan yang melanda Indonesia pascareformasi 
yang diiringi kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang menyebarnya paham-
paham ekstrem berbasis kekerasan di Indonesia. Media sosial menjadi sarana utama 
bagi mereka. Selain karena memiliki karakteristik tersendiri, media sosial juga memiliki 
keunggulan di banding dengan media-media lainnya, seperti kecepatan informasi, audensi 
yang luas, murah, dan tidak memiliki batas wilayah. Para kelompok ekstrem berlomba-lomba 
membangun berbagai sarana di internet untuk kepentingan propaganda dan perekerutan. 
Berdasarkan pengamatan Pusat Media Damai (PMD-BNPT) terdapat sekitar seratus 
lebih website yang berbasis keagamaan di media sosial dikelola oleh kelompok ekstrem. 
Sementara menurut NU Online dalam kajiannya bahwa hanya tiga atau empat website 
keagamaan yang dianggap moderat, sedangkan lainnya cenderung ekstrem, mengajarkan 
intoleransi dan eksklusivisme, terutama yang dikelola oleh kelompok-kelompok ekstrem 
berbasis keagamaan.



Selain media sosial, dunia pendidikan terutama pendidikan yang dibina oleh orang-orang 
asing turut memberikan kontribusi dalam menambah jumlah kelompok ekstrem. Ada juga 
keterlibatan orang-orang dari luar yang masuk ke Indonesia, baik secara langsung maupun 
tidak langsung, seperti membagi email, e-book, artikel-artikel dan mengajarkan paham-
paham eksklusif, intoleran, fanatik kepada anak-anak didik, bahkan membentuk komunitas-
komunitas mencipta komunitas baru dalam sebuah masyarakat yang majemuk.

Di media sosial para kelompok ekstrem bukan saja menyebarkan paham-paham mereka, 
tetapi juga memberikan pelatihan-pelatihan online seperti merakit bom, teknik melakukan 
aksi, dan berbagai bentuk pelatihan lainnya. Mereka membagi target di media sosial ke 
dalam tiga kategori yaitu sebagai berikut.

a. Passif support adalah mereka yang aktif di media sosial dan turut serta menyebarkan 
paham-paham ekstremisme, tetapi tidak terlibat dalam kegiatannya. Kelompok ini 
diistilahkan sebagai kelompok sympatizer yang sewaktu-waktu dapat menjadi bagian 
yang tak terpisahkan dari kelompok ekstrem tersebut. Kelompok ini juga dikategorikan 
sebagai kelompok rentan.

b. Active support adalah mereka yang aktif menyuarakan perjuangan kelompok ekstrem 
dan memberikan dukungan mental. Kelompok ini mulai membela dan menyatakan 
keprihatinan terhadap mereka bahkan turut serta mengglorifikasi perjuangan mereka. 
Kelompok ini masuk dalam kategori kelompok yang sangat rentan. 

c. Massive support adalah mereka yang sudah mulai mendukung dan membela  serta 
terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dan ikut mempropagandakan 
misi mereka. Kelompok ini masuk dalam kategori sebagai kelompok radikal yang 
sewaktu-waktu dapat turut serta melakukan aksi terorisme.

Karakteristik doktrin yang ditujukan kepada tiga kategori ini ialah nilai-nilai yang dipahami 
oleh mereka, seperti antipemerintahan yang dipilih melalui demokrasi, menolak keras 
budaya lokal yang bertentangan dengan pemahaman mereka, mengharamkan berinteraksi 
dengan mereka yang berbeda keyakinan, dan mengganggap mereka yang tidak sepaham 
dengan mereka sebagai kelompok sesat serta mengharamkan semua nilai-nilai yang 
datang dari luar atau dari dalam, tetapi berbeda dengan yang mereka yakini.

4.	 Pola	Infiltrasi	dalam	Lingkungan	Pendidikan

Jika membandingkan bagaimana seseorang terpapar paham ekstrem dan terorisme 
pada masa lalu dan sekarang, maka terdapat perbedaan yang mencolok, terutama pola 
penyebaran dan rekruitmennya, tetapi subtansi yang disampaikan tidak berbeda. Sebelum 
era teknologi informasi, seseorang terpapar pemahaman ekstremisme melalui jalur 
keluarga. Jika dalam satu keluarga terdapat salah satu anggotanya yang ekstrem, apakah 
itu ayah, anak, paman, atau sepupu, maka tidak menutup kemungkinan keluarga yang lain 
juga akan terpapar.

Pola lain yaitu melalui pertemanan, dalam artian seseorang terpapar paham ekstrem 
karena pertemanan dengan orang yang sudah ekstrem. Ini biasanya terjadi di lingkungan 
pendidikan, seperti di sekolah-sekolah umum atau madrasah dan berlanjut hingga ke 
jenjang universitas. Pola lain dari infiltrasi paham ekstremisme ialah berada satu lembaga, 
misalnya yayasan, ormas, perhimpunan, dan komunitas lainnya. Para pelaku terorisme di 
era tahun 2000-an hampir semuanya terpapar melalui pola ini sebagaimana yang terjadi 
pada kader-kader Al Qaeda.



Berbeda di era ISIS yang muncul ketika kemajuan terknologi informasi sudah mencapai 
puncaknya, pola infiltrasinya bukan saja menggunakan pola lama, tetapi juga menggunakan 
pola baru dan mengikuti perkembangan zaman. ISIS mampu merekrut puluhan ribu 
kombatan dari berbagai negara yang umumnya anak-anak muda hampir semuanya 
melalui internet termasuk lebih dari seribu warga negara Indonesia yang bergabung ke 
ISIS terpengaruh melalui media sosial.

Jumlah warga negara Indonesia yang bergabung ke ISIS sebagaimana disebutkan di 
atas tentu hanya sebagian kecil dari jumlah masyarakat Indonesia yang sudah berpaham 
ekstrem dan terorisme. Jumlah ini akan makin banyak jika menilik hasil-hasil penelitian yang 
dilakukan oleh berbagai lembaga survei di negeri ini, seperti Ma’arif Institute, Alvara, PPIM, 
LaKIP, dan Wahid Institute yang beberapa tahun terakhir perhatian terhadap ekstremisme 
dan radikalisme terutama di lingkungan pendidikan menengah. Lembaga-lembaga survei 
ini menemukan sejumlah fakta lapangan yang cukup mengkhawatirkan, misalnya siswa dan 
guru agama mulai berpandangan radikal bahkan mengafirkan orang tuanya seperti pelaku 
pengeboman Mapolresta Cirebon tahun 2011. Hasil survei lainnya antara lain 48,9 persen 
siswa di Jabodetabek menyatakan kesetujuannya terhadap aksi radikal; 60 persen aktivis 
Rohis bersedia berjihad ke wilayah konflik, seperti Poso dan Suriah; 10 persen mendukung 
serangan bom Sarinah; dan 6 persen mendukung ISIS.

Infiltrasi pandangan ekstrem ke dalam dunia pendidikan tentu dilakukan oleh kelompok-
kelompok ekstrem tidak saja menggunakan pola lama, tetapi juga menggunakan pola baru. 
Misalnya, memanfaatkan organisasi-organisasi yang ada dalam lembaga pendidikan, seperti 
OSIS, menyediakan e-book, membagi bacaan-bacaan yang mengarah kepada ekstremisme, 
dan pembinaan mental yang cenderung mengarah kepada patriotisme buta, seperti pelatihan 
semi militer ”Jundullah” yang pernah ditemukan di Cianjur, Yogyakarta, dan Sukabumi.

Beberapa pola yang dominan dilakukan oleh kelompok ekstrem dalam upaya menyebarkan 
pandangan dan pemahaman ekstremisme di lingkungan pendidikan antara lain sebagai berikut.

a. Menguasai Semua Pemangku Kepentingan dalam Satu Komunitas Pendidikan

Di luar lembaga pendidikan, kelompok ekstrem berusaha menguasai rumah-rumah 
ibadah, ormas-ormas keagamaan, dan perhimpunan serta komunitas mulai dari struktur 
kepemimpinan sampai manajemen administrasi. Pola yang dilakukan di lingkungan 
pendidikan juga bagaimana menguasai struktur organisasi dalam lembaga pendidikan 
mulai dari kepemimpinan sampai administrasi.

Kepala Sekolah, para guru, dan organisasi intrasekolah merupakan unsur penting dalam 
sebuah lembaga pendidikan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
Kebijakan dan gagasan apa pun tidak akan berjalan dengan baik tanpa keterlibatan unsur 
penting ini. Oleh  karena itu, kelompok ekstrem akan terlebih dahulu melakukan pendekatan 
satu per satu kepada semua unsur penting ini melalui pendekatan keagamaan. Mereka secara 
terus-menerus berusaha memengaruhi mereka dari berbagai pendekatan hingga bergabung 
ke dalam kelompoknya dan selanjutnya akan berusaha menarik yang lain agar juga terlibat  
dalam  aktivitas mereka.

Pada titik ini, peluang untuk memasukkan ide-ide perubahan di sekolah mulai terbuka.  
Secara perlahan mereka mulai menerapkan beberapa disiplin, termasuk memanfaatkan 
kegiatan-kegiatan esktrakurikuler sekolah. Pendekatan ini sama dengan pendekatan yang 
dilakukan oleh beberapa kelompok ekstrem di dunia dengan berbagai latar belakang, 
apakah politik, agama, dan ideologi lainnya.



b. Pemanfaatan Alumni

Alumni merupakan salah satu pendukung utama penyebaran paham-paham ekstremisme di 
sekolah atau madrasah. Bagaimanapun para alumni selalu terikat dengan almamaternya dan 
memiliki rasa bertanggung jawab atas generasi-generasi setelahnya.

Alumni yang aktif di luar dengan berbagai kegiatan ekstrem akan menjadikan almamaternya 
sebagai salah satu target utama untuk memperbanyak pengikut dan kader yang akan 
bekerja sama di tingkat universitas. Para alumni biasanya membentuk komunitas atau 
memanfaatkan komunitas yang sudah eksis di sekolah itu sebagai lahan pembinaan bagi 
kesinambungan doktrin mereka. Mereka menjadi mentor dan pembina di berbagai kegiatan. 
Bahkan, mereka biasanya mempersiapkan siswa-siswa yang berpotensi dan memiliki 
kecerdasaan sebagai kader-kader mereka di kampus di kemudian hari.

Langkah-langkah para alumni ini menjadikan fenomena ekstremisme di sekolah semacam 
berevolusi sehingga mengakibatkan para guru dan pembina di sekolah seakan-akan kehilangan 
fungsi. Di sini para alumni terutama yang bergerak di kerohanian bukan saja merusak tatanan 
dan sistem yang telah dibangun di sebuah sekolah untuk menciptakan kader-kader bangsa 
yang nasionalis, tetapi justru sebaliknya mendidik anak-anak bangsa ini mengarah kepada 
paham ekstremisme yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

c. Penyusupan Materi-materi yang Mengarah kepada Ekstremisme

Kegiatan esktrakurikuler merupakan salah satu pintu masuk paham ekstremisme 
di lingkungan pendidikan. Para guru yang sudah berpaham ekstrem biasanya 
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di luar jadwal belajar yang sama sekali tidak ada 
kaitannya dengan kurikulum, bahkan mereka biasanya membentuk studi-studi klub yang 
diisi dengan bimbingan dan pelajaran yang mengarah kepada ekstremisme, fanatisme, 
dan intoleransi. Hal ini dapat dilihat  dari beberapa temuan dan laporan tentang buku-buku 
pelajaran yang beredar di sekolah dan madrasah serta soal-soal ujian yang tendensius.

Dalam catatan Pusat Media Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pola 
infiltrasi ini cukup masif. Bahkan, sejumlah buku pelajaran di beberapa lembaga pendidikan 
dianggap sangat berbahaya bagi masa depan peserta didik karena buku-buku tersebut 
memuat materi tentang kewajiban berjihad tanpa restu orang tua dan tidak berdosa 
seseorang meninggalkan orang tua jika tidak sepaham dengan yang bersangkutan. Contoh 
kasus misalnya pelaku bom gereja Surabaya (13/5) Dito Oepriarto dan adik kelasnya 
Ahmad Faiz Zainuddin mengakui bahwa mereka terpapar paham-paham radikal ekstrem 
dari guru-gurunya di SMA.

d. Pembuatan Modul-Modul di Sekolah

Pembuatan modul-modul di sekolah merupakan salah satu cara kelompok ekstrem 
menanamkan nilai-nilai ekstremisme di lingkungan pendidikan. Ma’arif Institute, misalnya, 
menemukan bahwa salah satu pintu masuk penyebaran paham ekstremisme di lingkungan 
sekolah adalah pembuatan berbagai bentuk modul di sekolah-sekolah negeri atau swasta 
sebagaimana yang terjadi di beberapa tempat, seperti Cianjur dan Yogyakarta. Pola infiltrasi 
ini tentu hanya bagian kecil dan beberapa pola yang mereka gunakan untuk memengaruhi 
peserta didik untuk mengikuti nilai-nilai ekstremisme di lingkungan pendidikan. Di sana 
masih banyak pola lain yang mereka lakukan sehingga tidak mengherankan jika dalam 
waktu yang tidak begitu lama, fenomena ekstremisme di negeri ini cukup massif dan 
menjadi salah satu batu sandung dalam ruang-ruang publik.



5. Penguatan Daya Tangkal Peserta Didik
Ekstremisme, radikalisme, dan terorisme merupakan sebuah paham yang sudah mengkristal 
dalam diri seseorang. Selain karena memang karakter seseorang yang sudah terbentuk 
dari awal sebagaimana dikemukakan pada pendahuluan, hal itu juga terjadi karena doktrin 
dan pendidikan yang serba ketat diterima oleh seseorang sehingga untuk menghentikan 
dan mencabutnya bukanlah pekerjaan mudah. Dibutuhkan kerja keras dan keterlibatan 
semua pihak, termasuk lembaga pendidikan melalui pencegahan dini. Malala Yousafzai 
mengatakan with guns you can kill terrorists, with education you can kill terrorism.

Ungkapan ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dalam upaya menghentikan 
sel-sel terorisme. Namun, pertanyaannya bagaimana sebuah pendidikan dapat menjadi 
benteng terhadap infiltrasi paham-paham ekstremisme? Penguatan daya tangkal peserta 
didik terhadap paham ekstremisme berbasis kekerasan dapat dilakukan melalui berbagai 
media antara lain sebagai berikut.

a. Membuka Ruang Dialog yang Kondusif

Penciptaan ruang dialog yang kondusif bagi peserta didik mengharuskan guru dan fasilitator 
mampu menciptakan iklim dialog yang nyaman agar semua peserta dapat memberikan 
kontribusi walaupun harus mengangkat isu-isu kontroversial yang penting sesuai dengan 
alam pemikiran peserta didik. Cara ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap 
peserta didik akan terbiasa mengutarakan pemikiran mereka sehingga sikap kritis dan adu 
argumentasi terbangun secara tidak langsung.

Beberapa faktor yang mendukung terciptanya ruang kelas yang nyaman dan kondusif untuk 
berdiskusi ialah bagaimana seorang guru dan fasilitator mengangkat isu-isu yang berkaitan 
dengan kehidupan mereka sehari-hari serta mampu memanfaatkan alat dan bahan ajar 
yang dimiliki sehingga merangsang daya pikir peserta didik.

b. Peningkatan Critical Thinking bagi Peserta Didik

Studi yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Inggris pada tahun 2010 terkait 
penguatan daya tangkal peserta didik dalam menangkal paham ekstremisme berbasis 
kekerasan di lingkungan pendidikan menemukan bahwa kemampuan daya kritis bagi 
peserta didik akan mampu menangkal paham-paham ekstremisme berbasis kekerasan. 
Oleh karena itu, program peningkatan daya kritis bagi peserta didik  merupakan salah satu 
program yang harus diterapkan dalam sebuah lembaga pendidikan. Jadi, peserta didik 
tidak menerima begitu saja apa yang disampaikan oleh gurunya, tetapi bagaimana seorang 
guru dan fasilitator melatih mereka berpikir kritis. Penguatan ini dapat dilakukan dengan 
berbagai cara, seperti membentuk permainan di antara mereka dan mengajak mereka 
menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks.

c. Penguatan Identitas Diri

Salah satu faktor yang mendorong seorang anak cenderung bergabung ke dalam kelompok 
ekstrem ialah krisis identitas diri. Umumnya mereka yang terlibat dalam aksi- aksi terorisme 
dari kalangan anak-anak muda disebabkan oleh hilangnya kepercayaan diri dan putus asa, 
sementara keinginan untuk menunjukkan dirinya cukup tinggi. Peluang ini dimanfaatkan 
oleh kelompok esktrem untuk melatih mereka dan mendoktrinnya dengan berbagai bentuk 
pelatihan sehingga mereka siap menjadi patriot. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk 
membendung peserta didik dari paham esktrem berbasis kekerasan ialah bagaimana 
sebuah lembaga pendidikan mampu memperkuat identitas diri setiap peserta didik yang 
mengarah kepada sesuatu yang positif.



Kegiatan-kegiatan intervensi yang dapat dilakukan harus memperhatikan tiga faktor 
penting, yaitu kemitraan yang efektif dengan stakeholder setempat, kepala sekolah yang 
mendukung kegiatan, dan integrasi kegiatan dengan kurikulum di sekolah. Kemitraan yang 
efektif adalah bagaimana melibatkan mitra setempat untuk memastikan kegiatan yang 
dilakukan akan mencapai sasaran yang diharapkan. Sementara dukungan kepala sekolah 
merupakan hal yang sangat vital. Guru dan siswa serta wali siswa tidak dapat bekerja 
dengan baik jika tidak mendapatkan dukungan dari pimpinan sekolah. 

Integrasi kegiatan dengan kurikulum juga sangat diperlukan. Kegiatan apa pun yang 
diselenggarakan tanpa integrasi dengan kurikulum tidak akan menghasilkan capaian yang 
diharapkan. Integrasi ini sangat penting karena selain akan meningkatkan kapasitas guru 
dalam berinovasi, juga akan melahirkan sistem pembelajaran yang cerdas.  Cara lain yang 
dapat dilakukan ialah memberikan waktu yang banyak kepada setiap guru untuk berinovasi 
dalam kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada penguatan daya tangkal peserta didik, 
bukan sebaliknya memberikan waktu untuk mendoktrin mereka sebagaimana yang terjadi 
di banyak sekolah hari ini.

6. Kesimpulan
Ekstremisme berbasis kekerasan adalah sebuah paham yang menginginkan perubahan 
terhadap nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat umum dan berusaha menyebarkan 
paham ini meskipun harus melalui cara-cara kekerasan. Penyebarannya dilakukan dengan 
berbagai pola termasuk melalui media sosial. Mereka tidak hanya  menyasar orang-orang 
dewasa, tetapi juga menyasar anak-anak muda, termasuk peserta didik yang dianggap 
sangat berpotensi untuk mendukung dan  mempropagandakan paham mereka di masa 
mendatang. Oleh karena itu, penguatan daya tangkal terhadap paham ekstremisme di 
lingkungan pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak sehingga upaya untuk 
menghentikan sel-sel terorisme dapat dilakukan secara holistik.



Daftar Pustaka

Abdul Aziz, Abdullah Bin. 2013. Pasukan Panji Hitam, Jejak Tentara Perlawanan Akhir 
Zaman dari Afghanistan hingga Suriah. Solo: Jazeera.

Al Fadl, Khalid Abou. 2013. Sejarah Wahabi dan Salafi, Mengerti Jejak Lahir dan Kebangkitan 
di Era Kita. Jakarta: Serambi.

Arromadhani, M. Najih. 2017. Bid’Ah Ideologi Isis, Catatan Penistaan Isis terhadap Hadis. 
Jakarta: Daulat Press.

Bonnell, Joe. dkk. 2010. Teaching Approaches That Help to Build Resilience to Extremism 
Among Young People. Opm and National Foundation for Educational Research.https://
Assets.Publishing.Service.Gov.Uk/Government/Uploads/System/Uploads/Attachment_
Data/File/182675/Dfe-Rr119.Pdf

Directorate General For External Policies Department Building Resilience in Education 
System. Video Kesaksian Salah Seorang Penganut Paham Ekstrem. Salafist Wahabitte 
Financial Support to Educational, Social and Religious Institution, European Parliament. 
European Union Journal.

Fauzi, Ibrahim Ali. 2020. Ilusi Negara Khilafa, Esai-Esai tentang Khilafah, Politik Takfir, dan 
Neo Khawarij. Media Baca Abasti. 

Idris, Irfan. 2016. Membumikan Deradikalisasi Softh Approach Model Pembinaan Terorisme 
dari Hulu ke Hilir. Jakarta: Daulat Press. 

Jurnal Maarif Institute Edisi Vol 15 No 2. 2020. Covid-19 dan Matinya Pembelajaran 
Tradisional dalam Perspektif Islam. Https://Tirto.Id/Menjaga-Kegiatan-Rohis-Sekolah-
Dari-Radikalisme-Cpi1tikel

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2020. Modul Pencegahan Paham Ekstremisme. 
Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Maarif, Nurul H. 2017. Islam Mengasihi Bukan Membenci. Jakarta: Mizan.

Purwanto, Wawan H.  2017. Terorisme Under Cover, Memberantas Terorisme hingga ke 
Akar-Akarnya Mungkinkah?. Jakarta: CMB

Tahir, Muhammad Suaib, dan Abdul Malik. 2019. Modul Pencegahan Paham Ekstremisme 
Radikalisme di Lingkungan BUMN. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Tahir, Muhammad Suaib. 2017. Ensiklopedia Pencegahan Terorisme. Jakarta: Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme. 

Tahir, Muhammad Suaib, dan Abdul Malik. 2017. Membongkar Narasi Radikalisme dalam 
Bungkus Agama. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 



PENGUATAN NILAI-NILAI BELA NEGARA DALAM RANGKA 
MENCEGAH EKSTREMISME DI LINGKUNGAN SEKOLAH 

Endang Purwaningsih
Kasubdit Lingkungan Pendidikan Direktorat Bela Negara 

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI1 
 

1. Pendahuluan 
Setiap bangsa dan negara di dunia senantiasa berusaha untuk mewujudkan cita-cita atau 
tujuan nasionalnya.  Demikian pula halnya dengan bangsa dan negara Indonesia yang 
merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 

Undang-undang Dasar 1945 Alinea ke-4  bahwa “Pemerintah Negara Republik Indonesia, 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. 

Dari tujuan nasional tersebut tampak bahwa arah dan tujuan nasional didekati dari tiga 
aspek dasar, yakni aspek keamanan berupa perlindungan terhadap segenap bangsa dan 
seluruh tumpah darahnya; dari aspek kesejahteraan, yakni memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; aspek hubungan antarbangsa, yaitu ikut 
melaksanakan ketertiban dunia. Oleh  karena itu,  seluruh daya upaya pemanfaatan sumber 
daya bangsa harus diarahkan untuk mencapai tujuan nasional tersebut, karena tujuan 
nasional merupakan keinginan yang sangat menentukan bagi kelangsungan hidup bangsa 
dan negara.  Sementara itu, segala  daya upaya untuk menghasilkan karya terbaik bagi 
bangsa dan negara pada dasarnya adalah merupakan wujud dari kesadaran bela negara.  

Dalam rangka menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, 
sumber daya manusia menjadi titik sentral yang perlu dibina dan dikembangkan sebagai 
potensi bangsa yang mampu melaksanakan  pembangunan maupun menangkal dan 
mengatasi berbagai bentuk ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, 
baik berupa ancaman nonmiliter maupun bila suatu saat terjadi ancaman militer, yang 
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.  
Ancaman militer dapat berupa agresi dan nonagresi. Sementara ancaman nonmiliter 
yaitu ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, 
keselamatan umum, dan berdimensi legislasi.  

1 Disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan 
Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset dan Te-
knologi, dengan Tema:  “MELALUI PENINGKATAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA, KITA CEGAH 
DAN TANGKAL EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME”. 
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Kini, memasuki era Industri 4.0 kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah 
berkembang dengan sangat cepat. Kemajuan teknologi informasi juga telah memanjakan 
kita dalam memenuhi berbagai kebutuhan informasi, pengetahuan, hobi, pengalaman, 
bisnis, cara berinteraksi dan komunikasi, promosi, sosialisasi, bahkan menjadi sarana 
pembentukan karakter. Namun sebaliknya, teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan 
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk hal yang negatif, seperti provokasi, 
adu domba,  tebar kebencian, kriminal, hingga perubahan mindset (brainwash) untuk 
memengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu sesuai keinginan/ideologi sang pelaku.  

Melalui perubahan mindset inilah pihak-pihak tertentu ingin merusak moral dan mental 
bangsa, hingga mengubah ideologi dengan menanamkan doktrin sesuai keinginannya, 
hingga pemaksaan keinginan, anti-perbedaan (intoleransi), intimidasi, ancaman, hingga 
teror yang menimbulkan ketakutan. Tidak hanya melalui media sosial, kelompok-kelompok 
ini menyasar ke kelompok masyarakat yang rentan dan mudah dipengaruhi, khususnya 
anak-anak dan remaja melalui berbagai kegiatan pendidikan,  kaagamaan, dan tempat-
tempat ibadah. Bahkan, sering kali upaya-upaya tersebut juga dilakukan dengan 
mengatasnamakan agama, padahal tidak satu pun agama yang mengajarkan kekerasan, 
radikalisme, ekstremisme, maupun terorisme. Oleh karena itulah, kita semua harus cerdas 
dan bijak dalam memilah dan memilih konten/materi/berita/informasi yang kita perlukan 
sehingga bermanfaat dan dapat memberikan value added bagi kehidupan kita. 

Itulah sebabnya, di era industri 4.0 menuju society 5.0 di mana dunia seolah tanpa batas ini, 
pembentukan dan penguatan karakter,  sikap mental, dan jati diri bangsa menjadi sangat 
penting. Karena di saat inilah, ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, 
dan keselamatan bangsa bersifat multidimensional dan berada di semua aspek kehidupan. 
Ancaman dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, 
keselamatan umum, dan berdimensi legislasi. Bahkan, walaupun kecil kemungkinannya, 
tidak menutup kemungkinan pada suatu saat dapat terjadi ancaman militer, baik agresi 
maupun nonagresi.  

Oleh karena itulah, kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang penting yaitu yang 
tidak hanya memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki 
kesadaran bela negara. Kesadaran tersebut tidak dapat tumbuh dengan sendirinya, tetapi 
harus ditumbuhkembangkan melalui berbagai kegiatan pembinaan. Itulah sebabnya, 
pembinaan kesadaran bela negara kepada seluruh warga negara menjadi penting dan 
urgent agar setiap warga negara memiliki kesadaran dan karakter bela negara serta jati diri 
yang kuat tentang keindonesiaan, memiliki sikap mental dan daya tangkal yang tangguh 
sehingga tidak mudah terpengaruh dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang bertentangan 
dengan Pancasila, kebangsaan dan kenegaraan, termasuk memiliki kesiapsiagaan dalam 
menghadapi kompleksitas ancaman. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari nilai dasar 
bela negara yang perlu ditanamkan dan diinternalisasikan sejak dini, secara terus-menerus, 
secara bertingkat dan berlanjut di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, yaitu: 

- cinta tanah air,  
- sadar berbangsa dan bernegara,  
- setia pada Pancasila,  
- rela berkorban bagi bangsa dan negara, 
- memiliki kemampuan awal bela negara. 



Nilai tersebut dalam perspektif pertahanan negara ditanamkan melalui Pembinaan 
Kesadaran Bela Negara sebagai implementasi dari Pendidikan Kewarganegaraan, 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 dimaksud.  

Pembinaan kesadaran bela negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
keseluruhan upaya bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya. Hal itu  
merupakan salah satu upaya pembinaan sumber daya manusia dalam rangka membentuk 
sikap mental dan perilaku warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, serta 
mampu melakukan tindakan sesuai peran dan profesi warga negara guna menjaga kedaulatan 
negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa yang dijiwai oleh kecintaannya kepada 
NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup 
bangsa dan negara dari ancaman. Karena kesadaran membela negara tidak bersifat taken 
for granted, tetapi harus ditanamkan dan ditumbuhkembangkan secara terus-menerus 
dan bersifat never ending process. Sepanjang negara ini kita butuhkan keberadaannya, 
sepanjang itu pula kesadaran bela negara harus terus dibutuhkan. Dengan demikian, nilai 
dasar bela negara akan senantiasa menjadi landasan sikap dan perilaku warga negara 
sejak usia dini sehingga menjadi kesadaran yang terpatri dalam hati sanubarinya, dan 
niscaya akan terimplementasi secara nyata dan membudaya dalam kehidupan sehari-hari.  
 
2. Landasan Pemikiran 
a. Landasan Historis 

Disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara sangat memengaruhi pembentukan 
pola sikap dan perilaku masyarakat yang tercermin dari sikap dan  perilaku individu 
selaku anggota masyarakat. Sebagai bangsa yang bangkit dari penjajahan, ketika di awal 
kemerdekaan, manusia Indonesia mengembangkan perilaku penuh gairah membangun 
bangsa dan negara. Kebanggaan menyandang identitas sebagai bangsa dan negara yang 
merdeka dan berdaulat penuh, mendorong terjadinya interaksi yang saling mengisi antar-
berbagai suku bangsa, agama, ras/golongan dalam semangat kesatuan dan persatuan, 
sebagaimana tecermin dalam lambang Bhinneka Tunggal Ika. Ada kebutuhan untuk saling 
mengenal, memahami, dan menghayati agar kesatuan dan persatuan bukan sekadar 
simbol, melainkan merasuk dalam kehidupan sehari-hari.   

Kebanggaan dan cita-cita mempertahankan kemerdekaan serta keinginan untuk tampil 
sebagai bangsa yang dikenal dan dihormati dalam percaturan dunia telah membawa 
masyarakat dalam pengembangan perilaku kebersamaan yang cenderung tidak 
mempertajam perbedaan latar belakang suku, pendidikan, agama, dan sebagainya. 
Menjadi “Manusia Indonesia” yang setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 
1945 merupakan tujuan yang diharapkan dapat dibentuk bersama oleh masyarakat “negeri 
kepulauan” dengan keberagaman ini. 

Ada kebutuhan yang ditumbuhkan untuk memotivasi masyarakat agar dapat tampil sebagai 
"Orang Indonesia" sebagai identitas diri yang baru, dengan tetap mempertahankan latar 
belakang warna suku bangsa dan agamanya. Perpaduan berbagai ragam budaya pun 
dicari dan diusahakan bersama. Dengan falsafah gotong royong, semangat persatuan dan 
kesatuan, pembangunan bangsa dan negara mendapat dukungan dari berbagai lapisan 
masyarakat. 



Semangat tersebut tidak lain merupakan usaha keras para founding fathers yang selalu 
menempatkan agenda kebangsaan atau nasionalisme menjadi program prioritas dalam 
pemerintahannya.  Agenda yang merupakan idealisme dan pikiran-pikiran besar Bung 
Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, merupakan program pembangunan watak 
dan karakter bangsa (national and character building). Program ini tidak lebih untuk 
menanamkan semangat kebangsaan dan nasionalisme kepada seluruh warga negara 
Indonesia agar setiap warga negara selalu bangga menjadi bangsa Indonesia sehingga 
senantiasa dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsanya.   Pentasbihan jargon 
sosial integralistik melalui nation and character building merupakan semboyan pembinaan 
kesadaran kebangsaan yang merupakan upaya strategis dalam merangkai, menjalin, dan 
mempersatukan berbagai suku bangsa menjadi satu-kesatuan yang utuh serta kokoh 
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 
b. Landasan Yuridis 

Hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara diatur dalam Undang-Undang 
Dasar 1945, Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa  “Setiap warga Negara berhak dan wajib 
ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Dalam  batang tubuh UUD 1945, pengaturan hak 
dan kewajiban tersebut ditempatkan pada Bab X tentang  Warga Negara dan Penduduk yang 
mengandung makna bahwa pembelaan negara mengandung asas demokrasi  di mana setiap 
warga negara dengan tidak memandang suku, agama, ras, gender maupun kepentingan 
golongan, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam upaya pembelaan negara.  

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, perihal 
bela Negara diatur pada Bab IV tentang Kewajiban Dasar Manusia, Pasal 68 bahwa 
“Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan”. Lebih lanjut, perihal bela negara juga diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 bahwa “Setiap 
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam 
penyelenggaraan pertahanan negara. Adapun keikutsertaan warga negara dalam upaya 
bela negara diselenggarakan melalui: 

1) pendidikan kewarganegaraan, 
2) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, 
3) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara 

wajib, dan 
4) pengabdian sesuai dengan profesi. 

  
Saat ini hal ikhwal tentang Bela Negara telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan 
Negara dan dijabarkan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 
Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 
2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024.  

Dalam konteks kepemudaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan 
telah mengamanatkan bahwa bela negara sebagai bagian dari strategi pelayanan 
Kepemudaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, penyadaran kepemudaan (Pasal 23) dan 
pemberdayaan kepemudaan (Pasal 25). Pemuda dalam undang-undang ini adalah warga 
negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang 
berusia 16 sampai 30 tahun.   



Mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat dipahami 
bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara merupakan tanggung jawab 
dan kehormatan setiap warga negara. Dengan demikian, tidak seorang pun warga negara 
boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan 
dengan undang-undang.   

Selanjutnya, mengingat bela negara merupakan bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan, 
maka Pembinaan Kesadaran Bela Negara di lingkup pendidikan dilaksanakan secara 
terintegrasi dalam sistem Pendidikan Nasional yang selenggarakan di setiap jalur, jenjang, 
dan jenis pendidikan.   

c. Landasan Konsepsional 

1) Penyelenggaraan Pertahanan Negara 

Dalam konteks penyelenggaraan pertahanan negara, kesadaran bela negara merupakan 
fondasi terbangunnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dilaksanakan 
guna membangun daya tangkal dan kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika 
ancaman yang semakin kompleks dan multidimensi. Kesadaran tersebut dibangun melalui 
pendidikan kewarganegaraan yang diselenggarakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela 
Negara, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau 
secara wajib, pengabdian menjadi Komponen Cadangan, dan pengabdian sesuai dengan 
profesi. Pembangunan karakter bangsa dalam bentuk pembinaan kesadaran bela negara, 
dalam pertahanan militer diarahkan kepada Komponen Utama, Komponen Cadangan, 
dan Komponen Pendukung untuk menghadapi ancaman militer, yaitu ancaman yang 
menggunakan kekuatan bersenjata terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan 
yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara,  dan keselamatan 
segenap bangsa. Sementara dalam konteks pertahanan nirmiliter merupakan pertahanan 
untuk menghadapi ancaman nonmiliter yang dapat membahayakan atau berimplikasi 
mengancam pertahanan negara. Ancaman nonmiliter berdimensi ideologi, politik, ekonomi, 
sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, dan legislasi yang berasal dari dalam 
negeri dan/atau luar negeri. Pertahanan nirmiliter dilaksanakan dengan menempatkan 
kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai unsur utama disesuaikan dengan 
bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, didukung oleh unsur lain kekuatan bangsa. 

2) Geopolitik dan Geostrategi 

Geopolitik Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merefleksikan cara pandang bangsa 
Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan 
bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki 
dua arah pandang, yakni arah pandang ke dalam ditujukan kepada kesatuan wilayah dan 
arah pandang ke luar ditujukan untuk menjamin kepentingan nasional dan ikut dalam 
melaksanakan ketertiban dunia.  

Geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional dalam memanfaatkan wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup untuk mencapai kepentingan 
nasional dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia diwujudkan dalam Ketahanan 
Nasional sebagai suatu kondisi dinamis bangsa yang memiliki keuletan dan ketangguhan 
serta mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi 
segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari dalam dan/atau 
luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berpotensi membahayakan 
integritas, identitas, serta kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. 



3) Tujuan Nasional 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 
ke-4 mengamanatkan pertahanan negara ditujukan untuk menjaga dan melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  

4) Kepentingan Nasional 

Upaya untuk melindungi kepentingan nasional yaitu mengamankan keutuhan wilayah 
nasional, mengamankan sumber daya ekonomi, dan melindungi keselamatan warga negara 
dilaksanakan dengan upaya pertahanan negara yang dikelola secara sistematis melalui 
sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintah di bidang pertahanan. 

3. Bela Negara 
a. Pengertian  

Bela Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah tekad, sikap dan 
perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam 
menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang 
dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam 
menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman. 

 
b.  Alasan Mendasar Pentingnya Bela Negara 

Disadari bahwa ketika berbicara tentang bela negara, masih sering kita temui bahwa 
sebagian masyarakat masih saja mempersepsikan bahwa bela negara hanya menjadi  
urusan TNI. Kesalahan interpretasi dalam memahami sebuah konsep/kebijakan, sering kali 
menjadi salah satu kendala bagi dikeluarkannya bahkan terlaksananya sebuah kebijakan. 
Hal yang sama bisa saja terjadi dalam memaknai bela negara.  Pada dasarnya kesadaran 
membela negara adalah sebuah keniscayaan bagi setiap warga negara sebagai konsekuensi 
logis oleh karena kedudukannya sebagai anggota organisasi politik yang bernama negara. 
Namun demikian, guna menilik lebih dalam tentang pentingnya bela negara, setidaknya 
ada tiga pertanyaan mendasar yang perlu dicerna, yaitu sebagai berikut.   
1. Apa yang harus dibela dari negara?  
2. Mengapa negara harus dibela?  
3. Siapa yang harus membela negara?  

Sebagai jawaban atas setiap pertanyaan mendasar tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Bahwa yang  harus  dibela  dari  negara  ialah menyangkut kedaulatan negara, keutuhan 
wilayah, dan keselamatan bangsanya. 

2. Bahwa negara harus dibela karena negara layaknya makhluk hidup. Mula-mula ia 
tidak ada, lalu ada, selanjutnya berkembang. Jika gagal dalam perkembangannya,  
kemungkinan akan mati (disintegrasi). Agar tetap hidup, kita harus membelanya 
(melindungi) dari segala macam bentuk  ancaman, tantangan, hambatan, dan 
gangguan.  

3. Bahwa yang harus membela negara ialah seluruh warga negara, lembaga negara, 
partai politik, LSM, komunitas, organisasi, dan komponen bangsa lainnya. 



Selanjutnya, upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan 
kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, 
tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Hal ini 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.  
 
c. Nilai Dasar Bela Negara  

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, nilai Dasar Bela Negara yang ditanamkan 
kepada setiap warga negara melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara, terdiri atas: 

1. cinta tanah air,  
2. sadar berbangsa dan bernegara,  
3. setia pada Pancasila,  
4. rela berkorban bagi bangsa dan negara, 
5. memiliki kemampuan awal bela negara. 

Kelima nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Cinta Tanah Air 

Cinta merupakan pangkal dari segalanya. Rasa cinta mengandung makna komitmen 
yang diwujudkan melalui perhatian, tanggung jawab, hormat, dan pengenalan. Kecintaan 
kepada negara sudah pasti harus diawali oleh pengenalan terhadap diri negara itu sendiri, 
mulai dari sejarahnya, wilayah dan isinya, identitasnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, ketika 
kita cinta terhadap negara, sudah pasti kita akan berkomitmen untuk melaksanakan hak 
dan kewajiban terhadap negara, setia kepada ideologinya, menjaga nama baiknya, rela 
berkorban untuk mempertahankan kedaulatannya, keutuhan wilayahnya, keselamatan 
bangsanya dari berbagai ancaman guna menjamin kelangsungan hidupnya.  

2. Sadar Berbangsa dan Bernegara 

Kesadaran sebagai bagian dari bangsa Indonesia, memiliki sikap dan perilaku sesuai 
dengan kepribadian dan jati diri bangsa; menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan 
dalam keberagaman suku, agama, bahasa, toleransi, dan gotong royong; taat hukum dan 
aturan perundang-undangan yang berlaku; memahami bagaimana memperlakukan identitas 
negara, seperti bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan RI; serta berpartisipasi 
aktif dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara di semua bidang kehidupan. 

3. Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara 

Memahami hakikat nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara serta menjadikan sebagai 
landasan sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Kesetiaan kita juga harus kita wujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan nilai 
ketuhanan YME sebagai landasan moral bangsa, nilai kemanusiaan sebagai landasan 
perilaku bangsa, nilai persatuan sebagai syarat dan semangat, nilai kerakyatan sebagai 
cara berdemokrasi, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan.  

4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara 

Kepedulian dan kerelaan kita terhadap kepentingan sebagai warga negara untuk 
mendahulukan kepentingan umum, mencurahkan perhatian, tenaga, pikiran untuk tugas 
tanpa pamrih, rela mengorbankan waktu, harta, bahkan jiwa dan raga untuk negara, siap 
membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. 



5. Kemampuan Awal Bela Negara 
• Kesiapan dan kesanggupan kita, baik secara fisik dan/atau psikis, sesuai dengan 

kemampuan dan profesi kita  untuk mengaktualisaikan nilai dasar bela negara (cinta 
tanah air, sadar berbangsa bernegara, setia pada Pancasila, serta rela berkorban), 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  

• Memelihara kesehatan jasmani dan rohani, ulet, tahan uji, disiplin, dan pantang 
menyerah. 

Apabila nilai-nilai bela negara ini secara intensif dan masif ditanamkan sejak dini, nilai-
nilai bela negara akan menjadi landasan sikap dan perilaku serta  tindakan warga negara 
dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, seluruh warga negara Indonesia memiliki 
sikap mental dan karakter yang kuat, memiliki daya tangkal yang tangguh sehingga tidak 
mudah diombang-ambingkan oleh ideologi maupun pengaruh lain yang membahayakan 
kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.  

Itulah sebabnya pembinaan kesadaran bela negara ini menjadi penting agar setiap warga 
negara memiliki sense of defence yang kuat terhadap negaranya. Kesadaran bela negara 
ini tidak hanya menjadi modal sosial, tetapi juga soft power bagi negara dalam menghadapi 
kompleksitas ancaman di era globalisasi saat ini. Kesadaran bela negara rakyat yang 
kuat didukung TNI yang profesional, menjadikan Indonesia memiliki bargaining position 
sekaligus detterence effect bagi negara lain yang ingin menghancurkan Indonesia dengan 
berbagai caranya. 

Harus kita sadari bahwa kesadaran bela negara bukanlah sesuatu yang taken for granted 
atau dibawa sejak lahir, tetapi harus ditanamkan secara terus-menerus. Oleh karena itulah, 
pembinaan kesadaran bela negara bersifat never ending process.  Sepanjang negara 
ini masih kita inginkan keberadaannya, sepanjang itu pulalah kesadaran bela negara 
itu dibutuhkan oleh negara untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Hal ini juga pernah 
disampaikan oleh H.J. Morgenthou dalam bukunya Politik Among Nation, bahwa karakter 
dan moral bangsa  merupakan bagian dari unsur kekuatan nasional yang menjadi penentu 
bagi kelangsungan hidup negara, di samping  geografi, sumber daya alam, kemampuan 
industri, kekuatan militer, populasi penduduk, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintahan.  
 
4. Strategi Penguatan Nilai Bela Negara ke Dalam Kurikulum 

Pendidikan 
 
Pada dasarnya pembahasan strategi pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan 
pendidikan meliputi empat topik panduan, yaitu penyiapan fasilitator; pembinaan kesadaran 
bela negara berbasis manajemen kelas; pembinaan kesadaran bela negara berbasis 
budaya sekolah; dan pembinaan kesadaran bela negara berbasis masyarakat. 

a. Penyiapan Fasilitator Pembinaan Kesadaran Bela Negara 

Pelaku utama dalam pembinaan kesadaran bela negara ialah fasilitator. Penyiapan fasilitator 
bela negara  di tingkat pendidikan dasar dan menengah bersinergi dengan penyiapan 
fasilitator penguatan pendidikan karakter.  

1.  Fasilitator pembinaan kesadaran bela negara terdiri atas dua jenis berikut. 

a) Fasilitator pusat adalah tim pengembang pembinaan kesadaran bela negara, merupakan 
kerja sama antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan serta Kementerian Agama (PP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan 
Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pendelolaan Sumber Daya Nasional 
tentang Pertahanan Negara).  



b) Fasilitator provinsi dan fasilitator sekolah berasal dari  unsur internal Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pertahanan serta 
dari satuan pendidikan. 
 

2.  Pembinaan Kesadaran Bela Negara Berbasis Kelas 

Strategi Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) Berbasis Kelas meliputi empat cara, 
yaitu Pengintegrasian PKBN dalam Kurikulum; PKBN melalui Manajemen Kelas; PKBN 
melalui Pilihan dan Penggunaan Strategi/Metode Pembelajaran; PKBN melalui Bimbingan 
dan Konseling. 

a) Pengintegrasian PKBN dalam Kurikulum 

Pendidik/guru mengintegrasikan nilai dasar bela negara ke dalam proses pembelajaran 
dalam setiap mata pelajaran. Sebagai contoh ialah integrasi nilai dasar bela negara ke 
dalam tujuh mata pelajaran yang diberikan di tingkat SD/MI dalam kurikulum 2013, yaitu 
mata pelajaran2 Pendidikan Kewarganegaraan; Bahasa Indonesia; Matematika; Seni 
Budaya dan Prakarya (SBdP); Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK); 
Pendidikan IPA; Pendidikan IPS yang diuraikan pada tabel berikut ini.  
 

Tabel 1. Integrasi Nilai Dasar Bela Negara dalam Kurikulum  

No MATA 
PELAJARAN TUJUAN  CONTOH INTEGRASI NILAI 

DASAR BELA NEGARA3

1 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

Memfokuskan pada 
pembentukan diri yang 
beragam, dari segi agama, 
sosiokultural, bahasa, usia, 
dan suku bangsa untuk 
menjadi warga negara 
yang cerdas, terampil, dan 
berkarakter seperti yang 
diamanatkan oleh Pancasila 
dan UUD 1945. Membentuk 
peserta didik  menjadi 
manusia yang memiliki rasa 
kebangsaan dan cinta tanah 
air (patriotisme serta nilai 
demokrasi)4  

 Nilai 1: Cinta Tanah Air 
• Bergotong royong 

membersihkan dan 
menjaga keasrian, 
kesehatan lingkungan.  

• Mengenal wilayah tanah air 
• Mengenal sejarah 

   
Nilai 2: Sadar Berbangsa dan 
Bernegara 
• Menggalang peran serta 

peserta didik dalam 
aktivitas sosial bernuansa 
keragaman agama, suku, 
dan adat-istiadat 

2 Kelas Pintar.id.  Mengenal 7 Mata Pelajaran SD di Kurikulum 2013, Apa Saja? diunduh dari: https://www.
kelaspintar.id/blog/inspirasi/7-mata-pelajaran-sd-di-kurikulum-2013-605 

3 Modul PKBN, Tataran Dasar Bela Negara: Dalam Gerakan Nasional Bela Negara. Kementerian 
Pertahanan, 2019 

4 Made Suwanda, Sumber Belajar Penunjang PLPG 2016 Mata Pelajaran/Paket Keahlian Pendidikan Pan-
casila dan Kewarganegaraan (PKN), (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal 
Guru  dan Tenaga Kependidikan, 2016) dikutip dari http:// fkip.unri.ac.id/ wp/ content/ uploads/ 2016/ 09/ Materi-
Bacaan-Bab-I-Hakikat-Fungsi-danTujuan-PPKn.pdf



No MATA 
PELAJARAN TUJUAN  CONTOH INTEGRASI NILAI 

DASAR BELA NEGARA

Tujuan mata pelajaran  
Kewarganegaraan ialah 
sebagai berikut.
1. Menambah pengetahuan/ 

wawasan peserta didik 
akan segala hal yang 
terkait dengan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dengan benar 
melalui berbagai cara atau 
metode 
(aspek kognitif) 

 
2. Membina dan membentuk 

sikap warga negara agar 
pengetahuan yang telah 
diperoleh, dipahami, 
diyakini, dan diinternalisasi 
dalam diri peserta didik 
terwujud dalam sikap 
menanggapi masalah yang 
ada (aspek sikap). 

 
3. Melatih keterampilan 

kewarganegaraan kepada 
peserta didik untuk dapat 
menjadi warga negara yang 
terampil berdemokrasi, 
dengan cara membiasakan 
untuk bersikap/berperilaku 
sesuai dengan nilai dan 
norma yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-hari serta 
mampu hidup bersama 
bangsa-bangsa lain 

(aspek psikomotor) 

Nilai 3: Setia pada Pancasila 
sebagai Ideologi Negara 
• Menyadarkan peserta didik 

untuk bertoleransi terhadap 
sesamanya yang berbeda  
kepercayaan kepada Tuhan 
YME

Nilai 4: Rela Berkorban untuk 
Bangsa dan Negara             
• Menggalang peran serta 

peserta didik untuk ikut 
membantu dalam berbagai 
bencana alam atau kesulitan 
masyarakat di sekitarnya  

Nilai 5: Kemampuan Awal Bela 
Negara 
• Menggerakkan peserta didik 

untuk mampu bersaing 
secara sportif, pantang 
menyerah dalam suasana 
yang riang gembira  

 
Acuan modul antara lain: 
1) Sejarah Perjuangan Bangsa 

Indonesia 
2) Empat Konsensus Dasar 

Negara 
3) Tataran Dasar Bela Negara 

Pendidikan Kewarganegaraan 
mencakup:         
Geografi, Sejarah, Civics5

5 Syifaul Lathifah,  Hakikat, Fungsi dan Tujuan Pendidikan PKN di SD/MI (2018), diunduh dari:  http://
syifaullatifah.blogspot.com/2018/03/hakikat-fungsi-dan-tujuan-pendidikan_4.html 



No MATA 
PELAJARAN TUJUAN  CONTOH INTEGRASI NILAI 

DASAR BELA NEGARA6

2 Bahasa 
Indonesia 

Sumber KTSP 2006:7 
1. Mampu berkomunikasi 

secara efektif dan efisien 
sesuai dengan etika yang 
berlaku, secara lisan 
maupun secara tertulis  

2. Menghargai dan bangga 
menggunakan bahasa 
Indonesia, sebagai bahasa 
persatuan dan bahasa negara 

3. Memahami bahasa 
Indonesia dan 
menggunakannya dengan 
tepat dan kreatif untuk 
berbagai tujuan  

4. Menggunakan bahasa 
Indonesia untuk 
meningkatkan kemampuan 
intelektual serta kematangan 
emosional dan sosial  

5. Menikmati dan 
memanfaatkan karya 
sastra untuk memperluas 
wawasan, memperhalus budi 
pekerti, serta meningkatkan 
pengetahuan dan 
kemampuan berbahasa  

6. Menghargai dan 
membanggakan sastra 
Indonesia sebagai khazanah 
budaya dan intelektual 
manusia Indonesia 

Ruang lingkup mata pelajaran 
Bahasa Indonesia (berbahasa 
dan bersastra) yang meliputi 
aspek sebagai berikut:8 

Nilai 1: Cinta Tanah Air 
• Menyatakan perasaan bangga 

sebagai bangsa Indonesia, 
baik secara lisan maupun tulis, 
sebagai refleksi kecintaan 
pada tanah air dengan sikap 
santun dan ramah di dalam 
kehidupan sehari-hari 

Nilai 2: Sadar Berbangsa dan 
Bernegara 
• Melalui kekayaan karya sastra 

Indonesia menyadarkan betapa 
berharganya menjadi anak 
Indonesia yang tinggal di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 

Nilai 3: Setia pada Pancasila 
sebagai Ideologi Negara 
• Menyadarkan bahwa 

bahasa Indonesia telah 
mempersatukan beragam 
latar budaya peserta didik di 
seluruh Nusantara 

Nilai 4: Rela Berkorban untuk 
Bangsa dan  Negara 
• Melalui berbagai karya sastra, 

memperhalus budi pekerti 
menjadi peka terhadap 
sesama, saling membantu dan 
bersedekah 

Nilai 5: Kemampuan Awal Bela 
Negara 
• Menyadarkan bahwa 

kemampuan berbahasa 
Indonesia yang baik dapat 
meningkatkan kemampuan 
intelektual, emosional, dan 
sosial sebagai anak bangsa 
Indonesia

6 Kementerian Pertahanan, 2019, op.cit

7 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Panduan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD/MI 
(2006), hlm. 22

8 Docplayer.info. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah, 
diunduh dari : https://docplayer.info/29572146-31-mata-pelajaran-bahasa-indonesia-untuk-sekolah-dasar-sd-
madrasah-ibtidaiyah-mi.html 



No MATA 
PELAJARAN TUJUAN  CONTOH INTEGRASI NILAI 

DASAR BELA NEGARA

a. mendengarkan,  
b. berbicara,  
c. membaca,   
d. menulis.   

7. Pada akhir pendidikan 
di SD/MI, peserta didik 
telah membaca sekurang-
kurangnya sembilan buku 
sastra dan nonsastra.

Acuan modul antara lain: 
1) Empat Konsensus Dasar 

Bernegara 
2) Tataran Dasar Bela Negara 
3) Wawasan Kebangsaan

3 Matematika Sumber KTSP 2007 9 
1. Memahami konsep, 

menjelaskan keterkaitan 
antarakonsep, dan 
mengaplikasikan konsep 
secara luwes, efisien, dan 
tepat dalam pemecahan 
masalah 

2. Menggunakan penalaran 
pada pola dan sifat, 
menjelaskan gagasan dan 
pernyataan matematika 

3. Memecahkan masalah 
mencakup kemampuan 
memahami masalah, 
menafsirkan solusi yang 
diperoleh 

4. Mengomunikasikan gagasan 
dengan simbol atau media 
lain untuk memperjelas 
keadaan 

5. Memiliki rasa ingin tahu, 
perhatian, dan minat, serta 
sikap ulet dan percaya diri 
dalam solusi masalah 

Ruang lingkup pelajaran 
Matematika meliputi:10 
a. bilangan, 
a. geometri dan pengukuran, 
b. pengolahan data.

Nilai 1: Cinta Tanah Air 
•  Mengasah nalar bahwa 

jika setiap peserta didik  
membuang sampah, misalnya 
botol plastic, ke laut, kali, 
atau sungai akan berdampak 
pada musnahnya kehidupan 
biota laut, bencana banjir, dan 
sejenisnya 
 

Nilai 2: Sadar Berbangsa dan 
Bernegara 
• Mengasah nalar untuk 

memahami dan menerima 
bahwa peserta didik hidup di 
tengah masyarakat majemuk. 
Maka, agar hidup damai, 
harus saling menghargai 
perbedaan agama, suku, 
etnis, pendapat, sikap, dan 
perilaku peserta didik lainnya. 
 

Nilai 3: Setia pada Pancasila 
sebagai Ideologi Negara 
• Membelajarkan simbol 

Garuda Pancasila yang 
melambangkan persatuan dan 
kesatuan bangsa Indonesia 
 

 

9 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Panduan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD/MI 
(2007), hlm. 11

10 Ibid



No MATA 
PELAJARAN TUJUAN  CONTOH INTEGRASI NILAI 

DASAR BELA NEGARA11

6. Metode pembelajaran  
antara lain berdasarkan 
masalah, yaitu menyajikan 
kepada peserta didik 
situasi masalah yang 
autentik bermakna yang 
memudahkan mereka 
meneliti 
dan melontarkan berbagai 
pertanyaan

Nilai 4: Rela Berkorban untuk 
Bangsa dan Negara 
• Meningkatkan pemahaman 

keutuhan dan kedaulatan 
wilayah negara yang terdiri 
atas beribu pulau besar dan 
kecil, serta beribu sungai/
perairan yang wajib dijaga

Nilai 5: Kemampuan Awal Bela 
Negara 
• Mengasah keuletan 

penyelesaian masalah 
yang dapat meningkatkan 
ketahanan diri

Acuan modul antara lain: 
1) Tataran Dasar Bela Negara 
2) Wawasan Nusantara 
3) Wawasan Kebangsaan

4 Seni Budaya dan Prakarya 
(SBdP) 
(lanjutan) 

Nilai 4: Rela Berkorban untuk 
Bangsa dan Negara 
• Melalui berbagai bentuk seni, 

mengekspresikan semangat 
kepedulian sosial untuk 
membantu orang lain yang 
membutuhkan atas dasar 
empati dan kasih sayang 

 
Nilai 5: Kemampuan Awal Bela 
Negara 
• Melalui berbagai bentuk seni, 

membentuk sikap dan perilaku 
gigih, ulet, dan semangat 
pantang menyerah dalam 
mewujudkan impian meskipun 
menghadapi ancaman 
 

Acuan modul antara lain: 
1) Tataran Dasar Bela Negara 
2) Kearifan Lokal 
3) Wawasan Kebangsaan 

11 Kementerian Pertahanan, 2019, op.cit



No MATA 
PELAJARAN TUJUAN  CONTOH INTEGRASI NILAI 

DASAR BELA NEGARA

5 Pendidikan 
Jasmani, 
Olahraga, dan 
Kesehatan 
(PJOK) 

Tujuan Pendidikan Jasmani, 
Olahraga, dan Kesehatan ialah 
sebagai berikut. 12 

1. Mengembangkan kebugaran 
jasmani serta pola hidup 
sehat 

2. Meningkatkan pertumbuhan 
fisik dan pengembangan 
psikis yang lebih baik 

3. Meningkatkan kemampuan 
dan keterampilan gerak 
dasar 

4. Meletakkan landasan 
karakter moral yang kuat 
melalui internalisasi nilai-
nilai yang terkandung di 
dalam Pendidikan Jasmani, 
Olahraga, dan Kesehatan 

5. Mengembangkan sikap 
sportif, jujur, disiplin, 
bertanggung jawab, 
kerja sama, percaya diri, 
demokratis 

6. Mengembangkan 
keterampilan menjaga 
keselamatan diri sendiri, 
orang lain, dan lingkungan 

7. Memahami konsep aktivitas 
jasmani dan olahraga di 
lingkungan yang bersih 
 

Ruang lingkup mata pelajaran 
Pendidikan Jasmani, Olahraga, 
dan  Kesehatan, meliputi: 13 
a. perkembangan fisik, 
b. perkembangan gerak, 
c. perkembangan mental, dan 
d. perkembangan sosial. 

Nilai 1: Cinta Tanah Air 
• Menyadarkan untuk selalu 

menjaga kebugaran dengan 
berolahraga dan menjaga 
asupan makanan yang sehat.  
Hal ini merupakan kekuatan 
upaya menjaga kebersihan 
diri dan lingkungan hidup di 
sekitarnya. 

Nilai 2: Sadar Berbangsa dan 
Bernegara 
• Melalui berbagai kegiatan 

olahraga, mengembangkan 
kesadaran untuk pantang 
menyerah, gigih, dan ulet 
dalam mewujudkan cita-
citanya, misalnya dalam 
berkompetisi di berbagai 
bidang olahraga yang 
mewakili bangsa dan negara. 

Nilai 3: Setia pada Pancasila 
sebagai Ideologi Negara 

• Terus membangun 
kemampuan jasmani dan 
rohani. Secara konsisten 
menjaga kesatuan kata 
dan perbuatan dalam 
mengimplementasikan nilai-
nilai Pancasila. 

Nilai 4: Rela Berkorban untuk 
Bangsa dan Negara  Melalui 
olahraga, mengembangkan 
keterampilan menjaga 
keselamatan diri sendiri, orang 
lain, dan lingkungan

12 Permendiknas, No. 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

13 Adang Suherman, Revitalisasi Pengajaran dalam Pendidikan Jasmani (Bandung: UPI, 2009).



No MATA 
PELAJARAN TUJUAN  CONTOH INTEGRASI NILAI 

DASAR BELA NEGARA

Nilai 5: Kemampuan Awal Bela 
Negara 

• Membentuk sikap ksatria 
dalam menghadapi 
persaingan, siap menerima 
apa pun hasilnya meskipun 
tidak sesuai harapan. 
Menjadi generasi yang 
unggul dan cerdas (IQ, 
EQ, AQ, dan SQ) 

 Acuan modul antara lain: 
1) Tataran Dasar Bela Negara 
2) Ketahanan Nasional

6 Pendidikan 
Ilmu 
Pengetahuan 
Alam 
(IPA) 

Fungsi Pembelajaran IPA ialah 
sebagai berikut.14 
1. Mengembangkan rasa ingin 

tahu dan suatu sikap positif 
terhadap sains, teknologi, 
dan masyarakat 

2. Mengembangkan 
keterampilan proses 
menyelidiki alam sekitar, 
memecahkan masalah, 
memutuskan 

3. Mengembangkan 
pengetahuan dan 
pemahaman konsep-
konsep sains yang akan 
bermanfaat dan dapat 
diterapkan di dalam 
kehidupan sehari-hari 

4. Mengembangkan 
kesadaran tentang peran 
dan pentingnya sains dalam 
kehidupan sehari-hari 

5. Mengalihkan pengetahuan, 
keterampilan, dan 
pemahaman ke bidang 
pengajaran lain 

6. Ikut serta dalam memelihara, 
menjaga, melestarikan 
lingkungan alam 

Nilai 1: Cinta Tanah Air 
• Menggerakkan peserta 

didik untuk mulai mananam 
pohon di halaman sendiri, 
membuang sampah di 
tempatnya, menghemat 
pemakaian air, dan menjaga 
lingkungan sendiri bersih 
dan asri, serta menjaga 
kelestarian hutan yang 
berada di lingkungannya  

Nilai 2: Sadar Berbangsa dan 
Bernegara 
• Melatih untuk senantiasa 

berpikir positif yang membuat 
peserta didik berbicara dan 
berperilaku positif sehingga 
mampu membuahkan hasil 
karya yang baik, tidak saja 
untuk kepentingan pribadi 
dan keluarga, juga untuk 
kepentingan masyarakat, 
bangsa, dan negara 

14

14 Sri Sulistyorini, Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007) 



No MATA 
PELAJARAN TUJUAN  CONTOH INTEGRASI NILAI 

DASAR BELA NEGARA

7. Menghargai berbagai 
macam bentuk ciptaan 
Tuhan di alam semesta ini 
untuk dipelajari 

8. Memperoleh bekal 
pengetahuan, konsep, dan 
keterampilan IPA sebagai 
dasar untuk melanjutkan 
pendidikan ke tingkat lebih 
tinggi. 

 
Ruang lingkup IPA meliputi:15

a. makhluk hidup, yaitu 
manusia, hewan, tumbuhan; 

b. benda, materi, sifat-sifat, dan  
kegunaannya, meliputi cair, 
padat, gas; 

c. energi dan perubahannya, 
meliputi gaya, bunyi, panas, 
magnet, listrik, cahaya, dan 
pesawat sederhana; 

d. bumi dan alam semesta: 
tanah, bumi, tata surya, dan 
benda-benda langit lain.

Nilai 3: Setia pada Pancasila 
sebagai Ideologi Negara 
• Melatih peserta didik 

untuk rajin membaca buku 
tentang ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Kebiasaan 
belajar akan membentuk 
individu yang semakin bijak, 
memiliki wawasan yang luas, 
serta pemahaman tentang 
kekuatan Pancasila sebagai 
pemersatu bangsa semakin 
mendalam. 

Nilai 4: Rela Berkorban untuk 
Bangsa dan Negara 
• Melalui pemahaman IPA, 

membentuk sikap dan perilaku 
yang memiliki kepekaan 
terhadap kondisi lingkungan, 
terutama yang tinggal di 
wilayah rawan bencana 
 

Nilai 5: Kemampuan Awal Bela 
Negara 
• Memahami IPA, membentuk 

kemampuan 
dan penilaian diri sendiri 
dalam melakukan tugas dan 
memilih pendekatan yang 
efektif 

 
Acuan modul antara lain: 
1) Tataran Dasar Bela Negara 
2) Sistem Pertahanan Semesta 
3) Kearifan Lokal 

15 Achmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Kencana Prenadamedia 
Group, 2015)



No MATA 
PELAJARAN TUJUAN  CONTOH INTEGRASI NILAI 

DASAR BELA NEGARA

7 Pendidikan 
Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 
(IPS) 

Tujuan pembelajaran IPS ialah 
sebagai berikut.16  
1. Membina pengetahuan 

peserta didik tentang 
pengalaman manusia dalam 
kehidupan bermasyarakat 
pada masa lalu, sekarang, 
dan di masa depan 

2. Menolong peserta didik 
untuk mengembangkan 
keterampilan (skill) untuk 
mencari dan mengolah 
informasi 

3. Menolong peserta didik 
mengembangkan nilai/sikap 
demokrasi dalam kehidupan 
bermasyarakat 

4. Menyediakan kesempatan 
kepada peserta didik untuk 
mengambil peran serta 
dalam kehidupan sosial 
 

Ruang lingkup IPS, meliputi: 
a. manusia, tempat, dan 

lingkungan; 
b. waktu, keberlanjutan, dan 

perubahan; 
c. sistem sosial dan budaya; 
d. perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan 
 

Integrasi dari berbagai cabang 
ilmu sosial seperti: sosiologi, 
geografi, 
ekonomi, politik, hukum, dan 
budaya. 

Nilai 1: Cinta Tanah Air 
• Membagun sikap dan perilaku 

peserta didik untuk bahu-
membahu secara terpadu, 
menjaga mempertahankan, 
mengamankan seluruh ruang 
wilayah Indonesia darat, laut, 
udara 

Nilai 2: Sadar Berbangsa dan 
Bernegara 
• Menanamkan kesadaran 

keragaman budaya, suku, 
agama, Bahasa, dan adat 
istiadat, untuk senantiasa 
menjaga kerukunan, 
menghindari konflik sosial 
dengan sesama peserta didik 
dalam kehidupan sehari-hari 

Nilai 3: Setia pada Pancasila 
sebagai Ideologi Negara 
• Melatih peserta didik untuk 

senantiasa berperilaku adil, 
berpihak kepada  
yang benar, berpegang 
pada kebenaran, dan tidak 
sewenang-wenang (Sila ke:5) 

Nilai 4: Rela Berkorban untuk 
Bangsa dan  Negara 
• Membangun sikap-perilaku 

peduli peserta didik terhadap 
sesama, membantu yang 
lemah dan miskin, dan yang 
kesulitan  

Nilai 5: Kemampuan Awal Bela 
Negara 
• Membina sportivitas peserta 

didik dalam persaingan di 
dalam kehidupan sosial 
sehari-hari.   

Acuan modul antara lain: 
1) Tataran Dasar Bela Negara 
2) Sistem Pertahanan Semesta 
3) Kearifan Lokal

16 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 22 Tahun 2006, Tentang Standar Isi untuk Satuan 
Pendidikan Dasar dan Menengah.  Juga dikutip dan diunduh dari : https://wenimarinna.blogspot.com/2018/07/
tujuan-pembelajaran-ips-sdmi.html 



b) Pembinaan Kesadaran Bela Negara Melalui Manajemen Kelas 

Manajemen kelas (pengelolaan kelas) adalah proses pendidikan yang menempatkan para 
guru/pendidik untuk mengarahkan, membangun kultur pembelajaran, mengevaluasi, dan 
mengajak seluruh peserta didik untuk berkomitmen bersama agar proses pembelajaran di 
kelas menjadi lebih efektif dan berhasil.17 

Berikut ini contoh  “pengelolaan kelas yang baik” merupakan media penyinergian program 
Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan program Pendidikan Penguatan Karakter. 

1) Sebelum masuk kelas  
Peserta didik berbaris rapi, tenang, masuk secara teratur ke dalam kelas (pembinaan 
nilai sadar berbangsa dan bernegara – penguatan karakter disiplin/ketaatan hukum). 

2) Setelah duduk di bangku kelas masing-masing 
Melakukan aksi 2 menit kelas bersih dan sehat, yaitu tiap-tiap peserta didik  
membersihkan sampah kertas dan sebagainya yang ada di sekitar bangkunya, 
lalu membuang sampah tersebut ke tempat sampah yang tersedia di kelas.  Hal ini 
dilakukan setiap hari, sebelum dan sesudah pelajaran (pembinaan nilai cinta tanah air 
– penguatan karakter peduli lingkungan).18  

3) Selama proses pembelajaran19 
(a) Peserta didik menjadi pendengar yang baik atau menyimak saat guru memberikan 

penjelasan di dalam kelas (pembinaan nilai setia pada Pancasila sebagai Ideologi 
negara – penguatan karakter menghormati orang yang lebih tua, saling menghargai). 

(b) Peserta didik mengangkat tangan/mengacungkan jari kepada guru sebelum 
mengajukan pertanyaan/tanggapan. Setelah diizinkan oleh guru, siswa baru boleh 
berbicara (pembinaan  kemampuan awal bela negara – penguatan karakter percaya 
diri dan saling menghargai). 

(c) Pemberian sanksi yang mendidik kepada peserta didik sebagai konsekuensi dan bentuk 
tanggung jawab apabila terjadi keterlambatan dalam mengerjakan atau mengumpulkan 
tugas (pembinaan nilai sadar berbangsa dan bernegara – penguatan nilai disiplin, 
bertanggung jawab, dan komitmen diri). 

(d) Guru mendorong peserta didik melakukan tutor teman sebaya. Peserta didik yang 
lebih pintar diajak untuk membantu temannya yang kurang dalam belajar dan dalam 
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru (pembinaan nilai setia pada Pancasila 
sebagai ideologi negara serta nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara – penguatan 
nilai gotong royong, kepedulian sosial, percaya diri, dan bertanggung jawab). 

Pengelolaan kelas tidak dapat dikurangi maknanya hanya sebagai pengaturan tatanan 
lingkungan fisik di kelas, melainkan perlu lebih berfokus pada bagaimana mempersiapkan 
peserta didik agar memiliki kesiapan fisik, mental, psikologi, dan akademis untuk menjalani 
proses pembelajaran secara lebih produktif.20 

 

17 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017), op.cit, hlm. 28

18 Laporan Ringkasan Eksekutif: Kajian Pengalaman Praktek Baik (Best Practice) Pendidikan Budaya dan 
Karakter Bangsa di Sekolah, (Kementerian Pendidikan Nasional, 2011). 

19  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017), op.cit, hlm. 28 

20 Ibid, hlm. 29 



c)   Pembinaan Kesadaran Bela Negara Melalui Pilihan dan Penggunaan Strategi/
Metode Pembelajaran 

Pembinaan Kesadaran Bela Negara bersinergi dengan Penguatan Pendidikan Karakter, 
terintegrasi dalam kurikulum, dilakukan melalui metode pembelajaran di kelas yang tepat.  
Guru harus pandai memilih agar metode pembelajaran yang digunakan dapat secara 
langsung maupun tidak langsung menanamkan nilai dasar bela negara, serta menguatkan 
pembentukan karakter peserta didik.  

 Beberapa metode pembelajaran yang dapat dipilih guru secara kontekstual, yang dinilai 
tepat sebagai pilihan, antara lain sebagai berikut. 

1) Metode Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based-Learning)

Metode pembelajaran berbasis masalah adalah metode pembelajaran yang memfokuskan 
pada identifikasi serta pemecahan masalah nyata, praktis, kontekstual, berbentuk masalah 
yang strukturnya tidak jelas atau belum jelas solusinya, yang ada dalam kehidupan sehari-hari 
peserta didik. Peserta didik bekerja berpasangan atau dalam kelompok-kelompok kecil untuk 
menginvestigasi masalah kehidupan nyata yang membingungkan atau menantang. Tugas guru 
ialah membantu peserta didik merumuskan tugas-tugas dan bukan menyajikan tugas-tugas 
pelajaran. Objek pelajaran tidak dipelajari dari buku, tetapi dari masalah yang ada di sekitarnya. 
Berikut ini  lima tahapan pelaksanaan metode ini. 21 

(a) Memberikan orientasi tentang permasalahan kepada peserta didik.  Guru membahas 
tujuan pelajaran, mendeskripsikan, dan memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam 
mengatasi masalah. 

(b) Mengorganisasikan peserta didik untuk meneliti masalah yang dibahas. Guru membantu 
peserta didik untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang 
terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. 

(c) Membantu investigasi mandiri dan kelompok. Guru mendorong peserta didik untuk 
mendapatkan informasi yang tepat, melaksanakan eksperimen, dan mencari penjelasan 
dan solusi. 

(d) Mengembangkan dan mempromosikan hasil.  Guru membantu peserta didik dalam 
merencanakan dan menyiapkan hasil-hasil yang tepat, seperti laporan, rekaman video, 
dan membantu mereka menyampaikan kepada orang lain. 

(e) Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah.  Guru membantu peserta 
didik untuk melakukan refleksi terhadap investigasinya dan proses-proses yang mereka 
gunakan. 

 
2) Metode Pembelajaran Edutainment

Metode pembelajaran edutainment adalah metode pembelajaran yang didesain sedemikian 
rupa sehingga muatan pendidikan dan hiburan dapat  dikombinasikan secara harmonis untuk 
menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang biasanya dilakukan dengan humor, 
permainan (game), bermain peran (role play), dan demonstrasi.22  Metode edutainment 
adalah metode pembelajaran yang dirancang melalui suatu prinsip permainan dengan 
menggunakan alat peraga yang dapat menghibur.  

21 Sugiyanto, Model-Model Pembelajaran Inovatif, (Yuma Pustaka kerjasama dengan IKIP UNS, 2010), 
hlm. 14-21 

22 Sutrisno, Pengantar Pembelajaran Inovatif (Jakarta: GP Press, 2011) 



Konsep ini meliputi dua kepentingan anak-anak, yakni bermain dan belajar. Contoh langkah-
langkah pembelajaran dengan menggunakan metode Edutainment antara lain sebagai 
berikut. 23 

(a) Guru menyiapkan alat-alat audiovisual untuk memutar film/video/ youtube yang 
berkaitan dengan materi pembelajaran. 

(b) Kelas didesain yang bagus sehingga peserta didik merasa nyaman. 

(c) Guru memutarkan film/video/youtube untuk peserta didik serta memberikan penjelasan 
tentang isi dari film/video/youtube tersebut. 

(d) Setelah selesai pemutaran film/video/youtube, peserta didik dibagi menjadi beberapa 
kelompok untuk mendeskripsipkan film yang telah ditayangkan dengan diiringi musik. 

(e) Nama kelompok dibuat sesuai dengan materi terkait, misalnya tokoh yang ada dalam 
film/video/youtube yang ditayangkan. 

(f) Demonstrasi, peserta didik diajak bermain, misalnya dengan melempar bola. Caranya, 
setiap kelompok menyiapkan satu pertanyaan yang ditulis dalam kertas kosong, 
lalu kertas tersebut digulung dan dimasukkan ke dalam bola berwarna-warni yang 
dibelah kemudian ditutup dengan selotip.  Setiap kelompok mendapat kesempatan 
untuk melempar bola ke kelompok lain dengan waktu yang sudah ditentukan oleh 
guru. Kelompok lain berusaha menangkap bola tersebut.  Peserta didik yang terakhir 
memegang bola mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari bola itu. 

(g) Dengan bimbingan guru masing-masing, kelompok merangkum materi atau deskripsi 
dari isi film/video/youtube yang dibahas. 

  Bermain akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat 
memanipulasi, mengulang-ulang, menemukan sendiri, bereksplorasi, mempraktikkan, 
dan mendapatkan bermacam-macam konsep serta pengertian yang tidak terhitung 
banyaknya.  Di sinilah proses pembelajaran berlangsung. Mereka mengambil keputusan, 
memilih, menentukan, menciptakan, memasang, membongkar, mengembalikan, 
mencoba, mengeluarkan pendapat, memecahkan masalah, bekerja sama dengan 
teman, dan mengalami berbagai macam perasaan.24 

 
3) Metode Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Metode pembelajaran kooperatif adalah suatu metode pembelajaran di mana peserta didik 
belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Umumnya terdiri atas 4–5 orang peserta didik 
dengan keanggotan yang heterogen (tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan suku/ras 
berbeda). Ciri-ciri pembelajaran kooperatif ialah sebagai berikut. 

(a) Saling ketergantungan positif, artinya guru menciptakan suasana yang mendorong 
agar peserta didik merasa saling membutuhkan atau saling ketergantungan. 

(b) Interaksi tatap muka, akan memaksa peserta didik saling tatap muka dalam kelompok 
sehingga mereka dapat berdialog. 

(c) Akuntabilitas individual, artinya penilaian kelompok didasarkan atas rata-rata 
penguasaan semua anggota kelompok secara individual. 

23 Nurlaelifitri,  Metode Pembelajaran Edutaintment, dikutip dan disari dari : https://nurfaelifitri.blogspot.
co.id/2013/09/metodepembelajaran-edutaintment-belanbe.html. 

24 Mayke S. Tedjasaputra, Bermain, Mainan dan Permainan (Jakarta: Grasindo, 2001). 



(d) Keterampilan menjalin hubungan antarpribadi, seperti tenggang rasa; sikap sopan 
terhadap teman; mengkritik ide dan bukan mengkritik teman; berani mempertahankan 
pikiran logis; tidak mendominasi orang lain; dan sejenisnya. 

 
d)  Pembinaan Kesadaran Bela Negara Melalui Bimbingan dan Konseling 

Pembinaan Kesadaran Bela Negara bersinergi dengan Penguatan Pendidikan Karakter 
dapat dilakukan secara terintegrasi melalui pendampingan peserta didik dalam 
pelayanan Bimbingan dan Konseling (BK) oleh guru BK. Layanan yang diberikan oleh 
guru BK mencakup: bantuan kepada peserta didik yang bermasalah dan bantuan dalam 
pengembangan ragam potensi peserta didik yang meliputi pengembangan aspek belajar 
akademik, karier, pribadi, dan sosial.  Bimbingan dan konseling di sekolah dilaksanakan 
secara kolaboratif dengan para guru mata pelajaran, tenaga kependidikan, maupun orang 
tua dan pemangku kepentingan lainnya.25 
 
Pembinaan Kesadaran Bela Negara berbasis layanan bimbingan konseling diselenggarakan 
melalui layanan-layanan sebagai berikut. 
 

Tabel 2. Integrasi Nilai Dasar Bela Negara dalam Layanan BK2  

No 
Layanan Bimbingan Konseling (BK)26 Contoh Nilai Dasar Bela Negara 

yang Diintegrasikan  Jenis Layanan Keterangan Layanan 

1 Dasar Pendampingan bagi 
seluruh peserta didik untuk 
pengembangan perilaku belajar, 
karier, pribadi, dan sosial 

Kemampuan Awal Bela Negara: 
a.  Memiliki kecerdasan 

intelektual, spiritual, 
emosional, dan kecerdasan 
dalam mengatasi kesulitan 

     (nilai siap bersaing; percaya diri) 
b. Senantiasa memelihara 

kesehatan jiwa dan raganya 
(nilai senantiasa menjaga 
kesehatan; nilai riang 
gembira) 

c. Ulet dan pantang menyerah 
dalam menghadapi 
tantangan dan ancaman 
(nilai pantang menyerah) 

d. Terus membina kemampuan 
jasmani dan rohani (nilai 
konsisten) 

e. Memiliki kemampuan fisik 
untuk bela negara dalam 
bentuk keterampilan (nilai 
gemar olahraga, nilai sportif) 

25 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017), op.cit., hlm. 33 

26 Ibid, hlm. 34-35



No 
Layanan Bimbingan Konseling (BK) Contoh Nilai Dasar Bela Negara 

yang Diintegrasikan  Jenis Layanan Keterangan Layanan 

2 Responsif Layanan bantuan “segera” bagi 
peserta didik, baik individual 
maupun kelompok agar tidak 
terhambat dalam pencapaian 
tugas-tugas perkembangannya, 
melalui: konsultasi, kunjungan 
rumah, kolaborasi, dan lain-lain. 

Sadar Berbangsa dan 
Bernegara 
a. Nilai toleransi/keselarasan 
b. Nilai kerukunan 
c. Nilai demokratis 
d. Nilai kesamaan derajat 
e. Nilai disiplin/ketaatan hukum 
f. Nilai kekeluargaan 
g. Nilai berpikir positif 
h. Nilai rasa malu 
i. Nilai kreatif 
j. Nilai inovatif 

3 Perencanaan 
Individual dan 
Peminatan 

Layanan bantuan setiap peserta 
didik dalam pengembangan 
bakat dan minatnya.  

Cinta Tanah Air 
a. Nilai kemandirian 
b. Nilai bangga sebagai bangsa 

Indonesia 

c. Pembinaan Kesadaran Bela Negara Berbasis Budaya Sekolah 

Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah di mana peserta didik berinteraksi 
dengan sesama, guru dengan guru, konselor dengan peserta didik, antartenaga kependidikan, 
antara tenaga kependidikan dengan pendidik dan peserta didik, dan antaranggota kelompok 
masyarakat dengan warga sekolah.27 Short dan Greer mendefinisikan bahwa budaya 
sekolah merupakan keyakinan, kebijakan, norma, dan kebiasaan dalam sekolah yang 
dapat dibentuk, diperkuat, dan dipelihara melalui keteladanan pimpinan dan guru-guru 
di sekolah.28 Budaya sekolah merupakan nilai-nilai penting yang diyakini dan dipercaya 
sebagai suatu sistem yang terbangun melalui waktu yang panjang. Nilai-nilai dalam budaya 
sekolah tersebut menjadi pendorong kesadaran bagi warga sekolah menciptakan sikap-
sikap positif dan perilaku harmonis di lingkungan sekolah. Dengan kata lain, budaya 
sekolah berisi kebiasaan-kebiasan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu 
yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, nilai dasar bela negara yang 
mengandung nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk.  

Bersinergi dengan Penguatan Pendidikan Karakter, strategi Pembinaan Kesadaran Bela 
Negara berbasis budaya sekolah menekankan pada berbagai macam bentuk pembiasaan 
yang meliputi empat cara, yaitu pembiasaan penerapan nilai dasar bela negara 
melalui gerakan bakti bela negara; pembiasaan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang 
mengintegrasikan nilai dasar bela negara; pembiasaan melalui kegiatan kokurikuler yang 

27 Kementerian Pendidikan Nasional. Pedoman Sekolah Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter 
Bangsa (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), hlm.. 19 

28 Zamroni. Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural. (Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 
2011), hlm 133.



mengintegrasikan nilai dasar bela negara; pembiasaan melalui manajemen sekolah, yaitu 
kebijakan yang mendukung pembinaan kesadaran bela negara berikut ini. 

 
1. Pembinaan Kesadaran Bela Negara Melalui Gerakan Bakti Bela Negara 

Gerakan Bakti Bela Negara merupakan gerakan untuk menumbuhkembangkan kesadaran 
bela negara yang dilakukan melalui penerapan berbagai kegiatan seperti antara lain yang 
dipaparkan dalam tabel berikut. 
 

Tabel 3. Integrasi Nilai Dasar Bela Negara dalam Gerakan Bakti Bela Negara 

No 
Contoh Gerakan Bakti Bela Negara Contoh Nilai Dasar Bela Negara 

yang Diintegrasikan  Jenis Kegiatan 

1 • Menanam berbagai jenis tanaman dan tanaman 
obat keluarga (toga) di sekolah 

• Membiasakan untuk menggunakan produk 
dalam negeri 

Cinta Tanah Air 
Acuan modul antara lain:  
• Tataran Dasar Bela Negara 
• Kearifan Lokal 

2 • Bakti sosial merawat makam pahlawan, situs-
situs bersejarah, dan sejenisnya 

• Memakai pakaian adat pada peringatan hari 
besar nasional (Bhinneka Tunggal Ika) 

Sadar Berbangsa dan 
Bernegara Acuan modul 
antara lain: 
• Sejarah Perjuangan Bangsa 

Indonesia 
• Empat Konsensus Dasar 

Negara  

3 • Mengikuti upacara peringatan hari-hari besar 
keagamaan dan hari-hari besar nasional dengan 
khidmat 

• Mengikuti lomba cerdas cermat pendidikan 
kewarganegaraan 

Setia pada Pancasila sebagai 
Ideologi 
Negara 
Acuan modul antara lain: 
• Empat Konsensus Dasar 

Negara 
• Tataran Dasar Bela Negara 

4 • Mengikuti kegiatan kerja bakti kebersihan dan 
membuang sampah di tempatnya  

• Mengikuti kegiatan amal untuk membantu 
meringankan beban penyandang cacat dan 
orang yang tertimpa musibah 

Rela Berkorban untuk Bangsa 
dan Negara Acuan modul 
antara lain: 
• Empat Konsensus Dasar 

Negara 
• Tataran Dasar Bela Negara 

5 • Mengikuti latihan dan lomba baris-berbaris 
• Mengikuti pendidikan jasmani seperti olah raga 

bela diri 

Kemampuan Awal Bela 
Negara Acuan Modul 
antara lain: 
• Empat Konsensus Dasar 

Negara 
• Sistem Pertahanan Semesta 
• Tataran Dasar Bela Negara 



2. Pembinaan Kesadaran Bela Negara Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar jam sekolah yang memberi banyak 
pengaruh terhadap pribadi anak. Kepribadian anak yang baik sangatlah penting dalam 
kegiatan pembelajaran di sekolah.29  Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam 
pelajaran biasa dan pada waktu libur sekolah yang dilakukan, baik di sekolah maupun di 
luar sekolah, dengan tujuan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan peserta 
didik, mengenal hubungan antara berbagai pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta 
melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya.30 Kegiatan ini membantu mewujudkan 
pembentukan watak peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan 
ekstrakurikuler wajib dan pilihan.31    
a) Kegiatan ekstrakurikuler wajib merupakan kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh 

satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik.  Kegiatan ektrakurikuler 
wajib berbentuk Pendidikan Kepramukaan.

b) Kegiatan ekstrakuriler pilihan merupakan kegiatan yang dikembangkan dan 
diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik, 
berbentuk latihan olah bakat dan olah minat. 

Berikut ini contoh internalisasi nilai dasar bela negara dalam kegiatan ekstrakurikuler di 
sekolah.  

Tabel 4. Integrasi Nilai Dasar Bela Negara dalam Kegiatan Ekstrakurikuler 

No 
Bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler 32 Contoh Nilai Dasar Bela 

Negara yang Diintegrasikan  Berupa Jenis  Kegiatan 

1 Krida 
(perbuatan/ 
tindakan) 

• Kepramukaan  (wajib) 
• Latihan Kepemimpinan Siswa/

LKS  
• Palang Merah Remaja /PMR 
• Usaha Kesehatan Sekolah /

UKS 
• Pasukan Pengibar Bendera 

(Paskibra) 
• Patroli Keamanan Sekolah /

PKS 
• Kader Muda Bela Negara 

Cinta Tanah Air 
• Nilai cinta tanah air 
• Nilai cinta lingkungan 
• Nilai kemandirian, tanggung 

jawab 
• Nilai bangga sebagai bangsa 

Indonesia 

Sadar Berbangsa dan 
Bernegara 
• Nilai toleransi 
• Nilai disiplin/ketaatan hukum 

Setia pada Pancasila sebagai             
Ideologi Negara 
• Nilai gotong royong 
• Nilai cinta damai 
• Nilai kerja sama 
• Nilai amanah

29 Joko Murshito, Upaya Menumbuhkan Karakter Bangsa melalui Kegiatan Kepramukaan di Sekolah 
(Jakarta:  Lemdikanas, 2010), hlm. 26 

30 Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 226/C/Kep/O/1992, Kementerian Pendidikan Nasional RI. 

31 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan 

32 Ekstrakurikuler pada Pendidikan  Dasar dan Pendidikan Menengah



No 
Bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler Contoh Nilai Dasar Bela 

Negara yang Diintegrasikan  Berupa Jenis  Kegiatan 

Rela Berkorban untuk Bangsa          
dan Negara 
• Nilai kesetiakawanan sosial/ 

solidaritas sosial/peduli sosial 
• Nilai semangat kebangsaan 
• Nilai kewaspadaan dini 
• Nilai berani 
Kemampuan Awal Bela Negara 
• Nilai pantang menyerah 
• Nilai senantiasa menjaga 

kesehatan

2 Karya Ilmiah • Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR) 
• Kegiatan penguasaan 

keilmuan dan kemampuan 
akademik, penelitian, dan 
lainnya

Sadar Berbangsa dan 
Bernegara 
• Nilai kreatif 
• Nilai inovatif 
• Nilai Menghargai Prestasi  

Setia pada Pancasila sebagai 
Ideologi Negara 

• Nilai selalu mau belajar/rasa 
ingin tahu/gemar membaca

3 Latihan: Olah 
Bakat, Olah 
Minat 

Pengembangan bakat: 
• Olahraga (bulutangkis, 

basket, dan sejenisnya) 
• Seni dan Budaya (musik, tari, 

dan sejenisnya) 
• Jurnalistik 
• Teater 
• Teknologi informasi dan 

komunikasi 
• Rekayasa dan lainnya 

Cinta Tanah Air 
• Nilai cinta seni dan budaya 
• Nilai tanggung jawab 
Sadar Berbangsa dan 
Bernegara 
• Nilai menghargai prestasi 
• Nilai kreatif dan inovatif 
• Nilai disiplin/ketaatan hukum
Setia pada Pancasila sebagai 
Ideologi Negara 
• Nilai selalu mau belajar/rasa 

ingin tau/gemar membaca 
Kemampuan Awal Bela Negara 
• Nilai gemar berolahraga 
• Nilai sportif 

4 Keagamaan • Pesantren kilat 
• Ceramah keagamaan 
• Baca-tulis Al-Qur’an 
• Retreat dan lainnya 

Sadar Berbangsa dan 
Bernegara 
• Nilai toleransi 
• Nilai kerukunan 
Setia pada Pancasila sebagai 
Ideologi  Negara 
• Nilai religius 
• Nilai menghormati orang yang 

lebih tua 
• Nilai selalu mau belajar/rasa 

ingin tahu/gemar membaca  



3. Pembinaan Kesadaran Bela Negara Melalui Kegiatan Kokurikuler 
Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau 
pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran sesuai dengan 
kurikulum. Kegiatan kokurikuler meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan 
ilmiah, pembimbingan seni dan budaya, dan/atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan 
karakter peserta didik.33  

Kegiatan kokurikuler dilakukan melalui serangkaian penugasan atau pekerjaan rumah yang 
sesuai dengan target pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran yang relevan dengan 
kegiatan intrakurikuler.  Kegiatan kokurikuler dapat dilaksanakan baik di dalam lingkungan 
sekolah maupun di luar sekolah, namun harus sesuai dengan silabus dan perencanaan 
pembelajaran yang telah disusun guru.34  Berikut ini contoh Internalisasi nilai dasar bela 
negara dalam kegiatan kokurikuler. 

 
Tabel 5. Integrasi Nilai Dasar Bela Negara dalam Kegiatan Kokuriler 

Bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler35 Contoh Nilai Dasar 
Bela Negara yang 

Diintegrasikan  Contoh Jenis Kegiatan  Keterangan

• Proyek penelitian 
• Praktikum 
• Pengamatan 
• Wawancara 
• Latihan-latihan seni dan 

olahraga 
• Kegiatan produktif lainnya 

• Penugasan atau 
pekerjaan rumah yang 
dapat dilakukan di 
sekolah atau di luar 
sekolah/rumah 

• Penugasan harus sesuai 
dengan Silabus dan RPP  

Cinta Tanah Air 
• Nilai kemandirian  
• Nilai tanggung jawab 
Sadar Berbangsa dan 
Bernegara 
• Nilai kreatif dan inovatif 
• Nilai disiplin/ketaatan 

hukum 
Setia pada Pancasila 
sebagai Ideologi Negara 
• Nilai selalu mau belajar/

rasa ingin tahu/gemar 
membaca 

4.   Pembinaan Kesadaran Bela Negara Melalui Manajemen Sekolah 

Manajemen Sekolah merupakan tindakan pengelolaan dan pengadministrasian sekolah. 
Manajemen sekolah berarti memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya 
lainnya untuk mencapai tujuan sekolah. Manajemen sekolah memiliki dua aspek, yaitu 
aspek manajemen eksternal dan manajemen internal. Manajemen internal sekolah 
meliputi pengembangan norma, peraturan dan tradisi sekolah; perpustakaan; laboratorium; 
bangunan dan sarana fisik lainnya; sumber dana; pelaksanaan evaluasi pendidikan; dan 
hubungan antarguru-murid. Sementara manajemen eksternal meliputi hubungan dengan 
pihak luar sekolah seperti masyarakat, dewan pendidikan, dinas Pendidikan, maupun pihak 
lain yang terkait dengan fungsi sekolah.36 

33 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari  Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, op.cit., hlm.41 

34 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, op.cit., hlm.41

35 Ibid

36 Muralidhar Dash, School management (New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors, 2008).



Tabel 6. Integrasi Nilai Dasar Bela Negara dalam Manajemen Sekolah 

Nilai Dasar Bela Negara yang 
Diintegrasikan

Bentuk Ragam Kebijakan Manajemen 
Sekolah 37

No Contoh Jenis Kebijakan/Kegiatan 

1  Cinta Tanah Air: 

(Nilai karakter dan/atau 
kebangsaan yang terkandung: 
nilai cinta lingkungan, nilai cinta 
tanah air,  nilai kemandirian, 
nilai bangga sebagai bangsa 
Indonesia, nilai tidak merasa 
rendah diri, nilai jujur, nilai 
tanggung jawab, nilai menjaga 
martabat, nilai beradab, nilai 
santun, nilai ramah, nilai kerja 
keras, nilai produktif, nilai cinta 
seni dan budaya) 

1 
 
 
 
 

 

 
2 
 
 
 

 
 3 

 
 

 
4 

 5 

 

 

6 
 

Menempel berbagai “spanduk/poster” di 
dinding sekolah,  di lokasi yang “strategis”, 
untuk menanamkan nilai dasar bela negara 
yang ingin diintegrasikan, seperti: 
a. Slogan 6 S, “Senyum, Sapa, Salam, 

Salim, Sopan, dan  Santun” (nilai 
santun, nilai ramah) 

b. “Budayakan Hidup Bersih dan Sehat 
di Lingkungan Sekolah (nilai cinta 
lingkungan) 

Memasang foto Presiden, Wakil Presiden, 
dan Garuda Pancasila di setiap ruang 
sekolah, seperti ruang kelas, ruang 
perpustakaan, laboratorium, ruang guru, 
dan ruang kepala sekolah. Memajang 
ornamen wayang, batik, keris, dan lain-lain 
(nilai cinta tanah air, nilai cinta seni dan 
budaya) 

Pembiasaan menerapkan 6S antara 
sesama guru/karyawan, peserta didik 
dengan guru/karyawan, antarpeserta didik 
(nilai santun) 

Kebijakan kantin jujur yang dikelola oleh 
OSIS (nilai jujur) 

Membentuk Tim yang terdiri atas tiga 
kelompok: kelompok guru; kelompok 
penjaga; kelompok peserta didik untuk 
menanamkan nilai karakter, misalnya nilai 
peduli lingkungan  

Memutar lagu-lagu nasional pada pagi 
hari sebelum jam pelajaran dimulai, 
saat istirahat, dan pulang sekolah, 
serta menyanyikan lagu wajib nasional 
pada mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan (nilai cinta tanah air/
nasionalis) 

37 Laporan Kajian: Best Practices Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa di Sekolah (Jakarta: Kementerian 
Pendidikan Nasional 2011), hlm. 53-297



Nilai Dasar Bela Negara yang 
Diintegrasikan

Bentuk Ragam Kebijakan Manajemen 
Sekolah 38

No Contoh Jenis Kebijakan/Kegiatan 

2 Sadar Berbangsa dan Bernegara 

(Nilai karakter/kebangsaan 
yang terkandung antara lain: 
nilai toleransi,  nilai kerukunan, 
nilai demokratis, nilai kesamaan 
derajat, nilai disiplin/ketaatan 
hukum, nilai kekeluargaan, nilai 
berpikir positif, nilai rasa malu, 
nilai kreatif, nilai inovatif, nilai 
menghargai prestasi) 

1

2 

3 

 

4 

5 

 
 

6 

 

Kebijakan jika peserta didik terlambat 
dikenakan sanksi mengutip sampah di 
lingkungan sekolah (nilai disiplin)

Kebijakan yang menyediakan fasilitas 
ibadah bagi umat 

Islam, Kristen, Katolik, Budha, dan Hindu 
(nilai toleransi) Pembiasaan berdoa di 
kelas sebelum  dan sesudah pembelajaran 
dimulai sesuai dengan agama masing-
masing (nilai toleransi – nilai religius) 

Pembiasaan antre di setiap kegiatan 
pelayanan di sekolah, seperti di kantin, 
koperasi, perpustakaan, dan lain-lain (nilai 
disiplin) 

Bekerja sama dengan lembaga lain, 
misalnya dalam pengelolaan limbah, 
pembuatan produk makanan, merancang 
konten positif di medsos, dan lain-lain (nilai 
kreatif, nilai inovatif) 

Pembiasaan untuk menerima pendapat 
yang berbeda dalam setiap kegiatan diskusi 
di lingkungan sekolah serta menerima dan 
menjalankan pendapat yang disepakati 
oleh mayoritas peserta diskusi (nilai 
demokratis)  

3 Setia pada Pancasila sebagai 
Ideologi Negara 

(Nilai karakter/kebangsaan yang 
terkandung: nilai selalu mau 
belajar/rasa ingin tahu/gemar 
membaca,  nilai terbuka, nilai 
religius, nilai gotong royong,  
nilai keadilan, nilai cinta 
damai,  nilai kerja sama, nilai 
bersahaja/sederhana, nilai 
menghormati orang yang lebih 
tua, nilai menjaga persatuan, 
nilai kerakyatan, nilai persatuan 
bangsa; nilai amanah) 

1 
 
 

2 
 

3 
 
4 
  

Menempel beberapa poster yang 
bertuliskan ayat-ayat Al- Qur’an yang 
artinya mengandung nilai-nilai karakter 
tertentu, di dinding lingkungan sekolah (nilai 
religious - MI) 
Hukuman menghafalkan ayat-ayat Al-
Qur’an yang sesuai dengan kesalahannya, 
misalnya tidak jujur harus membaca, 
menghafalkan ayat terkait. 
Jika belum hafal dan mengerti, belum 
boleh masuk kelas (nilai religius - MI) 
Secara periodik dan terjadwal bersama-
sama membersihkan lingkungan kelas dan 
sekolah (nilai gotong royong)  

38 Laporan Kajian: Best Practices Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa di Sekolah. (Jakarta: 
Kementerian Pendidikan Nasional, 2011) hlm. 53-297



Nilai Dasar Bela Negara yang 
Diintegrasikan

Bentuk Ragam Kebijakan Manajemen 
Sekolah

No Contoh Jenis Kebijakan/Kegiatan 

5

6

Pembiasaan menggunakan bahasa selain 
bahasa Indonesia di hari-hari tertentu, 
misalnya bahasa Inggris hari Sabtu; 
bahasa lokal hari Jumat (nilai menjaga 
persatuan) 
Pembiasaan berdoa di kelas sebelum  dan 
sesudah pembelajaran dimulai sesuai 
dengan agama masing-masing (nilai 
toleransi – nilai religius) 
Pembiasaan untuk meminta maaf jika 
membuat kesalahan dan mengucapkan 
terima kasih jika memperoleh kebaikan 
tanpa membedakan latar agama atau 
strata sosial (nilai cinta damai, nilai 
persatuan bangsa) 

4 Rela Berkorban untuk Bangsa 
dan Negara 

 
(Nilai Karakter/Kebangsaan yang 
terkandung: nilai ikhlas, nilai 
komitmen, nilai kesetiakawanan 
sosial/solidaritas sosial/ peduli 
sosial, nilai setia/loyal dan 
patuh, nilai kesatuan wilayah, 
nilai peduli, nilai kewaspadaan 
dini, nilai berani, nilai rela 
berkorban, nilai menonjolkan 
kewajiban daripada hak, nilai 
musyawarah mufakat, nilai 
semangat kebangsaan) 

 1 

2 

3 

4 
 

 Pembiasaan untuk mengunjungi 
teman/guru/karyawan yang sakit, dan 
menolong yang sedang kesulitan (nilai  
kesetiakawanan sosial/solidaritas sosial/
peduli sosial) 
Pembiasaan untuk membuang sampah 
pada tempatnya dan penerapan sanksi 
bagi peserta didik yang membuang 
sampah ke saluran air di lingkungan 
sekolah, yang dapat berdampak banjir 
(nilai kewaspadaan dini) 
Pembiasaan untuk selalu melakukan 
musyawarah dan mufakat dalam 
menyelesaikan masalah apa pun di setiap 
organisasi sekolah, seperti OSIS, PMR, 
UKS dan lain-lain.  Tidak boleh ada satu 
pihak yang merasa paling benar dan 
memaksakan kehendak kepada pihak lain, 
tanpa melalui penjelasan yang disertai 
argumentasi yang baik (nilai musyawarah-
mufakat)  
Optimalisasi sosialisasi aturan dan norma 
sekolah dan penerapan sanksi yang 
tegas dan adil bagi yang melanggar (nilai 
komitmen)  



Nilai Dasar Bela Negara yang 
Diintegrasikan

Bentuk Ragam Kebijakan Manajemen 
Sekolah

No Contoh Jenis Kebijakan/Kegiatan 

5 Kemampuan Awal Bela Negara 
(Nilai karakter/kebangsaan yang 
terkandung: nilai siap bersaing, 
nilai percaya diri, nilai 
senantiasa menjaga kesehatan, 
nilai riang gembira, nilai pantang 
menyerah, nilai konsisten, nilai 
gemar berolahraga, nilai sportif) 

1 
 
 

 
2 
 
 

 
3 

Kebijakan yang mewajibkan guru 
memberi teladan untuk tidak merokok di 
lingkungan sekolah.  Merokok di sekolah 
hukumnya “haram” baik untuk peserta 
didik maupun untuk guru (nilai senantiasa 
menjaga kesehatan) 
Memfasilitasi kantin sehat, green house, 
toilet yang terawat, sejumlah tempat cuci 
tangan, dan tong sampah di kelas dan 
di lingkungan sekolah yang memadai 
kualitas dan jumlahnya (nilai senantiasa 
menjaga kesehatan) 
Menyelenggarakan lomba-lomba di 
berbagai bidang secara terprogram (nilai 
siap bersaing, nilai sportif, nilai pantang 
menyerah)             

  

d. Pembinaan Kesadaran Bela Negara Berbasis Masyarakat 

Agar pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara di lingkup pendidikan berdaya hasil 
optimal, diperlukan upaya kolaborasi dengan lembaga, komunitas, dan masyarakat lain 
di luar lingkungan sekolah karena satuan pendidikan tidak dapat melaksanakan visi dan 
misinya sendiri.  

Satuan pendidikan dapat melakukan kolaborasi dengan lembaga, komunitas, dan organisasi 
lain di luar satuan Pendidikan, antara lain komunitas orang tua peserta didik; komunitas 
pengelola pusat kesenian dan budaya; lembaga pemerintah, seperti BNN, Kepolisian, KPK, 
Kemenkes, Kemenpora, dan lain-lain; lembaga penyedia sumber pembelajaran, seperti 
perpustakaan, museum, cagar budaya, dan lain-lain; komunitas masyarakat sipil penggiat 
pendidikan; komunitas keagamaan; lembaga penyiaran, seperti televisi, koran, majalah, 
radio, dan lain-lain.39 

Bersinergi dengan penguatan pendidikan karakter, berikut ini contoh kolaborasi pembinaan 
kesadaran bela negara dengan lembaga, komunitas, dan organisasi lain di luar satuan 
pendidikan. 

 

39 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017), op,cit., hlm. 41-45 



Tabel 7. Pembinaan Kesadaran Bela Negara Melalui Kegiatan di Masyarakat 

No 

Berkolaborasi dengan Contoh Nilai Dasar 
Bela Negara yang 

Diintegrasikan Lembaga/Komunitas40 Contoh Bentuk 
kegiatan 

1 Museum, Cagar Budaya, 
Sanggar Seni 

Bekerja sama dengan 
pengelola  museum, 
cagar budaya, dan 
sanggar seni,  untuk 
menggali ilmu 
pengetahuan tentang 
seni budaya Indonesia, 
dari kekayaan koleksi 
yang dimilikinya. 

Cinta Tanah Air  
• Nilai cinta seni dan 

budaya Menumbuh-
kembangkan sikap 
dan perilaku yang 
menghargai karya seni 
bangsa Indonesia. 

  

2 Seniman dan Budayawan 
Lokal 

Bekerja sama dengan 
komunitas para 
seniman, penyair, 
dan sastrawan yang 
berada di lingkungan 
sekolah melalui program 
mentoring, tutoring 
seniman masuk sekolah 

Setia pada Pancasila 
sebagai 
Ideologi Negara  
• Nilai selalu mau belajar/   

gemar belajar  
Pembelajaran 
kepada peserta 
didik bagaimana 
berpartisipasi 
menjaga, melestarikan 
kebudayaan daerah, 
dan mengembangkan 
kesenian daerah.  

3 Kelas Inspirasi Bekerja sama dengan 
narasumber dari 
kalangan orang tua 
atau tokoh masyarakat 
untuk membagikan 
pengalaman 
keberhasilannya di 
bidang kehidupan profesi 
mereka, sumber inspirasi 
yang dapat memberikan 
motivasi semangat 
belajar bagi peserta 
didik.  
 

Kemampuan Awal Bela 
Negara  
• Nilai pantang 

menyerah Menumbuh-
kembangkan sikap 
dan perilaku yang 
gigih, ulet, dan 
semangat pantang 
menyerah dalam 
mewujudkan impian 
meskipun menghadapi 
berbagai ancaman dan 
hambatan. 

40 Ibid



No 
Berkolaborasi dengan Contoh Nilai Dasar 

Bela Negara yang 
Diintegrasikan Lembaga/Komunitas Contoh Bentuk kegiatan 

4 Siaran Radio On-Air Bekerja sama dengan 
petugas program 
siaran radio on-air yang 
membahas pembinaan 
kesadaran bela negara 
bersinergi dengan 
penguatan pendidikan 
karakter.  Diskusi antara 
sekolah, guru, orang 
tua, peserta didik, dan 
masyarakat secara on air 
tentang tema-tema yang 
relevan sesuai konteks

Setia pada Pancasila 
sebagai  Ideologi Negara 
• Nilai religius, cinta damai, 
cinta tanah air 
• Nilai cinta seni 

dan budaya, cinta 
lingkungan, mandiri 

Sadar Berbangsa dan 
Bernegara 
• Nilai rela berkorban, 

toleransi  
Kemampuan Awal Bela 
Negara 
• Nilai percaya diri, berani

5 Media Televisi, Koran, dan 
Majalah 

Berkolaborasi dengan 
berbagai 
stasiun televisi, koran, 
dan majalah, bersinergi 
dengan penguatan 
pendidikan karakter 
melakukan peliputan 
atau pembuatan kegiatan 
terkait pembinaan 
kesadaran bela negara 

Setia pada Pancasila 
sebagai 
Ideologi Negara 
• Nilai religius, cinta damai 
cinta tanah air 
• Nilai cinta seni 

dan budaya, cinta 
lingkungan, mandiri 

Sadar Berbangsa dan 
Bernegara 
• Nilai rela berkorban, 

toleransi 
Kemampuan Awal Bela 
Negara 
• Nilai percaya diri, berani 

6 Gerakan Literasi Sekolah 
(GLS)  

Bekerja sama dengan 
instansi lain dalam 
pengembangan literasi 
sekolah, seperti 
toko buku, penerbit, 
percetakan, gerakan 
masyarakat peduli literasi 
pendidikan, sanggar baca, 
perpustakaan nasional 
dan daerah 

Setia pada Pancasila 
sebagai 
Ideologi Negara  
• Nilai selalu mau 

belajar/gemar belajar  
Menumbuhkembangkan 
sikap dan perilaku yang 
selalu membiasakan diri 
untuk rajin membaca 
buku tentang ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi  serta nilai-nilai 
kearifan lokal   



No 
Berkolaborasi dengan Contoh Nilai Dasar 

Bela Negara yang 
Diintegrasikan Lembaga/Komunitas Contoh Bentuk kegiatan 

7 Literasi Digital Bekerja sama dengan 
Kementerian Komunikasi 
dan Informatika, 
membelajarkan peserta 
didik tentang: 
- kemampuan literasi 

digital, 
- membuat konten positif, 
- menyebarkan konten 

positif.  

Setia pada Pancasila 
sebagai 
Ideologi Negara  
• Nilai selalu mau 

belajar/gemar 
belajar Menumbuh-
kembangkan sikap dan 
perilaku yang selalu 
membiasakan diri 
untuk menggunakan 
informasi dari berbagai 
sumber yang diakses 
melalui jaringan internet 
secara sehat, bijak, 
cerdas, cermat, tepat, 
dan patuh hukum 
dalam membina 
komunikasi dan 
interaksi di kehidupan 
sehari-hari 

5. Penutup 
a. Pembinaan kesadaran bela negara juga merupakan bagian dari pembangunan karakter 

bangsa guna menanamkan nilai kebangsaan dan kenegaraan yang perlu ditanamkan 
dan diinternalisasikan sejak dini, secara terus-menerus, bertingkat, dan berlanjut di 
semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.  Nilai-nilai tersebut yakni nilai cinta tanah 
air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 
rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. 

b. Dalam rangka mencegah ekstremisme di lingkungan pendidikan, maka pembinaan 
kesadaran bela negara yang dilakukan melalui penguatan nilai-nilai bela negara yang 
terintegrasi dalam sistem pendidikan perlu segera direalisasikan.  

c. Kesadaran membela negara tidak bersifat taken for granted, tetapi harus ditanamkan 
dan ditumbuhkembangkan sejak dini dan secara terus-menerus atau  bersifat never 
ending process. Sepanjang negara ini kita butuhkan keberadaannya, sepanjang itu 
pula kesadaran bela negara setiap warga negara terus dibutuhkan.  

d. Dalam konteks penyelenggaraan pertahanan negara, kesadaran bela negara merupakan 
fondasi terbangunnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang 
dilaksanakan guna membangun daya tangkal dan kesiapsiagaan dalam menghadapi 
dinamika ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan 
keselamatan segenap bangsa yang telah semakin kompleks dan multidimensi.  

 
Jakarta,  29 Mei 2021 
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MENGARUSUTAMAKAN NILAI-NILAI KEBINEKAAN DALAM 
PENCEGAHAN EKSTREMISME DI SATUAN PENDIDIKAN1
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Pengurus Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
 

1. Pendahuluan 
Sekolah merupakan sebuah institusi yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai 
kebajikan bagi para peserta didik. Di antaranya penanaman nilai-nilai yang sesuai dengan 
jati diri bangsa kita: Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun demikian, di 
beberapa sekolah kita menemukan kasus-kasus yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur 
di atas, sebaliknya malah menebarkan intoleransi yang mengarah pada radikalisme dan 
ekstremisme.  

Pada tahun 2019 kita mendengar adanya kasus intoleransi yang dilakukan oleh pengurus 
sebuah kegiatan ekstrakurikuler di sebuah SMU Negeri di Sragen. Mereka memaksa 
agar seorang siswi di sekolah tersebut memakai jilbab. Mereka melakukan pemaksaan 
dan intimidasi melalui pesan media Whatsapp. Selama kurang lebih 4 bulan (September–
Desember 2019) pesan-pesan bernada intimidasi dan teror tersebut diterima oleh sang 
siswi. Karena ia tidak kuat terus-menerus mendapatkan pesan-pesan berantai berisi 
intimidasi untuk memakai jilbab, akhirnya ia melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya. 
Pada awal Januari 2020, orang tua siswi tersebut melaporkan intimidasi dan teror yang 
diterima putrinya kepada pihak sekolah.2 

Peristiwa tersebut pada akhirnya diselesaikan dan dimediasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi 
Jawa Tengah, atas kewenangan Gubernur Jawa Tengah. Namun demikian, sepertinya 
dalam konteks pembelajaran lebih jauh, penyelesaian kasus ini belum akan menciptakan 
satu kondisi yang lebih kondusif apalagi membuat lebih arif pelakunya. Apalagi karena 
adanya trauma yang diderita oleh korban sehingga menyebabkan ia berpindah sekolah. 

Kasus intoleransi terkait dengan jilbab ini juga mencuat di sebuah Sekolah Menengah  
Kejuruan Negeri di Kota Padang Sumatra Barat pada awal tahun 2021. Bahkan, di Kota 
Padang ini, pemaksaan untuk memakai jilbab dilakukan terhadap peserta didik perempuan 
yang nonmuslim. Kasus ini mencuat dan menjadi viral di kalangan publik sehingga 
memaksa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bersama dua kementerian lainnya 
(Kemendagri dan Kemenag RI) untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 
Menteri tentang “Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, 
dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah 
Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah”3. 

1 Disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema “Melalui Peningkatan Aktualisasi Nilai-nilai 
Pancasila, Kita Cegah dan Tangkal Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme” yang 
diselenggarakan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada Selasa 1 Juni 
2021 di Bigland Hotel Bogor.

2 Lihat Andika Tarmy, “Begini Kronologi Siswi SMA Sragen yang Diteror Gegara Tak Berjilbab”, detiknews, 
20 January 2020, Available online: https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4866820/begini-kronologisiswi-
sma-sragen-yang-diteror-gegara-tak-berjilbab 

3 Kemdikbud RI, Siaran Pers Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan RI: Pemerintah Terbitkan Keputusan 
Bersama Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga  Kependidikan 
di Lingkungan Sekolah Negeri, 3 Februari 2021 



Fenomena pemaksaan jilbab bagi semua siswi baik muslim maupun nonmuslim di kota 
Padang sebenarnya bukanlah hal yang baru saja terjadi. Setidaknya hal itu dapat dilacak 
sejak ditetapkannya Peraturan Walikota Padang No. 451.442/Binsos-iii/2005 tanggal 7 
Maret 2005 tentang Pelaksanaan Wirid Remaja, Didikan Subuh, dan Antitogel/Narkoba serta 
Pakaian Muslimah bagi siswi SD/MI, SMP/MTs, SMA, SMK/MA. 

Fenomena intoleransi di institusi pendidikan seperti terjadi di SMK Negeri di Kota Padang 
dan sebuah SMA Negeri di Sragen merupakan sebuah fenomena gunung es. Ada upaya 
penyeragaman kebinekaan dan perbedaan yang ada di dalam lingkungan institusi sekolah. 
Dan upaya penyeragaman itu dilakukan dengan cara-cara pemaksaan, intimidasi, bahkan 
teror.  

Tentu fenomena ini juga tidak menutup fakta intoleransi lain yang terjadi di tempat yang 
berbeda, di mana terjadi pelarangan penggunaan jilbab bagi sebagian siswi muslimah 
di beberapa sekolah, seperti di Denpasar, Bali, dan Manokwari Papua Barat. Fenomena 
intoleransi di lingkungan institusi pendidikan kerap terjadi ketika kelompok mayoritas 
menjelma menjadi entitas tiranik yang memaksakan kehendak kelompoknya kepada 
kelompok lain yang minoritas dan cenderung terpinggirkan.  

Di Manokwari, Papua Barat, pada Desember 2019 sebuah SD Inpres melakukan pelarangan 
penggunaan jilbab bagi siswinya yang muslimah4. Berdasarkan laporan dari perwakilan 
Ombudsman Papua Barat, adanya pelarangan ini didasarkan pada aturan yang telah dibuat 
oleh kepala sekolah setempat pada periode-periode sebelumnya. Namun, yang patut 
disayangkan, kebijakan yang diskriminatif itu malah dilanjutkan pada periode berikutnya. 

Di Denpasar, Bali, kasus pelarangan jilbab bahkan ditengarai sudah terjadi dalam waktu 
yang cukup lama. Berdasarkan temuan Komnas HAM, banyak sekolah negeri di Bali telah 
menerapkan aturan (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) terkait penggunaan jilbab 
dan penutup kepala bagi siswi-siswinya5. Hasil riset lapangan yang dilakukan oleh MAARIF 
Institute pada tahun 2017 juga mengonfirmasi temuan ini. Di beberapa sekolah negeri 
yang menjadi area riset ini ditemukan adanya pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi-siswi 
muslimah. Aturan itu berbunyi pelarangan pakaian identitas keagamaan. Namun, di pihak 
lain siswa-siswi yang mayoritas beragama Hindu didorong untuk menggunakan pakaian 
bernuansa keagamaan dalam perayaan hari raya agama Hindu, yakni persembahyangan 
di Hari Purnama6.  

Beberapa kasus di atas dapat menjadi pintu masuk pembahasan dalam tulisan ini, 
bagaimana intoleransi, baik intoleransi pasif maupun intoleransi aktif telah menjadi 
fenomena yang cukup mengkhawatirkan terjadi dan berkembang di dunia pendidikan kita. 
Padahal sejatinya pendidikan dan berbagai institusi di dalamnya sepatutnya dapat menjadi 
wahana untuk menyemai realitas kebinekaan yang dimiliki oleh bangsa ini.  

Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian bersama adalah potensi eskalasi 
bertransformasinya sikap-sikap intoleran yang mendorong pelakunya untuk melakukan 
cara-cara “kekerasan”, termasuk dalam bentuk intimidasi, ancaman, dan teror.  

4 https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--larangan-penggunaan-hijab-pada-sd-inpres-22-
wosimanokwari-ombudsman-temui-kepala-sekolah- 

5 https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/02/21/n1c9xr-komnas-ham-pelarangan-jilbab-
terjadihampir-di-seluruh-bali 

6  Abdul Azis Muslim, dkk., Menjaga Benteng Kebinekaan di Sekolah: Studi Kebijakan OSIS di Kota Padang, 
Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon (Jakarta: MAARIF Institute 
& CONVEY PPIM, 2017), hlm. 181 



Dalam hal ini, dapat kita tunjukkan kasus lain bagaimana, misalnya, intoleransi dapat 
bertransformasi menjadi ekstremisme bahkan aksi terorisme. Terkait hal ini ialah apa yang 
terjadi pada kasus pengeboman Masjid Adz-Dzikra Mapolresta Cirebon tahun 2011 yang 
dilakukan oleh seorang pemuda yang sebelumnya terlibat dalam organisasi keagamaan 
intoleran dan memiliki pandangan yang radikal. Pelaku bukan hanya telah mengafirkan 
ayahnya sendiri, tetapi juga aktif melakukan aksi intoleran terhadap kelompok minoritas, 
seperti Ahmadiyah di Cirebon. Sikap intoleran yang telah terpatri dalam benak dan 
sanubarinya ini bertransformasi dan berbuah cara pandang yang ekstrem dan menghasilkan 
aksi terorisme sebagaimana yang ia lakukan di Mapolresta Cirebon tersebut. 

 
2.	 Definisi	Konseptual
 Dari Intoleransi Menuju Radikalisme-Ekstremisme 
 
Melihat fakta di atas, maka intoleransi merupakan satu tahap yang menjadikan seseorang 
mudah masuk menjadi seorang yang radikal dan ekstremis, bahkan bisa jadi terjerumus 
melakukan aksi terorisme. Dalam pandangan Alex P. Schmid, bahkan intoleransi merupakan 
salah satu ciri yang diidentifikasi merupakan bagian dari sikap ekstremisme dan keberadaan 
kelompok ekstremis7. Menurut Schmid, kaum ekstremis berusaha untuk menciptakan 
homogenitas dalam masyarakat. Mereka menolak kebinekaan dan pluralitas. Mereka 
berusaha untuk menciptakan sebuah masyarakat yang dapat tunduk pada kehendak mereka 
dengan menekan dan mengintimidasi semua orang/kelompok yang bertentangan dengan 
mereka dan kelompok-kelompok minoritas. 

Selain intoleran (menolak perbedaan), karakteristik lain dari kelompok ekstremis adalah 
antikonstitusi, antidemokrasi, antipluralitas, otoriter; pemikiran hitam-putih yang fanatik, 
tidak toleran, tidak berkompromi, berpikiran monolitik; menolak supremasi hukum sambil 
berpegang pada filosofi tujuan membenarkan cara; berpegang pada prinsip mewujudkan 
tujuan mereka dengan menghalalkan segala cara, termasuk penggunaan kekerasan politik 
besar-besaran terhadap kelompok yang tak sejalan dengan kelompoknya. 

United Nations Development Programmes (UNDP) juga mengonfirmasi bahwa salah 
satu faktor yang dapat mendorong terjadinya ekstremisme dan lebih-lebih ekstremisme 
yang berbasis kekerasan (violent extremism) ialah sikap intoleran, yakni sikap penolakan 
terhadap kebinekaan dan berbagai komunitas yang berbeda8.   

Dalam bagian ini penulis akan menguraikan apa yang dimaksud dengan intoleransi, 
radikalisme, dan ekstremisme, serta bagaimana keterkaitan di antara ketiganya, terutama 
keterkaitan antara intoleransi dan ekstremisme. 

Menurut Cambridge Dictionary, intoleransi adalah penolakan untuk menerima ide-ide, 
keyakinan, dan perilaku yang berbeda dengan yang dimiliki oleh dirinya sendiri (the fact of 
refusing to accept ideas, beliefs, or behaviour that are different from your own).9 Intoleransi 
juga secara spesifik dapat dimaknai sebagai sikap dan aksi yang bertujuan untuk menolak 
atau menentang hak-hak sipil masyarakat yang berbeda, meski hak-hak tersebut dijamin 

7 Alex P. Schmid, Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and 
Literature Review (The Hague: International Centre for Counter-Terrorism, 2013), hlm. 9 

8 UNDP, “Preventing Violent Extremism Through Promoting Inclusive Development, Tolerance and Respect 
for Diversity: A Development Response to Addressing Radicalization and Violent Extremism” (Working Paper, 
New York: UNDP, 2016), hlm. 19. 

9  https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/intolerance 



oleh konstitusi10. Termasuk di dalamnya ialah penolakan dan penentangan terhadap hak-hak 
kelompok minoritas dan hak-hak dari kelompok yang dianggap menyimpang dan dibenci. 

Secara lebih tegas dalam dokumen lain yang diterbitkan oleh Wahid Foundation, Alamsyah 
M. Dja’far menyebutkan bahwa intoleransi adalah sikap dan tindakan yang bertujuan 
untuk menghalangi, melawan, atau menyangkal hak-hak dasar warga negara yang dijamin 
Pancasila dan UUD 1945, terutama terhadap kelompok yang berbeda dan tidak disukai 
karena alasan dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status 
ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, dan identitas lain yang dilindungi11. 

Dalam penjelasannya, sikap dan tindakan yang dimaksud dapat berupa ucapan, tulisan, 
gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik 
maupun nonelektronik. Sementara itu, upaya menghalangi, melawan, atau menyangkal hak 
dasar yang dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945 dapat diartikan juga dengan melakukan 
pemaksaan atau pelarangan atas hak beragama dan berekspresi.  

Contoh yang paling mutakhir ialah adanya pemaksaan penggunaan jilbab di beberapa 
sekolah bagi peserta didik perempuan, baik yang muslim maupun yang nonmuslim, termasuk 
pelarangan penggunaan jilbab. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan atau kebijakan 
yang intoleran. Berdasarkan kasus-kasus yang banyak terjadi di satuan pendidikan ini, 
maka keluarlah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama) tentang penggunaan pakaian 
seragam dan secara khusus penggunaan jilbab pada bulan Februari 2021yang lalu. Prinsip 
dari SKB 3 Menteri ini adalah tidak boleh adanya pemaksaan atau juga pelarangan terhadap 
penggunaan berbagai atribut keagamaan di sekolah. Meskipun di kemudian hari SKB ini 
telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. 

Sementara itu, dalam sebuah riset, Setara Institute (2010) membedakan antara intoleransi 
pasif dan intoleransi aktif. Intoleransi pasif adalah residu dari keyakinan beragama secara 
utuh dan interpretasi terhadap ajaran agamanya sebagai satu-satunya kebenaran bagi 
dirinya sebagai individu dan makhluk sosial. Sebagai konsekuensi dari sikap intoleransi 
pasif ini ialah penerimaan secara terpaksa terhadap relasi sosial dengan latar belakang 
yang berbeda, dengan terpaksa untuk menerima kenyataan tersebut serta berupaya 
melakukan adaptasi di dalamnya. 

Sementara itu, intoleransi aktif adalah sikap meyakini kebenaran ajaran agamanya sebagai 
satu-satunya kebenaran dan meyakini bahwa interpretasi liyan tentang ajaran agama lain 
yang berbeda merupakan sesuatu yang salah dan sesat. Mereka menolak interpretasi lain 
yang bersumber dari orang lain dan mengekspresikan penolakan itu bukan hanya dengan 
pernyataan, tetapi sering kali juga dengan tindakan12. 

Intoleransi atau sikap intoleran sebagaimana diungkapkan dalam beberapa hasil riset 
merupakan salah satu indikator yang menjadi pintu masuk berkembangnya radikalisme 
dan ekstremisme. Hal ini misalnya ditunjukkan dalam kertas kerja yang dikeluarkan oleh 
UNDP yang menyatakan bahwa faktor pendorong terciptanya ekstremisme kekerasan 
cukup beragam dan saling berhubungan, baik itu terkait aspek politik, ekonomi, historis, 
maupun ideologi dan dimenasi keagamaan. Semua aspek yang menjadi pendorong 

10 M. Nurul Huda, “Intolerance Among Youth During the Rise of the Muslim Middle Class in Urban Areas” 
(Working Paper, Jakarta: Wahid Foundation, 2017), hlm. 5. 

11 Alamsyah M. Dja’far, Sekolah Merdeka Intoleransi: Protokol Pencegahan Intoleransi di Sekolah (Jakarta: 
Wahid Foundation, 2021), hlm. 9. 

12 Ismail Hasani & Bonar Tigor Naipospos (eds.), Wajah Para Pembela Islam: Radikalisme Agama dan 
Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Jabodetabek dan Jawa Barat (Jakarta: 
Pustaka Masyarakat Setara, 2010), hlm. 24-25. 



terjadinya ekstremisme ini terjadi di banyak komunitas, grup, dan individu, baik di tingkat 
lokal, regional, nasional, maupun pada level global. Di antara faktor-faktor pendorong itu 
yakni ideologi yang dipegang secara fanatik, tantangan ketidaksetaraan, eksklusi sosial, 
pengangguran, intoleransi, dan alienasi yang mendera banyak masyarakat serta komunitas. 

Dalam analisisnya, UNDP memberikan penjelasan bahwa keberagaman masyarakat akan 
menciptakan perasaan takut dan rasa marah di kalangan individu atau komunitas tertentu 
karena sekian manfaat yang selama ini telah didapatkan dan menjadi keistimewaan 
(previledge) kelompok tertentu mau tidak mau harus didistribusikan pada masyarakat 
yang lebih luas dan lebih beragam, baik itu berdasarkan keragaman bahasa, ras, agama, 
ataupun grup etnis. Kecenderungan untuk memelihara supremasi kelompoknya sendiri 
yang berhadapan visà-vis dengan kelompok lain akan menciptakan perilaku ekstremisme 
kekerasan13.  

Sikap intoleran yang didasari oleh model seperti ini dalam sejarah banyak kita temukan 
contohnya. Misalnya, Kelompok Klux Klux Klan di Amerika Serikat merupakan sebuah 
contoh yang tepat di mana ekstremisme kekerasan terjadi didorong oleh supremasi rasial, 
kulit putih terhadap bangsa kulit hitam. Contoh lain yang cukup mengemuka adalah kaum 
nasionalis sayap-kanan ekstrem yang menolak gelombang migrasi para refugee dan kaum 
migran ke Eropa dan Amerika yang didasarkan pada penolakan keberagaman. Kaum 
ekstremis beragama juga dalam hal ini menolak pluralisme beragama. Keberagaman 
atau kebinekaan bagi kelompok tertentu menjadi masalah karena kelompok tersebut dan 
kepentingan mereka merasa terancam oleh keberadaan kelompok lainnya. 

Adapun radikalisme meskipun tidak ada definisi yang disepakati bersama, tetapi dalam 
kajian akademik didefinisikan sebagai fenomena sosial-politik keagamaan yang memiliki 
ciri-ciri berikut. Pertama, kesediaan untuk terlibat dalam aksi-aksi politik ilegal dan 
mengandung kekerasan14. 

Ciri seperti ini sebagaimana dijelaskan oleh Clark McCauley dan Sophia Moskalenko, 
biasanya dibedakan dengan term “activism” yang bermakna kesediaan untuk terlibat 
dalam berbagai aksi politik yang sah dan tanpa-kekerasan. Kedua, meskipun radikalisme 
ditandai sebagai tidak selalu melakukan aksi-aksi kekerasan, tetapi pendukung radikalisme 
sangat rentan untuk terjebak melakukan aksi-aksi kekerasan.15 Ketiga, pendukung 
radikalisme sangat aktif untuk mendorong terjadinya perubahan politik secara revolusioner 
dan memandang status quo sebagai sesuatu yang mesti ditolak/ditentang. Keempat, 
resisten terhadap pemerintah yang sah16. Kelima, sebuah proses eskalasi menuju pada 
penggunaan ekstremisme kekerasan17. Dalam hal ini radikalisme merupakan satu langkah 
sebelum terjadinya ekstremisme dan terorisme. Radikalisme dapat dikatakan sebagai 
gejala praekstremisme dan terorisme. 

13 UNDP, “Preventing Violent Extremism Through Promoting Inclusive Development, Tolerance and Re-
spect for Diversity: A Development Response to Addressing Radicalization and Violent Extremism” (Working 
Paper, New York: UNDP, 2016), hlm. 22 

14 Hal ini dijelaskan oleh Sophia Moskalenko dan Clark McCauley, sebagaimana dikutip oleh Alex P. 
Schmid, Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature 
Review (The Hague: International Centre for Counter-Terrorism, 2013). hlm. 13 

15 Lihat Alex P. Schmid, Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discus-
sion and Literature Review, hlm. 9 

16 Ibid. 

17 Ibid. hlm. 6 



Ketika radikalisme bersentuhan dengan agama, ada beberapa asumsi yang mendorong 
bagaimana radikalisme bernuansa keagamaan hadir dan mewujud dalam kelompok radikal. 
Pertama, terdapat asumsi bahwa agama tengah disisihkan (marginalised) di ruang publik 
masyarakat modern, terutama pada ruang-ruang politik, institusi sosial, institusi pemegang 
norma dan nilai-nilai, yang pada akhirnya akan mengarahkan pada ketidakberdayaan 
masyarakat. Kedua, banyak di antara pemerintahan sipil yang telah memfasilitasi proses 
marginalisasi agama ini sehingga dengan sendirinya tercipta kesangsian (mistrust) dan 
penolakan terhadap para pemimpin/pemerintah serta berbagai kebijakan sosial-politik 
mereka dapat dibenarkan. Ketiga, para pemegang otoritas keagamaan sepakat bahwa 
saat ini telah terjadi kemerosotan/degradasi agama di tengah-tengah masyarakat. Hal ini 
dianggap sebagai pelecehan atau pengkhianatan terhadap aspek paling mendasar dari 
agama itu sendiri. Keempat, dasar-dasar agama harus dipulihkan dengan mengembalikan 
nilai keagamaan tradisional dan melakukan pembacaan terhadap kitab suci secara literal. 
Kelima, agama harus dijadikan dasar bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara, bahkan harus menjadi tolok ukur dalam kehidupan politik. Keenam, 
para agamawan dan kaum beriman harus memainkan secara aktif peran penting dalam 
menjadikan agama sebagai pusat bagi kehidupan masyarakat.18 

Sementara itu, ekstremisme didefinisikan sebagai pemikiran dan gerakan politik 
keagamaan yang bertujuan menciptakan masyarakat homogen berdasarkan doktrin 
ideologis yang kaku dan dogmatis. Kelompok ekstremis dapat dikategorikan sebagai 
kelompok politik yang menolak pluralisme dalam masyarakat dan menentang aturan 
hukum yang berlaku. Kaum ekstremis bertujuan mewujudkan masyarakat homogen, 
kompromis, dan anti terhadap perbedaan. Mereka akan menekan kelompok oposisi 
dan menindas kelompok minoritas. Dalam konteks masyarakat demokratis, lebih jauh 
kelompok ekstremis teridentifikasi memiliki tujuan-tujuan dan cara-cara politis dengan 
berbagai elemen berikut. Pertam, antikonstitusional, antidemokrasi, antipluralitas, 
dan cenderung otoriter. Kedua, fanatis, intoleran, nonkompromis, dan memiliki cara 
pandang monolitik hitam-putih. Ketiga, menolak aturan hukum dan menghalalkan segala 
cara untuk mencapai tujuan yang mereka miliki. Keempat, cenderung menggunakan 
politik kekerasan secara masif terhadap kelompok yang berseberangan dengannya19. 

Dalam ekstremisme yang dicirikan di atas, intoleransi atau sikap intoleran menjadi salah satu 
ciri determinan bagaimana ekstremisme dapat berkembang. Ekstremisme mensyaratkan 
adanya sikap intoleran terhadap perbedaan, intoleran terhadap keyakinan-keyakinan dan 
pandangan-pandangan yang dinilai tidak sesuai dengan apa yang dipegang oleh kaum 
intoleran.  

 
3. Dari Intoleransi Menuju Radikalisme-Ekstremisme: Pemetaan di 

Kalangan Milenial 

Sepuluh tahun terakhir, kita melihat intoleransi di dunia pendidikan, khususnya di sekolah, 
telah berkembang dan semakin meningkat. Beberapa di antara kasus intoleransi itu ada 
yang berkembang menjadi radikalisme dan ekstremisme yang mengarah pada kekerasan, 
bahkan juga terorisme.  

18 Alex P. Schmid (ed.), The Routledge Handbook of Terrorism Research (London & New York: Routledge, 
2011), hlm. 679 

19 Alex P. Schmid, Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and 
Literature Review, hlm. 9 



Beberapa hasil riset selama sepuluh tahun terakhir dapat kita baca dan teliti mengenai 
bagaimana intoleransi dan radikalisme semakin menguat di kalangan remaja, khususnya 
yang menyasar siswa-siswi di satuan pendidikan di Indonesia. Seperti terlihat pada riset 
MAARIF Institute (2011), LAKIP (2011), Setara Institute (2015), dan Wahid Foundation 
(2016), serta yang cukup mutakhir pada rangkaian riset yang dilakukan oleh Pusat 
Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 2017 hingga 
2020. 

Riset kualitatif yang dilakukan oleh MAARIF Institute pada tahun 2011 telah mengonfirmasi 
bahwa sikap intoleran dan radikalisme telah diinfiltrasi oleh kelompok radikal dari luar 
sekolah terhadap para siswa melalui peran para alumni dalam kegiatan mentoring dan 
ekstrakurikuler20. Riset ini dilakukan di 50 SMA Negeri di empat kota/kabupaten (Cianjur, 
Yogyakarta, Surakarta, dan Pandeglang). 

Sementara itu, riset survei yang dilakukan oleh LAKIP pada 2011 menyatakan bahwa 505 
responden siswa sepakat untuk melakukan aksi-aksi yang berbasis pada radikalisme. 
Sebanyak 84,8% siswa setuju tentang penerapan syariah Islam di Indonesia. Dalam riset 
ini juga ditemukan bahwa 52,3% siswa setuju untuk melakukan aksi kekerasan sebagai 
bagian dari pembelaan dan solidaritas keagamaan. 

Adapun riset Setara Institute pada 2015 telah mengonfirmasi hal yang mirip tentang 
menguatnya intoleransi radikalisasi di kalangan siswa di SMA Negeri dengan pola yang 
sama yang ditemukan dalam riset MAARIF Institute sebelumnya, yakni melalui kegiatan 
mentoring di sekolah21. Sementara itu, riset survei yang diselenggarakan oleh Wahid 
Foundation pada 2016 tentang potensi radikalisme dukungan terhadap ekstremisme di 
kalangan aktivis Rohis dengan responden sebanyak 1.626 siswa, menemukan bahwa 
78% di antaranya mendukung ide khilafah; 33% di antaranya menyetujui bahwa jihad mesti 
diinterpretasikan sebagai perang melawan nonmuslim (kafir); 60% responden menyatakan 
kesediaan mereka untuk berperang dalam konflik-konflik di negara muslim.22 

Riset survei terakhir yang diselenggarakan oleh PPIM pada 2017 tentang sikap terhadap 
isu intoleransi, radikalisme, dan kekerasan dengan sampel responden sebanyak 2.181 
orang yang terdiri atas siswa SMA, mahasiswa, dan guru menunjukkan bahwa intoleransi 
telah menjadi persoalan krusial di kalangan generasi muda di Indonesia23. Beberapa 
temuan penting dari riset ini bisa disebutkan sebagai berikut. Pertama, riset ini menemukan 
bahwa 86,55% responden mendukung aksi intoleransi terhadap kelompok minoritas 
dengan cara mendukung pelarangan yang dilakukan oleh pemerintah24. Kedua, 30,99% 
siswa dan mahasiswa sulit menerima orang-orang yang mengikuti ajaran Syiah karena 

20 Ahmad Gaus, ‘Mapping the Problem of Radicalism in Public High Schools in 4 Regions’, MAARIF Journal 
8, No. 1 (2013): 174-191 

21 Arzia Tivany Wargadireja, “Lampu Kuning Meningkatnya Radikalisme di Sekolah-Sekolah Indonesia”, 
Setara Institute for Democracy and Peace, 5 September 2017, Available online: http://setara-institute.org/
lampukuning-meningkatnya-radikalisme-di-sekolah-sekolah-indonesia/ (accessed on March 3 2020) 

22 The Wahid Foundation, Laporan Riset Potensi Radikalisme di Kalangan Aktivis Rohis di SMU Negeri 
(2016), hlm. 12.  

23 Rangga Eka Saputra, “A Fire in the Husk: Religiosity of Generation Z”, Convey Report 1, No. 1 (2018): 
5; See also Didin Syafruddin and Ismatu Ropi, “Islamisme, Intoleransi, dan Radikalisme”, in Gen Z: Kegalauan 
Identitas Keagamaan, (Jakarta: PPIM, 2018), hlm. 56

24 Didin Syafruddin and Ismatu Ropi, “Islamisme, Intoleransi, dan Radikalisme”, dalam Gen Z: Kegalauan 
Identitas Keagamaan (Jakarta: PPIM, 2018), hlm. 85 



mereka dianggap sebagai kelompok sesat yang paling dibenci. Sementara 19,72% sulit 
menerima para pengikut Ahmadiyyah. Ketiga, 68% responden menyatakan penolakan 
terhadap pemimpin/pemerintah daerah yang berasal dari latar belakang agama non-Islam25. 
Keempat, 20,93% siswa dan mahasiswa berpendapat bahwa umat Kristen adalah musuh 
Islam. Sebaliknya, 23,78% siswa dan mahasiswa berpendapat (berprasangka) bahwa 
umat Kristen membenci orang Islam26. Kelima, sikap anti-Yahudi juga berkembang menjadi 
bagian dari sikap intoleransi di kalangan siswa dan mahasiswa. Sebanyak 53,74% siswa 
dan mahasiswa setuju bahwa orang Yahudi adalah musuh orang Islam. Sementara 52,99% 
siswa dan mahasiswa setuju bahwa semua orang Yahudi membenci Islam27. 

Survei di atas mencoba mengetengahkan data tentang sikap intoleransi di kalangan siswa 
yang menjadi landasan dan pintu masuk bagi keberadaan pandangan radikalisme dan 
ekstremisme, di mana intoleransi berbanding lurus dengan sikap radikal dan ekstrem yang 
muncul di kalangan siswa, meskipun dengan porsi yang lebih kecil. Berikut ini merupakan 
data-data yang menunjukkan adanya pandangan-pandangan yang dianggap sebagai 
radikalisme dan ekstremisme tersebut.  

Pertama, terkait pandangan tentang jihad dalam ajaran Islam. Sebanyak 37,71% siswa 
dan mahasiswa setuju bahwa jihad yang sesungguhnya dimaknai sebagai berperang 
melawan nonmuslim (kafir). Kedua, 34% responden setuju bahwa orang yang murtad 
atau yang menyatakan telah keluar dari Islam harus dibunuh. Ketiga, sebanyak 23,35% 
siswa dan mahasiswa menyatakan bahwa tindakan pengeboman atau bom bunuh diri 
atas nama agama merupakan jihad yang sesungguhnya. Meskipun hanya 23,35%, jumlah 
ini cukup signifikan dan menunjukkan bahwa kesetujuan untuk menggunakan kekerasan 
dengan melakukan pengeboman/bom bunuh diri masih hadir dan berkembang di kalangan 
siswa dan mahasiswa. Keempat, sebanyak 30,29% siswa dan mahasiswa setuju bahwa 
penyerangan terhadap aparat negara yang dianggap thagut dan kafir merupakan sesuatu 
yang dapat dibenarkan. 

Berdasarkan data-data yang disuguhkan dalam hasil riset di atas, terlihat bahwa intoleransi 
merupakan satu pola yang sangat terkait dengan keberadaan radikalisme dan ekstremisme 
di kalangan generasi muda. Cara pandang intoleran akan dengan mudah membawa 
pelakunya untuk masuk ke gerbang sikap radikal dan ekstrem. Namun demikian,  ada banyak 
faktor lain selain sikap intoleran yang mengantarkan pada radikalisme dan ekstremisme.  

Dalam paparannya, Prof. Mun’im Sirry bersepakat bahwa sikap intoleransi terhadap agama 
atau kelompok lain serta penolakan terhadap kepemimpinan nonmuslim merupakan satu 
sikap yang dapat dipandang menjadi bagian dari pandangan radikal28. Selain dua sikap 
itu, ide mendirikan negara Islam, penolakan terhadap Pancasila, dan keinginan untuk 
mengganti Pancasila dengan sistem khilafah merupakan satu spektrum sebagai bagian 
dari radikalisme. Bahkan dalam spektrum yang lebih luas, dapat juga dikatakan bahwa 
dukungan atau sikap simpatik terhadap kelompok radikal-teroris seperti ISIS dan Jamaah 
Ansharud Dawlah serta kelompok teroris lainnya merupakan bagian dari sikap radikalisme. 

25 Ibid. hlm. 70 

26 Ibid. hlm. 81 

27 Ibid. hlm. 82. 

28  Mun’im Sirry, “Radikalisme, Makhluk Apakah Itu?” dalam Ibrahim Ali-Fauzi (ed.), Ilusi Negara Khilafah: 
Esai-esai tentang Khilafah, Politik Takfir, dan Neo-Khawarij, (Tangerang Selatan: Media Baca Anasti, 2020), 
hlm. 278. 



Jika sikap-sikap semacam ini dibiarkan terpupuk dalam diri seseorang (terutama generasi 
muda) dan memunculkan sikap lain yang lebih jauh, misalnya keinginan untuk terlibat 
dalam kelompok-kelompok teror dan berkeinginan kuat untuk mewujudkan apa yang 
menjadi cita-cita kelompok radikal-teror tersebut, hal itu sudah termasuk menjadi bagian 
dari ekstremisme. 

Alex P. Schmid memberikan aksentuasi perbedaan antara radikalisme dan ekstremisme. 
Menurutnya, radikalisme masih memungkinkan untuk secara terbuka menerima prinsip-
prinsip demokrasi. Radikalisme juga tidak menutup kemungkinan untuk menolak kekerasan 
seperti yang terdapat dalam beberapa hasil riset di atas (PPIM dan Univ Airlangga). Namun, 
kelompok ekstremis secara pasti dapat diketahui jika mereka tidak akan pernah menerima 
prinsip demokrasi, juga secara pasti mendukung kekerasan sebagai bagian dari sikap 
mereka29. Secara hitam-putih dan sekaligus secara diametral, kaum ekstremis memosisikan 
apakah seseorang itu bagian dari kelompok mereka atau sebaliknya musuh mereka. Hanya 
dua pilihan itu dan tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu, setiap orang yang berbeda dan 
tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang mereka pegang, secara otomatis diputuskan 
sebagai musuh mereka, meskipun mereka yang berbeda itu berasal dari ikatan primordial 
yang sama dengan mereka. Sementara itu, kelompok radikal sepanjang sejarah, cenderung 
untuk lebih terbuka terhadap rasionalitas dan kompromi-kompromi yang pragmatis. Maka 
dari itu, bandul radikalisme masih dapat  berayun menjadi kelompok-kelompok moderat 
atau justru sebaliknya bertransformasi menjadi kaum ekstremis yang militan. 

Berdasarkan paparan di atas, di mana sikap intoleran berbanding lurus dengan radikalisme 
dan ekstremisme, maka sebagai katalisator dari fenomena tersebut ialah bagaimana 
memperkecil sikap-sikap intoleran sehingga seseorang tidak mudah terjerembab pada 
radikalisme dan ekstremisme. Untuk mengeliminasi sikap intoleran itu, seseorang harus 
dibiasakan untuk menghadapi dan menerima perbedaan. Dengan demikian, jika pun 
muncul sikap ketidaksetujuan terhadap perbedaan, tidak akan dihadapi dengan cara-cara 
radikal dan ekstrem.  

Terkait hal ini, perlu disampaikan dalam makalah ini pentingnya sikap keberterimaan 
terhadap kebinekaan menjadi faktor signifikan seseorang dapat terhindar dari radikalisme 
dan ekstremisme. Hasil Riset Survei Nasional yang dikembangkan oleh Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2020 telah mengafirmasi temuan ini. Di 
mana semakin tinggi penerimaan seseorang terhadap kebinekaan, semakin kecil ia mudah 
terpapar ideologi radikalisme dan ekstremisme30. 

Dalam paparannya BNPT menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat peneriman terhadap 
kebinekaan, semakin rendah potensi terpapar radikalisme dan ekstremisme. Artinya, 
masyarakat yang memiliki pemahaman dan sikap kebinekaan yang baik, akan lebih imun 
dan resilien terhadap paparan radikalisme. 

Kesimpulan ini didapatkan dari hasil survei dua hal. Pertama, tentang indeks persepsi 
masyarakat terkait penerimaan atau penolakan akan kebinekaan. Kedua, tentang potensi 
radikalisme di kalangan masyarakat, baik secara demografis maupun secara geografis. 
Survei ini ingin menganalisis kebinekaan sebagai daya tangkal radikalisme-ekstremisme. 
Survei ini dilakukan dengan melibatkan 13.700 responden dari 32 provinsi di Indonesia 
dengan rentang usia antara 14–55 tahun. 

29 Alex P. Schmid, op. cit. hlm.10 

30 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Report Survei Nasional 2020, November 2020, hlm. 72, 
tidak diterbitkan. 



Pada survei penerimaan terhadap kebinekaan, ada dua dimensi yang diukur, yakni 
pemahaman tentang kebinekaan dan sikap pada kebinekaan. Pada aspek pemahaman 
terdapat empat indikator, di antaranya pemahaman terhadap isu SARA, pemahaman 
manusia sebagai makhluk sosial, pemahaman terhadap kerukunan, dan pemahaman 
terhadap kelompok minoritas. Sementara itu, pada aspek sikap, terdapat empat indikator 
lainnya, di antaranya sikap terhadap yang berbeda keyakinan, sikap terhadap eksklusivitas, 
sikap terhadap pemimpin dari golongan lain, sikap terhadap kekerasan terhadap yang 
berbeda (minoritas).  

Berdasarkan survei nasional ini, didapati satu temuan yang menggembirakan. Secara  
keseluruhan indeks kebinekaan kita mencapai 82,7 persen, di mana tingkat pemahaman 
kebinekaan mencapai 91,6 persen dan sikap kebinekaan mencapai 73,8 persen. Meskipun 
ada jarak yang cukup lebar antara pemahaman dan sikap terhadap kebinekaan, hasil ini 
memperlihatkan adanya perbaikan dalam masyarakat kita dalam melihat dan menyikapi 
perbedaan.  

Hasil ini berbanding terbalik dengan potensi radikalisme masyarakat Indonesia yang 
mengalami penurunan dibanding potensi radikalisme di tahun-tahun sebelumnya. Pada 
tahun 2020 potensi radikalisme di dalam masyarakat Indonesia berada pada 12,2 persen 
atau 14.0 (pada skala (0–100). Pada tahun 2019 potensi radikalisme masyarakat mencapai 
38,43 (kategori rendah), dan pada 2018 mencapai 42,58 (kategori sedang), sedangkan 
pada tahun 2017 mencapai 55,12 (kategori sedang). 

Secara lebih spesifik pada survei potensi radikalisme ini terdapat tiga dimensi yang diukur, 
yakni pemahaman (8,5%), sikap (24,8%), dan tindakan (3,3%) dengan 17 indikator yang 
tersusun di dalamnya. Meskipun tren potensi radikalisme pada tahun 2020 secara umum 
menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa temuan yang 
patut dijadikan perhatian. Pertama, radikalisasi lebih tinggi terjadi di kalangan generasi 
muda (generasi Z mencapai 12,7% dan generasi milenial mencapai 12,4%) dibanding 
generasi yang lebih tua (11,7%). Kedua, terjadi feminisasi radikalisme, yakni potensi 
radikalisme pada perempuan sedikit lebih tinggi dibanding pada laki-laki. Indeks potensi 
radikalisme pada perempuan mencapai 12,3%, sedangkan pada laki-laki mencapai 12,1%. 
Radikalisme bukan hanya menyasar kelompok gender laki-laki, tetapi semakin mengarah 
pada perempuan.  Ketiga, radikalisasi menyasar pada kelompok netizen, yakni para 
pengguna internet dan media sosial yang secara aktif menerima konten-konten keagamaan 
atau secara aktif mencari konten-konten keagamaan, dan juga secara aktif menyebarkan 
konten-konten tersebut melalui internet dan media sosial. Dapat disimpulkan bahwa netizen 
merupakah salah satu kelompok yang rentan (vurnerable) untuk terpapar radikalisme. 
Keempat, upaya melakukan literasi digital belum secara maksimal mampu menangkal 
radikalisme yang terjadi di dunia maya. Kelima, dan ini merupakan hal yang cukup positif 
dibanding simpulan lainnya ialah bahwa kebinekaan menjadi daya tangkal yang efektif 
untuk meredam radikalisme-ekstremisme di kalangan masyarakat.  Pemahaman dan 
sikap yang baik terhadap kebinekaan menjadi daya tangkal yang baik terhadap paparan 
radikalisme-ekstremisme. Semakin tinggi tingkat penerimaan kebinekaan seseorang, 
potensi mengalami radikalisasi akan semakin menurun/rendah31.  

31 Lihat Rilis Survei Nasional BNPT 2020: “Penguatan Kebinekaan dan Literasi Digital dalam Upaya 
Menangkal Radikalisme di 32 Provinsi”, 16 Desember 2020, tidak diterbitkan. 



4. Pintu Masuk Menguatnya Gejala Radikalisme-Ekstremisme di 
Lingkungan Satuan Pendidikan  

Setelah membaca hasil riset kuantitatif yang dilakukan melalui berbagai survei oleh beberapa 
lembaga riset dan NGO, perlu disampaikan dalam tulisan ini, bagaimana sebetulnya pandangan-
pandangan dan sikap yang bermuatan intoleransi, radikalisme, bahkan ekstremisme ini dapat 
hinggap di kalangan generasi muda, terutama para siswa di satuan pendidikan setingkat 
SMA? Apa saja yang telah dijadikan sebagai sumber informasi dan pengetahuan oleh para 
siswa selama ini? Bagaimana sebenarnya pola transmisi pandangan-pandangan dan sikap 
intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme itu dilakukan? 

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh MAARIF Institute pada tahun 2011 mengenai potensi 
intoleransi dan radikalisme di lingkungan SMA, didapati temuan bagaimana arus radikalisme 
yang dimainkan oleh beberapa kelompok radikal telah melakukan infiltrasi melalui empat 
matra. Pertama, melalui kebijakan internal sekolah. Kedua, melalui kegiatan ekstrakuurikuler 
di sekolah. Ketiga, melalui proses belajar-mengajar (intrakurikuler dan kokurikuler). Keempat, 
melalui media sosial (virtual radikalisme-ekstremisme) 

Pertama, kebijakan internal sekolah telah dijadikan pintu masuk bagi kelompok-
kelompok radikal untuk menginfiltrasi pandangan-pandangan radikal di lingkungan sekolah. 
Berdasarkan temuan riset ini, kecenderungan umumnya ada dua. Kecenderungan pertama 
ialah kebijakan yang ditelurkan oleh manajemen sekolah telah begitu permisif dan sangat 
terbuka dan bahkan memberikan ruang selebarnya bagi kelompok radikal memainkan peran 
di dalam sekolah. Misalnya hal ini ditemukan dalam kebijakan untuk menjadikan oknum-
oknum dari kelompok ini sebagai narasumber dalam kegiatan pertemuan yang dilakukan 
setiap bulan. Sebagaimana diketahui, setiap bulan pihak sekolah memiliki agenda rutin 
pengajian bulanan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai religiusitas bukan hanya 
bagi para siswa, tetapi  lebih luas juga bagi semua warga sekolah, termasuk para guru, 
kepala sekolah, manajemen sekolah, dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. 
Problemnya ialah sering kali manajemen sekolah telah mengundang para narasumber/
penceramah yang berasal dari kelompok-kelompok yang selama ini sangat getol untuk 
menyebarkan ideologi radikal, termasuk di antaranya ialah dari kelompok pengusung ide 
khilafah. 

Contoh lain dari permisifnya kebijakan sekolah untuk memberikan ruang bagi kelompok 
radikal ialah seringnya kelompok ini dijadikan mentor/pendamping dalam kegiatan 
ekstrakurikuler di sekolah, terutama kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis keagamaan. 
Pihak sekolah sering kali abai dan bahkan secara sengaja memfasilitasi agar kelompok-
kelompok radikal ini dapat menjadi pendamping para siswa. Padahal, hal ini bertentangan 
dengan kebijakan yang seharusnya diambil oleh pihak manajemen sekolah, yakni 
menjadikan beberapa orang guru sebagai mentor/pembina dalam kegiatan ekstrakurikuler.  

Salah satu alasan yang cukup teknis, namun elementer, mengapa pihak sekolah cenderung 
mengundang mentor yang berasal dari luar sekolah untuk menjadi pendamping dalam 
kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ialah karena guru yang seharusnya menjadi pendamping 
sekolah telah memiliki beban tugas yang cukup berat, baik itu sebagai pengajar, maupun 
tugas-tugas lain yang bersifat administratif. Oleh karena itu, tugas untuk mendampingi 
siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler tidak dapat ditangani. Akhirnya pihak manajemen 
sekolah membagi tugas ini pada kelompok lain yang berada di luar sekolah. Namun 
demikian, kekeliruan dalam memilih para mentor dari luar dan lemahnya proses perekrutan, 
membuat kelompok-kelompok yang terindikasi memiliki sikap intoleran dan paham radikal 



dengan mudah melenggang masuk ke sekolah. Mereka menguasai beberapa kegiatan 
ekstrakurikuler dan secara mudah melakukan infiltrasi paham radikal di kalangan siswa di 
dalam sekolah. 

Kecenderungan kedua dari aspek kebijakan ini ialah terkait lemahnya implementasi 
dan artikulasi kebijakan yang menguatkan kebinekaan di sekolah. Hal ini dapat dilihat 
berdasarkan tiga aspek: reskognisi, representasi, dan redistribusi.  

Rekognisi adalah pengakuan dan penghargaan terhadap yang lain dan yang berbeda32. 
Dalam konteks masyarakat luas yang beragam, rekognisi mensyaratkan adanya pengakuan 
dari setiap anggota masyarakat dan pemangku kebijakan untuk mengakui keberadaan 
perbedaan dan keragaman. Kelompok-kelompok yang berbeda memiliki kedudukan setara 
dan diperlakukan sama dalam kedudukannya sebagai warga. Dalam kehidupan bersama di 
sekolah, prinsip rekognisi harus ditegakkan dengan mengakui semua elemen yang menjadi 
bagian dari kehidupan di sekolah. Sekolah harus benar-benar dapat memenuhi akses 
pendidikan bagi semua siswa di sekolah itu, misalnya akses untuk mendapatkan pembelajaran 
keagamaan sesuai dengan agama yang dipeluknya tanpa melihat jumlah persentase 
kuantitasnya. Ketika dalam sebuah sekolah terdapat seorang siswa yang memeluk agama 
minoritas tertentu, siswa tersebut berhak mendapatkan pembelajaran keagamaan sesuai 
dengan agama yang dianutnya33.  

Rekognisi juga mewajibkan pihak sekolah memenuhi akses pendidikan bagi warga sekolah 
yang difabel, akses siswa terhadap fasilitas tempat ibadah, dan terhindarnya dari berbagai 
praktik yang membatasi kelompok tertentu. Dalam hal terakhir ini, kebijakan internal sekolah 
yang memaksakan atau justru melarang siswa dalam penggunaan pakaian sekolah yang 
berbasis pada agama tertentu merupakan salah satu contoh yang kerap terjadi. Selain itu, 
di beberapa kasus juga kerap terjadi, di mana pihak sekolah tidak mau memfasilitasi tempat/
area atau ruangan untuk beribadah para siswa. Terkait hal ini, riset MAARIF Institute pada 
tahun 2017 menemukan fenomena semacam ini di beberapa sekolah negeri di Denpasar 
Bali34. Hasil riset survei yang dilakukan oleh Setara Institute di Jakarta dan Bandung pada 
sekitar 176 SMA Negeri terkait kesetujuan dan ketidaksetujuan siswa terhadap adanya tempat 
ibadah agama lain di lingkungan sekolah ditemukan bahwa ada di antaranya 7% siswa yang 
menolak atau tidak setuju35. Penolakan semacam ini jelas akan menghambat proses rekognisi 
terhadap kelompok-kelompok berbeda yang menjadi bagian dari warga sekolah. 

Adapun prinsip representasi atau keterwakilan merupakan satu sarana keterlibatan 
warga dalam proses pengambilan keputusan bersama dalam komunitas tertentu. Secara 
substantif, representasi adalah aktivitas untuk memperjuangkan kepentingan tertentu pada 
ranah publik. Tingkat representasi dapat dilihat sejauh mana wakil dapat memperjuangkan 
kepentingan yang diwakili.36 

32 Zainal Abidin Bagir dkk, Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia (Bandung: 
Mizan & CRCS UGM, 2011), hlm. 42 

33 Muhammad Abdullah Darraz & Zuly Qodir, OSIS Mendayung di antara Dua Karang: Kebijakan Sekolah, 
Radikalisme, dan Inklusivisme Kebangsaan, Convey Report, Vol.1, No. 4, 2018, hlm. 10 

34 Abdul Azis Muslim, dkk., Menjaga Benteng Kebinekaan di Sekolah: Studi Kebijakan OSIS di Kota Padang, 
Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon, hlm. 175–199 

35 Tim Survei Setara Institute, Laporan Survei Potret Toleransi di Kalangan Pelajar pada SMA Negeri di DKI 
Jakarta dan Bandung Raya, 2016, tidak diterbitkan. Dikutip dalam Halili, “Proyeksi Masa Depan Toleransi”, hlm. 
6. Paper tidak diterbitkan. 

36 Zainal Abidin Bagir, dkk, Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia, hlm. 43 



Dalam konteks kehidupan bersama di sekolah, terutama di sekolah umum negeri, 
sepatutnya komposisi struktur manajemen sekolah dapat diisi oleh representasi warga 
sekolah yang beragam, termasuk representasi yang didasarkan pada perimbangan gender. 
Dalam konteks kesiswaan, pengurus organisasi kesiswaan harusnya mencerminkan 
keseimbangan representasi dari tiap kelompok siswa yang berbeda. Misalnya keterwakilan 
dalam kepengurusan OSIS dan adanya hak bagi semua siswa untuk mencalonkan diri 
dalam pemilihan OSIS, atau juga organisasi kesiswaan lainnya. 

Terkait isu representasi di dalam kepemimpinan dalam organisasi kesiswaan, berdasarkan 
riset Setara Institute tahun 2016, ada 30,8% responden siswa yang menolak jika ketua 
OSIS dipegang oleh siswa yang tidak seagama37. Pandangan dan sikap seperti ini jelas 
akan mencederai prinsip representasi yang seharusnya menjadi salah satu dasar kebijakan 
dalam kehidupan toleransi di sekolah. 

Sedangkan prinsip redistribusi secara umum dapat dilihat melalui struktur ekonomi politik 
yang terbangun dalam masyarakat. Sejauh mana pemegang kebijakan dalam ekonomi 
dan politik serta sumber daya alam dapat melakukan redistribusi secara berkeadilan, 
terutama untuk menyejahterakan masyarakat yang marginal dan terpinggirkan. Dalam 
konteks kehidupan sekolah, prinsip redistribusi ini penting untuk dilakukan agar semua 
warga sekolah mendapatkan kedudukan yang setara. Maka dari itu, redistribusi bisa terkait 
dengan bagaimana semua warga dalam sekolah dapat mengakses beasiswa tanpa melihat 
latar belakang agama, ras, dan aspek primordial lainnya. Selain itu, redistribusi juga harus 
secara adil menjangkau kelompok-kelompok minoritas dalam sekolah. Misalnya, dalam 
praktik peringatan hari besar keagamaan, pihak sekolah harus benar-benar memperhatikan 
semua kelompok yang berbeda di sekolah tanpa terkecuali. 

Persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah yang kerap menerapkan kebijakan intoleransi 
ialah karena sekolah sering kali menjalankan kebijakan yang tidak memenuhi ketiga 
prinsip di atas, yakni rekognisi, representasi, dan redistribusi. Oleh karena itu, ke depan 
setiap sekolah wajib memperhatikan setiap kebijakannya agar senantiasa sesuai dalam 
mengimplementasi ketiga prinsip tersebut. 

Namun demikian, perlu diuraikan dalam paragraf ini, bahwa kebijakan sekolah yang 
sedemikian problematis itu juga sering kali didorong oleh problematika kebijakan yang 
terdapat di atasnya, yakni kebijakan di level pemerintah daerah/provinsi, juga kebijakan 
di tingkat pusat. Namun, sering kali kebijakan-kebijakan yang memiliki muatan intoleran, 
diskriminatif, dan sektarian, banyak berasal dari kebijakan di tingkat pemerintah daerah dan 
pemerintah provinsi karena terkait pendidikan berada pada kedua wilayah tersebut sebagai 
hasil dari otonomi daerah. 

Kedua, melalui kegiatan ekstrakurikuler sekolah, baik yang berdasarkan minat dan bakat 
maupun ekstrakurikuler bernuansa keagamaan. Berdasarkan riset MAARIF Institute 
tahun 2017, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), terutama melalui Bagian Kerohanian 
Islam (Rohis) menjadi medium yang sangat signifikan dalam proses regenerasi kader-
kader yang berafiliasi pada kelompok-kelompok radikal di luar sekolah. Di antaranya ialah 
kelompok yang mengusung ide khilafah yang pada tahun 2017 yang lalu telah dibubarkan 
oleh pemerintah38. Sebelumnya pada tahun 2008 didapati adanya pelatihan “semi-militer” 

37 Tim Survei Setara Institute, Laporan Survei Potret Toleransi di Kalangan Pelajar pada SMA Negeri di DKI 
Jakarta dan Bandung Raya, 2016, tidak diterbitkan. 

38 Ahmad Gaus, Pemetaan Problem Radikalisme di SMU Negeri di 4 Daerah, Jurnal MAARIF: Vol. 8,  No.1, 
Juli 2013, hal. 188-189 



dengan nama “Jundullah” di sebuah sekolah negeri di Jawa Barat yang di dalamnya 
diinfiltrasi pandangan dan sikap-sikap yang menjurus pada praktik kekerasan atas nama 
agama.39 Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya kegiatan-kegiatan mentoring40 
yang dilakukan di luar sekolah dengan menggunakan modul-modul yang bermuatan nilai-
nilai anti-Pancasila dan anti-kebinekaan, di mana modul-modul tersebut diinternalisasikan 
di kalangan siswa tanpa sepengetahuan pihak sekolah41. 

Kecenderungan menguatnya kelompok-kelompok radikal dan ekstremis yang berasal dari 
luar sekolah telah melemahkan peran dan posisi para guru dan pihak manajemen sekolah 
dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan di sekolah. Mereka dapat 
masuk melakukan penetrasi pandangan-pandangan radikal-ektrem melalui peran alumni 
yang sudah dianggap senior oleh para siswa di sekolah. Mereka juga dapat masuk ke 
sekolah karena awalnya pihak sekolah tidak pernah menaruh kecurigaan terhadap para 
alumni mereka yang mereka anggap ingin turut berkhidmat bagi kemajuan sekolah melalui 
pendampingan terhadap adik kelas mereka yang masih bersekolah. Namun demikian, 
pihak manajemen tidak paham, bahwa sering kali para alumni ini datang ke sekolah 
dengan membawa ideologi dan pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 
yang selama ini diinternalisasikan melalui pendidikan di sekolah. Mereka para alumni ini 
melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap para adik kelasnya dengan membawa 
sikap dan ideologi intoleran yang telah ia dapatkan di lingkungan kampus. 

Namun demikian, di beberapa SMU Negeri lain, pembinaan kesiswaan diserahkan langsung 
pada jaringan kelompok intoleran-radikal tanpa melalui perantaraan alumni. Hal ini misalnya 
terjadi di beberapa sekolah di sebuah kabupaten di Jawa Barat. Hal semacam ini dilakukan 
atas izin dan persetujuan pihak manajemen sekolah, tanpa melakukan proses seleksi 
yang ketat, apalagi didasari oleh sebuah pengetahuan dan pemahaman yang utuh terkait 
orang perorangan yang dijadikan sebagai mentor dan pembina kegiatan ekstrakurikuler di 
sekolah tersebut. Selanjutnya dalam proses pendampingan dan pembinaan kesiswaan, 
pihak manajemen sekolah sering kali tidak mengerti konten apa yang disampaikan karena 
kurangnya pengawasan. Sering kali proses pembinaan itu dilakukan di luar sekolah dan di 
luar jam sekolah yang sulit sekali diakses oleh pihak manajemen sekolah sendiri. 

39 Farha Ciciek, Merawat Tradisi Moderat Kaum Muda, makalah tidak diterbitkan, 2008 

40 Mentoring merupakan kegiatan yang diadaptasi dari liqa yang merupakan tradisi kelompok Tarbiyah 
(Ikhwan al-Muslimin), yang sebelumnya sudah dikembangkan oleh Gerakan dakwah kampus. Mentoring 
merupakan kegiatan pembinaan yang berlangsung secara kontinu di bawah bimbingan seorang mentor atau 
murabbi. Di sebagian sekolah, kegiatan ini diwajibkan untuk diikuti oleh para siswa, terutama siswa kelas 1 dan 
2 setingkat SMA. Bahkan, dimasukkan sebagai bahan penilaian rapor. Siswa yang tidak mengikuti akan ditegur 
dan dimintai keterangan alasan ketidakhadirannya. Secara umum materi yang dibahas dalam mentoring ini 
terbagi 2: isu aktual dan isu regular. Isu aktual diangkat sesuai dengan isu-isu yang sedang hangat dan ramai 
dibicarakan di publik. Sementara itu, isu regular disampaikan secara kontinu sesuai jenjang materi pengaderan 
yang telah ditetapkan. Beberapa materi/isu regular terdiri atas bahasan-bahasan sehari-hari yang bersifat ibadah 
(ubudiyah) hingga pergaulan (muamalah/ukhuwah) mencakup juga kajian Al-Qur’an, hadis, fikih, dan akhlak. 
Sementara itu, beberapa isu aktual yang dibicarakan ialah soal kepemimpinan, peran publik domestik, busana 
syar’i (jilbab), poligami, pernikahan dini, nikah beda agama, SEPILIS (sekularisme, pluralisme, liberalisme), 
UU Pornografi, gazwul fikr (perang pemikiran), perang, terorisme, kartun Nabi Muhammad, pemimpin Islam, 
nasionalisme haram, dan lain-lain. Lihat Farid Wajidi, Kaum Muda dan Pluralisme Keagamaan, dalam Zainal 
Abidin Bagir dkk., Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia (Bandung: Mizan & CRCS 
UGM, 2011), hlm. 99–100   

41 Muhammad Abdullah Darraz, Radikalisme dan Lemahnya Peran Pendidikan Kewargaan, Jurnal 
MAARIF:Vol. 8, No.1, Juli 2013, hlm 160–161 



Dengan proses yang terjadi demikian, pihak manajemen sekolah dan para guru sering 
kali malah kehilangan peran dan kekuatan mereka untuk melakukan intervensi lebih jauh 
dalam mengarahkan pandangan keagamaan siswa dan sikap kebangsaan yang moderat, 
terbuka, dan rasional. Mereka kesulitan untuk melakukan pengawasan dan fungsi kontrol 
terhadap berbagai dinamika yang terjadi selama proses pendampingan yang dilakukan 
oleh para mentor dalam kegiatan ekstrakurikuler keagamaan tersebut. 

Satu kasus yang mungkin perlu diungkapkan dalam tulisan ini ialah bagaimana kelompok 
radikal-ekstremis melakukan infiltrasi ideologi mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler 
berbasis keagamaan. Di sebuah SMU Negeri di Yogyakarta, kelompok ini telah mengajarkan 
doktrin antinasionalisme yang disampaikan melalui satu dokumen modul mentoring yang 
telah mereka susun dan diajarkan pada para siswa aktivis kegiatan ekstrakurikuler tersebut. 
Dalam dokumen tersebut, secara jelas dinyatakan bahwa nasionalisme merupakan sebuah 
paham yang merusak Islam dari dalam, dan oleh karenanya nasionalisme harus diharamkan. 
Pandangan semacam ini  dapat dikategorikan bukan hanya bersifat radikal, tetapi juga 
sudah masuk ke dalam pandangan yang ekstrem. Tidak hanya mempertentangkan Islam 
dan nasionalisme, tetapi pemahaman seperti ini khas disampaikan oleh kelompok-kelompok 
pengusung ideologi tunggal “politik khilafah” atau “negara Islam”. Mereka menolak adanya 
keragaman dalam memandang sistem yang harus digunakan dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara.  

 Ketiga, proses belajar mengajar (intrakurikuler dan kokurikuler) menjadi pintu masuk 
yang cukup krusial dalam proses indoktrinasi ajaran-ajaran yang terindikasi radikalisme 
bahkan ekstremisme. Polanya dilakukan melalui penyisipan pada pembelajaran mata 
pelajaran tertentu. Bahkan yang cukup mencengangkan ialah banyak dilakukan melalui 
mata pelajaran nonagama, dengan memberikan muatan-muatan yang menyimpang dari 
kurikulum, silabus, dan RPP yang telah disusun sebelumnya. Pada riset tahun 2007 yang 
dilakukan Ciciek Farha, misalnya, ditemukan seorang guru mata pelajaran Sosiologi di 
sebuah sekolah negeri di Jawa Tengah melakukan indoktrinasi ajaran radikal dalam proses 
belajar mengajar42. Sementara itu, riset MAARIF Institute tahun 2011 menemukan bahwa 
beberapa guru mata pelajaran agama di beberapa sekolah di sebuah kabupaten di Jawa 
Barat merasa cocok untuk mengajarkan pemahaman keagamaan yang intoleran dan 
radikal dengan alasan untuk memperkuat keyakinan terhadap agama yang dipeluk oleh 
siswa. Pada riset tahun yang sama, ditemukan juga seorang guru mata pelajaran Bahasa 
asing (Jerman) melakukan infiltrasi ideologi radikalisme di sebuah sekolah di Jawa Barat. 
Temuan ini juga terkonfirmasi melalui riset tahun 2017 yang menemukan bahwa seorang 
guru mata pelajaran Fisika di sebuah sekolah di Jawa Tengah menjadi agen bagi kelompok 
pengusung ide khilafah dan mengindoktrinasikan ideologinya pada proses pembelajaran di 
kelas.  

Temuan-temuan semacam ini, meskipun didapatkan berdasarkan kasus-kasus tertentu, 
keberadaannya tidak dapat diabaikan. Boleh jadi di beberapa tempat menjadi satu pola 
yang tersistematis dan menjadi fenomena gunung es yang patut dikhawatirkan. 

Peran guru pada akhirnya sering kali berseberangan dengan upaya transformasi karakter 
ideal dan transmisi keilmuan yang luhur bagi para siswanya, lebih jauh justru bertolak 
belakang dengan cita-cita pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan anak 
bangsa ini. 

42 Rahima, Religiusitas Kaum Muda: Studi di Tujuh Kota, 2007, tidak diterbitkan. Dikutip dalam Ciciek 
Farha, Merawat Tradisi Moderat Kaum Muda, makalah tidak diterbitkan, 2008 



Hasil penelitian yang cukup menarik dari Center for the Study of Islam and Social 
Transformation (CISForm) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggambarkan bagaimana 
sikap-sikap intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme telah terpatri di kalangan calon 
guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di lingkungan di mana mereka ditempa untuk menjadi 
seorang guru, yakni di kampus-kampus yang memiliki jurusan PAI. Penelitian di empat 
kampus di Jakarta dan Banten, misalnya, menemukan bahwa ada 41% mahasiswa PAI 
yang menyatakan kesetujuannya bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah thaghut43. 
Sebanyak 39% di antaranya setuju bahwa sistem negara Islam diperlukan untuk menegakkan 
Islam di Indonesia. Dan dari 39% responden yang setuju dengan negara Islam tersebut, 
7% di antaranya menyatakan kesetujuannya jika kekerasan fisik, bahkan aksi bunuh diri 
digunakan dalam upaya menegakkan negara Islam44. 

Survei yang sama dilakukan di beberapa kampus yang memiliki jurusan PAI di sekitar 
Yogyakarta dan Surakarta. Didapati satu tren yang hampir sama di mana intoleransi dan 
ekstremisme menjadi gejala yang mengalami eskalasi di dalamnya. Terkait sikap intoleran, 
misalnya, didapati bahwa (1) terdapat 62,1% mahasiswa jurusan PAI berpandangan tidak 
setuju bahwa kelompok Ahmadiyah dan Syiah merupakan bagian dari Islam; (2) sebanyak 
56,9% mahasiswa berpandangan bahwa dalam memilih teman sangat mempertimbangkan 
kesamaan iman; dan (3) 2,6% mahasiswa yang menyatakan tidak setuju bertetangga 
dengan orang yang  berbeda agama45. Tren-tren semacam ini dapat pula kita temui di 
beberapa kampus yang menjadi wadah pembentukan karakter dan keilmuan bagi para 
calon guru agama Islam yang ada di Indonesia. Maka dari itu, hal ini akan secara otomatis 
berdampak pada pembentukan sikap, pemahaman, dan pandangan di kalangan siswa di 
berbagai sekolah di Indonesia. 

Keempat, melalui internet dan media sosial (virtual radikalisme). Berdasarkan riset yang 
dilakukan oleh PPIM melalui program CONVEY (Countering Violence Extremism among 
Youth) pada tahun 2017, didapati sebuah hasil yang cukup mengkhawatirkan karena 
transmisi ide-ide radikal dan ekstrem dilakukan melalui dua hal utama, yaitu internet dan buku-
buku keagamaan. Menurut survei ini terdapat 50,89% responden (siswa dan mahasiswa) 
yang menjadikan media sosial sebagai sumber pengetahuan agama. Sebanyak 48,57% 
responden menggunakan buku-buku keagamaan sebagai sumber pengetahuan agama, 
33,73% menggunakan televisi, dan 17,11% melalui majelis taklim46. Tampaknya setelah 
internet dan media sosial semakin populer digunakan, ada pergeseran pola yang terjadi 
dalam hal penetrasi pandangan-pandangan keagamaan di kalangan siswa yang awalnya 
dilakukan secara tatap muka, misalnya melalui liqa (pertemuan mentoring), sekarang 
berubah dengan menggunakan perangkat media sosial. Namun demikian, bukan berarti 
bahwa pertemuan-pertemuan fisik itu sudah tidak dilakukan lagi. 

Menurut riset CONVEY ini, efisiensi menjadi alasan utama mengapa para siswa beralih 
menggunakan internet dan media sosial sebagai sumber pengetahuan agama. Mereka 
dapat  menggunakan gawai di mana saja dan kapan saja untuk mengakses berbagai konten 
yang berisi narasi dan informasi keagamaan yang mereka kehendaki.  

43 Saptoni (ed.), Menanam Benih di Ladang Tandus: Potret Sistem Produksi Guru Agama Islam di  Indonesia 
(Yogyakarta: CISForm, 2019), hlm. 107 

44 Ibid.  hlm. 108 

45 Ibid. hlm. 124 

46 Rangga Eka Saputra, “A Fire in the Husk: Religiosity of Generation Z”, Convey Report 1, No. 1 (2018), 
hlm. 31 



Data riset ini juga mengonfirmasi bahwa sebanyak 84,94% siswa memiliki akses koneksi 
internet. Dari jumlah tersebut sebanyak 96,20% memiliki akses internet melalui gawai 
(telepon seluler) di tangan mereka47. Namun, yang patut diwaspadai lebih jauh ialah ada 
sebanyak 59,5% siswa yang memiliki akses internet memiliki sikap keberagaman yang 
radikal dan sangat radikal48. Tentu temuan ini cukup mengkhawatirkan dan perlu menjadi 
perhatian bersama. 

Temuan riset CONVEY ini mendapatkan afirmasi dari hasil Survei Nasional yang dilakukan 
oleh BNPT pada tahun 2020. Sebanyak 77% responden mencari konten atau informasi 
keagamaan melalui internet dan 52% di antaranya melakukan penyebaran informasi 
tersebut. Baik generasi Z maupun generasi milenial, mayoritas di antara mereka sama-
sama menjadikan internet dan media sosial sebagai sumber untuk mencari informasi 
keagamaan, masing-masing sebesar 76% dan 77%. 

Fakta ini tidak dapat diabaikan bahwa internet dan media sosial sangat berpengaruh sebagai 
sumber informasi keagamaan dan lebih jauh sebagai faktor pembentuk pemahaman 
keagamaan di kalangan generasi muda. Sayangnya, yang masih menjadi “pekerjaan rumah” 
kita ialah ruang-ruang maya tersebut masih banyak didominasi oleh kelompok-kelompok 
yang menyodorkan pandangan keagamaan radikal dan intoleran. Sementara tokoh-tokoh 
keagamaan moderat dan ormas-ormas keagamaan moderat belum secara maksimal 
memanfaatkan keberadaan internet dan media sosial tersebut untuk menyebarkan gagasan 
mereka yang moderat, toleran, dan penuh perdamaian. 

 
5. Program Penguatan Pendidikan Kebinekaan 

Dalam upaya melakukan pencegahan radikalisme-ekstremisme di kalangan generasi 
muda, ada beberapa lembaga yang telah secara konsisten menggulirkan berbagai 
program penguatan pendidikan kebinekaan. Ada yang menyebutnya sebagai pendidikan 
kebangsaan, ada pendidikan perdamaian, ada juga yang memberikan aksentuasi pada 
pendidikan hak asasi manusia. Sebagai contoh akan disebutkan beberapa lembaga 
tersebut dengan program yang telah mereka lakukan.  

Pertama, Peace Generation Indonesia, telah secara konsisten sejak tahun 2007 melakukan 
pelatihan pendidikan perdamaian, baik untuk para siswa, mahasiswa, maupun para 
guru. Peace Generation telah menyusun satu paket buku yang berisi 12 nilai-nilai dasar 
perdamaian, di antaranya menerima diri, prasangka, perbedaan etnis, perbedaan agama, 
perbedaan jenis kelamin, perbedaan status ekonomi, perbedaan kelompok atau geng, 
keanekaragaman, konflik, menolak kekerasan, mengakui kesalahan, dan memberi maaf. 
Nilai inti dari ke-12 nilai tersebut ialah berdamai dengan diri, upaya menjaga perdamaian, 
dan jalan menuju perdamaian.  

Dalam upaya mencegah intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme, upaya menerima dan 
berdamai dengan diri sendiri harus dilakukan sebelum kita betul-betul bisa menerima diri 
orang lain yang berbeda dengan diri kita sendiri. Dengan sendirinya ketika kita mampu 
berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan lingkungan di luar kita, akan ada jalan 
untuk menempuh perdamaian dan menolak segala bentuk kekerasan dalam menghadapi 
setiap perbedaan. Ekstremisme terjadi karena selama ini kelompok ekstremis tidak dapat 
berdamai dengan dirinya sendiri apalagi berdamai dengan orang lain. Bagi kaum ekstremis, 
orang-orang berbeda dengan dirinya, berbeda dengan keyakinannya, merupakan musuh 
yang harus dilenyapkan dan dihadapai dengan cara-cara kekerasan.  

47 Ibid. hlm. 32 

48 Ibid. hlm. 34 



Kedua, Wahid Foundation. Lembaga yang didirikan oleh Mantan Presiden Abdurrahman 
Wahid (Gus Dur) ini telah mencanangkan sejak tahun 2017 sebuah program untuk 
pencegahan radikalisme dan ekstremisme di kalangan siswa yang bernama Sekolah 
Damai. Program ini telah diselenggarakan di 60 sekolah di empat provinsi: Jawa Barat, DKI 
Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur49. 

Dalam Sekolah Damai yang dikembangkan oleh Wahid Foundation, ada beberapa kelompok 
nilai dan karakter yang diinternalisasikan di dalamnya. Di antaranya, (1) berpegang pada 
jaminan dasar dalam Pancasila dan UUD 1945; (2) menjunjung hak asasi manusia; (3) 
menghormati kebinekaan; (4) sembilan nilai utama Gusdur, di antaranya ketauhidan, 
kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, 
kesatriaan, dan kearifan lokal50. 

Ketiga, Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda (YPSIM). Sebuah lembaga pendidikan 
swasta yang memiliki satuan pendidikan dari jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, 
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. 
Sejak awal cikal bakal didirikannya lembaga pendidikan ini didorong oleh upaya untuk 
membangun dan menguatkan keberagaman melalui institusi pendidikan.  

Program utama pengembangan kebinekaan yang diselenggarakan oleh YPSIM ialah program 
pendidikan multikultur. Program ini dilaksanakan secara terarah dengan didasarkan pada 
enam aspek utama pemenuhan prinsip multikultur di lingkungan sekolah sebagai berikut.  
Pertama, visi dan kebijakan sekolah. Kedua, kepemimpinan dan manajemen sekolah. Ketiga, 
kapasitas dan kultur sekolah. Keempat, pengembangan aktivitas peserta didik. Kelima, 
kolaborasi dengan masyarakat luas. Keenam, pengembangan kurikulum dan pengajaran. 

Bagi YPSIM, visi dan kebijakan sekolah merupakan kerangka dan tulang punggung dari 
semua aktivitas yang dilakukan di sekolah. Visi sekolah menentukan arah dan tujuan 
dasar dari jalannya kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di sekolah 
serta berbagai interaksi yang terjadi di dalamnya. Dalam hal ini YPSIM telah menegaskan 
visinya sebagai berikut: “mendidik generasi muda Indonesia menjadi manusia yang cerdas, 
religius, humanis, dalam bingkai kesetaraan dan keberagaman”51. 

Berdasarkan visi yang telah dipancangkan tersebut, YPSIM menetapkan misi dan 
kebijakan internal sekolah. Namun, yang menarik untuk disampaikan dalam tulisan ini ialah 
penegasan kebijakan utama sekolah yang terkait pelaksanaan pendidikan multikultural 
di sekolah yang dijadikan pijakan dan landasan yang bersifat absolut dan mengikat bagi 
semua warga sekolah. Di antara kebijakan tersebut ialah sebagai berikut. 1) Tidak ada 
anak yang boleh dikeluarkan dari sekolah karena tidak sanggup membayar uang sekolah. 
2) Guru yang menjelek-jelekkan agama mana pun ataupun guru yang memaksakan suatu 
agama kepada peserta didik akan dikeluarkan dari sekolah. 3) Murid yang melakukan 
diskriminasi, baik verbal maupun fisik terhadap temannya, gurunya, atau warga sekolah 
lainnya akan dikenakan sanksi berat52. 

49 Mahnan Marbawi, dkk., Menjaga Generasi Penjaga Kebinekaan: Panduan Sekolah Damai, Konsep dan 
Indikator (Jakarta: Wahid Foundation, 2019), hlm. III  

50 Mahnan Marbawi, dkk, Menjaga Generasi Penjaga Kebhinekaan, hlm. 24–25 

51 Tracey Yani Harjatanaya (ed.), Merawat Keberagaman: Praksis Pendidikan Multikultural di  Perguruan 
Sultan Iskandar Muda (Medan: KIPPAS, 2012), hlm. 31 

52 Harjatanaya (ed.), op. cit. hlm. 32 



Tiga kebijakan ini secara tegas mengafirmasi arah dan visi sekolah dalam mengarusutamakan 
nilai-nilai keberagaman dan multikultural di sekolah. Lebih jauh, untuk memantapkan visi-
misi sebagai sekolah yang mengembangkan multikulturalisme dan kebinekaan, YPSIM telah 
menyusun dan mengimplementasikan serangkaian kegiatan yang menunjang visi sekolah 
sebagai sekolah multikultur. Misalnya, pada aspek kultur sekolah, sekolah telah menyediakan 
beberapa rumah ibadah dan pendopo yang terletak berdekatan di dalam kawasan sekolah. Di 
antara rumah-rumah ibadah tersebut ada masjid, gereja, wihara, dan pura yang diposisikan 
secara berdampingan dengan jarak kurang dari 30 meter. Hal ini dilakukan sebagai upaya 
pembudayaan menghargai perbedaan yang terdapat di kalangan warga sekolah. Keberadaan 
keragaman rumah ibadah tersebut juga menjadi simbol dan semboyan negara Indonesia 
yang Bhinneka Tunggal Ika. YPSIM bermaksud agar para siswa dapat dibiasakan untuk 
melihat perbedaan dan mengajarkan siswa bahwa dengan adanya perbedaan bukan berarti 
tidak bisa bersahabat, bersaudara, dan hidup harmoni bersama. 

Sedari awal, YPSIM menyadari bahwa kehidupan keagamaan di Indonesia menjadi satu 
faktor penting dalam menciptakan kehidupan sosial-kebangsaan yang harmoni dan rukun. 
Bagi YPSIM, selain ras dan etnik, agama merupakan satu faktor utama yang sepatutnya 
dapat  menjadi perekat kohesi sosial di tengah keberagaman yang terjadi. Oleh karena 
itu, pendidikan keagamaan yang diajarkan di sekolah harus dibarengi dengan pelajaran 
keagamaan yang menuntun siswa agar dapat menerima dan menghargai perbedaan agama 
yang ada di Indonesia. Jangan sampai para guru malah mengajarkan pelajaran agama 
yang tendensius mengarahkan pada upaya “belah bambu”, yakni pengajaran agama, baik 
sengaja maupun tidak sengaja, yang sering mengangkat dan mengagungkan agama yang 
dianutnya sambil merendahkan dan menjelekkan agama lain.   

Keempat, MAARIF Institute. Untuk merespons tantangan radikalisme-ektremisme di 
kalangan pelajar, sejak tahun 2007 MAARIF Institute telah berupaya menginisiasi berbagai 
program advokasi yang ditujukan untuk melakukan penguatan pendidikan kewargaan 
sekaligus membendung arus radikalisme-ekstremisme, baik di institusi pendidikan swasta, 
seperti di sekolah-sekolah Muhammadiyah (setingkat SMU), maupun di sekolah-sekolah 
SMU Negeri yang berada di bawah koordinasi pemerintah.  

Pada periode 2007–2010, misalnya, MAARIF Institute telah berupaya melakukan penguatan 
kapasitas wawasan HAM bagi para guru mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 
dan pelajar di sekolah Muhammadiyah yang ada di tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Sulawesi 
Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.  Salah satu output dari program ini ialah adanya buku 
pegangan mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang berwawasan HAM bagi 
para guru dan pelajar. Buku ini telah dilatihkan kepada kurang lebih 150 orang guru AIK dan 
telah digunakan di 70 SMA Muhammadiyah di tiga provinsi: Jawa Barat, Sulawesi Tengah, 
dan Nusa Tenggara Timur.   

Pada periode 2011–2012, MAARIF Institute merespons tantangan radikalisme yang terjadi 
di SMU Negeri dengan melakukan program di 50 SMU Negeri di empat kota/kabupaten 
(Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Cianjur). 
Program ini ditujukan untuk meredam arus radikalisme di kalangan pelajar SMU Negeri 
dengan melakukan penguatan pendidikan karakter kebangsaan melalui peran para guru 
Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

Terakhir, program yang dilakukan di kalangan generasi muda melalui pembuatan media 
film “Mata Tertutup”. Film ini telah disosialisasikan, ditonton, dan didiskusikan di 10 kota 
(Jakarta, Depok, Bogor, Bandung, Garut, Cirebon, Surakarta, Yogyakarta, Semarang, dan 
Surabaya) dengan melibatkan para pelajar dan mahasiswa. Kegiatan ini dilakukan sejak 
2011 dan berakhir hingga pertengahan tahun 2013. 



Dalam tulisan ini, saya akan mencoba memfokuskan ulasan terhadap pengalaman 
menginisiasi program advokasi penguatan pendidikan karakter kebangsaan yang telah 
dilakukan selama periode 2011–2012. Kegiatan ini secara umum ditujukan untuk mengisi 
kekosongan peran pendidikan agama (PAI) dan pendidikan kewarganegaraan (PKn) dalam 
memperkuat pendidikan kewargaan di kalangan pelajar. Yakni bagaimana membentuk sikap 
dan karakter siswa menjadi seorang warga negara yang baik di tengah realitas kebinekaan 
yang ada pada bangsa ini. Lebih jauh upaya tersebut ditujukan untuk mengisi kekosongan 
peran negara dalam melindungi warganya dari bahaya radikalisme di dunia pendidikan. 

Latar pemikiran utama diadakannya program ini ialah terkait pentingnya peran guru/
pendidik dalam membentuk karakter peserta didik/pelajar. Di atas sudah dinyatakan, dalam 
kenyataannya, terkadang sebagian di antara para pendidik ini, bukan menjadi bagian 
dari solusi atas berbagai masalah pendidikan di Indonesia, tetapi justru sebaliknya malah 
menjadi bagian dari berbagai problem yang terjadi. Salah satu masalah utama yang terjadi 
pada kondisi para guru di Indonesia dewasa ini ialah mengenai kualitas guru itu sendiri. 
Khusus dalam isu merebaknya radikalisme ini, faktanya kita menemukan bahwa di kalangan 
guru kita masih terdapat jurang kapasitas dan pemahaman terkait isu-isu HAM, toleransi, 
pluralisme, dan kebinekaan.  

Siapa pun sepakat bahwa guru merupakan ujung tombak bagi perbaikan kualitas pendidikan 
di Indonesia53. Penanaman nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan yang produktif dan 
berdampak positif  bisa terjadi apabila guru yang ada di Indonesia memiliki kualitas yang 
baik. Problem radikalisme-ekstremisme yang saat ini menjadi tren di dunia pendidikan kita, 
akan lekas terbendung manakala peran-peran guru yang berkualitas dapat dioptimalkan. 

Program advokasi ini tidak lain ditujukan untuk meningkatkan kapasitas para guru agar dapat 
lebih awas dan peka terhadap problem radikalisme yang terjadi di lingkungan sekolahnya 
serta membekali mereka dengan pemahaman yang utuh dan skill yang mumpuni agar 
mereka dapat membendung arus radikalisme dalam proses pembelajaran yang dilakukan. 

Minimnya bahan bacaan materi pelajaran PAI dan PKn dengan muatan-muatan yang dapat 
memperkuat karakter dan nilai-nilai kebangsaan merupakan salah satu masalah utama 
kurang berhasilnya dua matapelajaran ini dalam membentuk karakter peserta didik dalam 
proses pembelajaran54. Selain itu, metode pengajaran yang monoton dan tidak variatif 
membuat peserta didik menjadi jenuh dan kurang perhatian terhadap pengajaran PAI dan 
PKn di beberapa sekolah. 

Para pelajar lebih tertarik untuk mempelajari ajaran-ajaran keislaman melalui pertemuan-
pertemuan mentoring yang dilakukan Rohis dengan mentor yang berasal dari luar sekolah 
yang berafiliasi pada kelompok radikal tertentu. Hampir di semua sekolah yang menjadi 
bagian dari program ini, menjadikan Rohis sebagai wahana terpenting bagi penguatan 
pengetahuan keislaman bagi para pelajar. Rohis menjadi kawah candradimuka bagi 
pembentukan pandangan dunia pelajar, di mana materi-materi keislaman baru yang 
didapatkan dari liqa, pengajian, diskusi, khotbah, buletin-buletin, dan lain-lain diserap 
secara baik. Karena itu, bentuk-bentuk kegiatan dan materi-materi yang disampaikan di 
Rohis, secara relatif ikut menentukan apakah mereka akan menganut pemahaman Islam 
yang moderat atau radikal. 

53 Republika Online, Guru Ujung Tombak Pendidikan, http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-
pendidikan/12/10/23/mccq9k-anies-baswedan-guru-ujungtombak-pendidikan. diunduh pada 20 Juni 2013. 

54 Ahmad Gaus AF, “Laporan Penelitian Pemetaan Problem Radikalisme di SMU Negeri (Kab. Pandeglang, 
Kab. Cianjur, Kota Yogyakarta, Kota Surakarta)”, hlm. 32



Oleh karena itu, salah satu output utama dari program ini ialah adanya penyusunan buku 
pengayaan materi pengajaran Pendidikan Agama Islam55 dan Pendidikan Kewarganegaraan56 
yang muatannya memberi penekanan pada penguatan nilai-nilai dan karakter kebangsaan, 
seperti nilai toleransi, inklusif, dan anti-kekerasan. Buku ini ditulis oleh perwakilan para guru 
yang berasal dari empat wilayah program yang menjadi bagian dari program ini. Untuk 
menyerap kebutuhan materi yang ada di lapangan, sebelum penyusunan buku ini, MAARIF 
Institute memfasilitasi serangkaian workshop dan diskusi yang melibatkan berbagai 
stakeholder di daerah seperti para kepala dinas pendidikan di daerah program, perwakilan 
kepala sekolah, perwakilan para guru, pengawas, dan stakeholder pusat yang berasal dari 
Kemdikbud, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pusat Kurikulum 
dan Perbukuan Kemdikbud. 

Setelah rampungnya proses penulisan naskah awal buku ini, peran sentral yang dilakukan 
oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan menjadi sangat signifikan karena berupaya 
melakukan supervisi atas konten buku tersebut sehingga sesuai dengan standar kurikulum 
dan perbukuan Nasional. 

Buku ini telah disosialisasikan dan dilatihkan kepada ratusan orang guru mata pelajaran 
PAI dan PKn yang terdapat di empat daerah (Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten 
Cianjur, dan Kabupaten Pandeglang) selama periode Februari–Maret 2012. Dan di 
penghunjung 2012 pelatihan ini dikembangkan di daerah DKI Jakarta dengan melibatkan 
sekitar 30 orang guru.  

Selama menginisiasi program ini, peran MAARIF Institute sebenarnya lebih tertuju pada 
upaya memfasilitasi berbagai stakeholder yang terkait dengan penguatan pendidikan 
kewargaan ini sehingga dapat menyatukan berbagai kepentingan dan kebutuhan yang 
tergelar di antara simpul masing-masing stakeholder tersebut. Di antara stakeholder 
tersebut adalah pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang 
telah diubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Pusat Kurikulum dan 
Perbukuan Kemdikbud RI, Dinas Pendidikan  di wilayah program, seluruh kepala sekolah 
SMU Negeri di wilayah program, guru PAI dan PKn, serta pelajar di sekolah-sekolah umum 
negeri yang terlibat dalam program ini. 

Pertanyaannya, apa pasal selama ini negara terkesan abai terhadap peran yang cukup 
sentral tersebut? Dalam pengamatan ketika berkomunikasi dan berinteraksi selama 
program bergulir, MAARIF Institute menemukan masih adanya gap pemahaman di 
kalangan para pemangku kebijakan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal terkait 
isu-isu toleransi, pluralisme, kebinekaan, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas 
yang sesungguhnya merupakan kewajiban perlindungan terhadap setiap warga negara 
bangsa ini. Gap pemahaman ini menjadikan para pemangku kebijakan terlihat gagap dan 
kikuk dalam menghadapi problem radikalisme yang tengah menguat di institusi pendidikan 
umum negeri. 

55 Dian Lestari dan Hamid Supriyatno, Materi Pengayaan Pendidikan Karakter: Mengarusutamakan 
Toleransi, Anti Kekerasan, dan Inklusif Mata Pelajar PAI Tingkat SMA (Jakarta: MAARIF Institute, 2012). 
Buku ini diterbitkan atas kerja sama MAARIF Institute dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota 
Surakarta, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Dinas Pendidikan 
Kabupaten Cianjur, dan LKBN ANTARA. 

56 Benny Ahmad Benyamin dan Joko Sustanto, Materi Pengayaan Pendidikan Karakter: Mengarusutamakan 
Toleransi, Anti Kekerasan, dan Inklusif Mata Pelajar PKn Tingkat SMA (Jakarta: MAARIF Institute, 2012). 



Dalam perjalanan program ini, ada beberapa hambatan yang cukup signifikan, di 
antaranya sebagai berikut. Pertama, adanya kesenjangan persepsi antara pemerintah 
dan masyarakat sipil terhadap beberapa isu seperti kemajemukan agama, kebinekaan, 
pendirian rumah ibadah, isu Ahmadiyah, Syi’ah, dan beberapa isu lainnya. Isu-isu tersebut 
merupakan masalah signifikan yang dapat mengaburkan pandangan toleran dan terbuka di 
Indonesia. Cara pandang eksklusif terhadap isu-isu tertentu seperti kemajemukan agama 
dan penghargaan terhadap perbedaan masih saja ditemukan di kalangan para pemangku 
kebijakan. Dalam sebuah diskusi reviu naskah buku materi pengayaan, kami mendapati 
beberapa stakeholder di tingkat pusat yang terlibat dalam program ini menolak pandangan-
pandangan inklusif terhadap perbedaan. Fenomena tersebut juga kami dapati pada banyak 
stakeholder di daerah.  

Ketika MAARIF Institute menggulirkan program advokasi yang mengarusutamakan nilai-
nilai toleransi, anti-kekerasan, antidiskriminasi, dan inklusif ini, maka logika, pandangan, 
dan sikap pemerintah seperti di atas sangat bertolak belakang dan kontraproduktif dengan 
upaya lembaga masayarakat sipil seperti MAARIF Institute yang selama ini telah turut 
berperan membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah radikalisme keagamaan 
di negeri ini. 

Kedua, adanya kesenjangan koordinasi di kalangan pemerintah, antar-kementerian 
dan lembaga dalam menyikapi dan menanggulangi masalah radikalisme keagamaan di 
institusi pendidikan di Indonesia. Hal tersebut justru akan sangat merugikan bagi proses 
penanggulangan masalah radikalisme yang terjadi di Indonesia. Kesenjangan tersebut salah 
satunya terjadi pada proses pembinaan guru-guru PAI yang selama ini justru sering kali 
menjadi aktor dan faktor terjadinya radikalisasi di kalangan pelajar. Beberapa kementerian 
yang memiliki tanggung jawab secara langsung terkait isu ini dinilai kurang efektif dalam 
melakukan pembinaan tersebut.  

Ketiga, perbedaan perspektif antara pemerintah dengan masyarakat sipil dalam 
memandang masalah radikalisme sebagai sebuah masalah berbahaya bagi Indonesia 
merupakan sebuah hambatan yang signifikan bagi terciptanya kerja sama antara dua 
elemen tersebut dalam menanggulangi masalah radikalisme keagamaan yang semakin 
akut. Sebagaimana diketahui, selama ini negara belum secara serius menganggap masalah 
radikalisme keagamaan ini sebagai masalah besar dan membahayakan bagi keutuhan 
Indonesia sehingga penanggulangannya tidak dilakukan secara utuh dan sistematis. 
Ketiadaan kesamaan persepsi ini berdampak negatif pada minimnya upaya sistematis 
dalam menyelesaikan masalah radikalisme ini hingga ke akarnya. Kita sangat jarang 
menemukan adanya kerja sama dan sinergi yang utuh antara pemerintah dan organisasi 
masyarakat sipil dalam menyikapi dan menanggulangi masalah radikalisme keagamaan 
secara bersama-sama. 

Keempat, dinamika politik internal di daerah program merupakan salah satu hambatan 
terciptanya komunikasi dengan stakeholder di daerah. Sebagai contoh, ketidakstabilan 
politik di Kabupaten Cianjur memaksa adanya pergantian kepemimpinan dan sekaligus 
pergantian kepala dinas pendidikan setempat merupakan hambatan yang cukup signifikan 
dalam mengomunikasikan program ini. Pergantian kepala dinas secara otomatis merotasi 
seluruh jajaran di dinas pendidikan daerah tersebut, termasuk di antaranya kepala bidang, 
para pengawas, dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang menjadi tumpuan bagi 
berjalannya program ini. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan 
ini ialah dengan melakukan rekomunikasi dan rekoordinasi dengan berbagai stakeholder 
baru yang menjadi otoritas penting di jajaran dinas pendidikan setempat. Namun demikian, 



pengelola program juga melakukan komunikasi intensif dengan Musyawarah Kerja Kepala 
Sekolah yang berfungsi sebagai penghubung terjalinnya komunikasi yang baik dengan 
pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Di Kabupaten Pandeglang, didapati hal serupa, 
yakni adanya pergantian kepala dinas pendidikan setempat yang membuat komunikasi 
awal terputus. Namun, setelah melakukan komunikasi ulang dengan pimpinan yang baru, 
program tetap dapat dilakukan dengan baik. 

 
6. Nilai-nilai Kebinekaan yang Diinternalisasikan 

Ada beberapa nilai yang dapat lebih jauh diinternalisasikan dalam program penguatan 
kebinekaan di lingkungan sekolah sebagai upaya mencegah radikalisme-ekstremisme di 
kalangan warga sekolah. Dalam tulisan ini akan disajikan beberapa kelompok nilai yang selama 
ini telah diinternalisasikan oleh beberapa institusi sebagai upaya memperkuat kebinekaan 
dan mencegah pandangan radikalisme-ekstremisme di sekolah. Salah satu lembaga yang 
cukup kuat melakukan upaya internalisasi nilai-nilai ini adalah Yayasan Perguruan Sutan 
Iskandar Muda. Mereka secara sadar telah mengembangkan beberapa nilai yang selama 
ini telah diintrodusir oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui 18 Karakter 
Kebangsaan, tetapi secara lebih kontekstual mengalami penyesuaian dan kontekstualisasi 
dengan kebutuhan yang dimiliki oleh pihak sekolah/yayasan57. Beberapa nilai tersebut di 
antaranya sebagai berikut. 

1. Religius 

 Nilai ini dimaknai sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 
agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup 
rukun dengan pemeluk agama lain. 

2. Jujur 

 Jujur diartikan sebagai perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 
sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.  

3. Toleransi 

 Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 
pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin  

 Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 
ketentuan dan peraturan yang berlaku di sekolah dan di luar sekolah.  

5. Kerja Keras, Ulet, dan Tekun 

 Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai 
hambatan belajar, tugas, dan tanggung jawab lainnya dalam kehidupan yang lebih 
luas.  

6. Kreatif dan Mandiri 

 Berpikir dan melakukan sesuatu dengan menggunakan cara yang baru dan inovatif 
serta sikap yang menunjukkan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain 
dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan. 

57  Tracey Yani Harjatanaya (ed.), Merawat Keberagaman: Praksis Pendidikan Multikultural di Perguruan 
Sultan Iskandar Muda, hlm. 77–88. 



7. Demokratis 

 Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang memberikan kesempatan 
dan penghargaan yang sama bagi dirinya dan orang lain untuk berekspresi, memberikan 
pendapat, serta menjalankan hak dan kewajiban, tanpa membedakan suku, agama, 
ras, gender, status ekonomi, status sosial, dan kemampuan khusus. 

8. Kuriositas (Rasa Ingin Tahu) 

 Kuriositas adalah sikap dan perilaku yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 
mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar. 

9. Nasionalisme 

 Nasionalisme adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 
kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, 
budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

10. Menghargai Prestasi 

 Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna 
bagi masyarakat, mengakui, dan menghormati keberhasilan orang lain.

11. Bersahabat dan Komunikatif 

 Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berkomunikasi, bergaul, dan bekerja 
sama dengan orang lain tanpa membeda-bedakan latar belakang primordialnya. 

12. Cinta Damai 

 Cinta damai adalah sikap, perkataan, dan perilaku yang menyebabkan orang lain 
merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

13. Gemar Membaca 

 Gemar membaca yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai 
bacaan yang memberikan manfaat bagi dirinya. 

14. Peduli Lingkungan 

 Sikap dan perilaku yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam 
di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam 
yang sudah terjadi. 

15. Peduli Sosial Dan Kesejahteraan 

 Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada warga sekolah dan 
masyarakat yang membutuhkan. 

16. Tanggung Jawab 

 Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang 
seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, 
dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

17. Kesetaraan Gender 

 Sikap dan perilaku seseorang untuk tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan 
dalam hak-hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 



18. Pluralisme 

 Sikap dan perilaku yang mengakui, memahami, dan menghargai berbagai perbedaan 
yang ada yang meliputi suku, ras, agama, gender, status sosial, status ekonomi, kondisi 
fisik, kemampuan akademis, dan bahasa. 

Sementara itu, menurut Peterson dan Seligman (2004), sebagaimana dikutip oleh Zora 
A. Sukabdi (2013) terdapat 24 karakter positif yang dapat dibangun dan diinternalisasikan 
dalam rangka membangun karakter yang dapat memperkuat resiliensi dan daya tangkal 
siswa dalam menghadapi paparan radikalisme-ekstremisme58. Karakter-karakter tersebut 
yaitu sebagai berikut. 

1. Kreativitas (Creativity)

 Kreativitas mengarahkan seorang individu untuk menghasilkan ide atau perilaku dalam 
mencapai tujuannya dengan caranya sendiri yang baru, unik, dan orisinal. Perilaku dan 
ide yang dimaksud bersifat adaptif, yaitu memberikan kontribusi yang positif bagi diri 
sendiri atau orang lain. 

2. Rasa Ingin Tahu (Curiosity)

 Hal ini mengarahkan seorang individu untuk memunculkan keterbukaan pada hal-
hal baru, pengalaman-pengalaman yang bervariasi, dan menantang. Rasa ingin tahu 
mengarahkan individu untuk bersikap terbuka dan fleksibel pada hal-hal baru. 

3. Kecintaan Akan Belajar (Love Of Learning) 

 Kecintaan akan belajar mengarahkan seorang individu untuk selalu ingin mempelajari 
hal-hal baru untuk mengembangkan keterampilan atau memperkaya pengetahuan 
yang telah dimilikinya. Individu yang memiliki kecintaan belajar akan merasakan emosi 
yang positif apabila individu tersebut memperoleh keterampilan atau informasi baru 
dan mempelajari sesuatu yang sama sekali baru bagi dirinya dan menganggap belajar 
sebagai suatu tantangan. 

4. Keterbukaan Pikiran (Open-Mindedness) 

 Karakter ini akan membuat individu berpikir secara menyeluruh dan memandang 
suatu hal dari berbagai sisi dan mempertimbangkan berbagai bukti yang ada. Individu 
akan secara aktif mencari bukti-bukti atau informasi untuk melakukan penilaian secara 
objektif sehingga tidak terjadi bias dan meyakini sesuatu setelah mendapat bukti yang 
objektif. 

5. Keluasan Cara Pandang (Perspective) 

 Karakter ini memungkinkan seorang individu untuk melihat secara holistik sehingga 
dapat memahami dirinya sendiri dan orang lain. Individu tersebut mampu menyadari 
keterbatasan dan kelemahan serta kekuatan dirinya. 

6. Keberanian (Bravery)

 Seorang individu tidak akan mundur meskipun menerima ancaman dari rekan maupun 
seniornya, tantangan, kesulitan, ataupun rasa sakit dalam mencapai tujuannya. Ia 
mampu bertahan dari tekanan kelompok (peer pressure) untuk menerima pandangan 
moral tertentu yang tidak sesuai dengan pandangan sendiri. 

58 Lihat Zora A. Sukabdi, Kaum Muda dan Radikalisme (?), Jurnal MAARIF: Vol. 8, No.1, Juli 2013,              
hlm. 88-94 



7. Ketekunan (Persistence) 

 Ketekunan akan membuat seorang individu untuk selalu menyelesaikan segala sesuatu 
yang telah dimulainya meskipun menghadapi berbagai tantangan.  

8. Integritas (Integrity) 

 Integritas mengacu pada kejujuran dan kemampuan menampilkan diri apa adanya 
(genuine), tanpa kepura-puraan. 

9. Vitalitas (Vitality) 

 Vitalitas mengacu pada antusiasme dalam menjalani segala aktivitas. Individu akan 
tampil sebagai pribadi yang energik, gembira, penuh semangat, dan aktif. Individu 
cenderung lebih mudah dalam menghadapi ketegangan psikologis, konflik, dan 
tekanan. 

10. Kebaikan Hati (Kindness) 

 Karakter ini mengacu pada keinginan yang kuat untuk bersikap baik dan memberikan 
bantuan kepada orang lain secara sukarela. Empati dan simpati merupakan komponen 
yang penting dalam karakter ini. 

11. Rasa Kasih Sayang (Love) 

 Rasa kasih sayang meliputi hubungan mendalam dengan orang lain, saling berbagi 
dan memperhatikan, serta mencoba dekat dengan banyak komunitas atau masyarakat. 
Rasa kasih sayang ditandai dengan adanya keinginan untuk memberikan bantuan 
kepada orang lain dan memberi rasa nyaman. Hal ini juga melibatkan emosi positif 
yang kuat, komitmen yang tinggi, dan rasa pengorbanan. 

12. Kecerdasan Sosial (Social Intelligence) 

 Karakter ini merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan diri sendiri dan orang lain. 
Individu mampu menyadari motivasi dan perasaan orang lain serta mampu memberi 
respons yang baik dan tepat pada orang lain. Kecerdasan sosial juga mencakup 
kecerdasan emosional (emotional intelligence) dan kecerdasan personal (personal 
intelligence). 

13. Rasa Keanggotaan dalam Sistem Kenegaraan dan Komunitas Masyarakat 
(Citizenship) 

 Karakter ini mengacu pada kemampuan individu untuk bekerja keras sebagai anggota 
suatu negara, masyarakat, dan kelompok; setia dan melaksanakan kewajibannya 
dalam tatanan sosial masyarakat. Individu mengidentifikasi diri sebagai anggota dari 
suatu negara dan masyarakat, menyadari kewajibannya, memahami etika dan norma 
sosial dan tidak melanggarnya, serta mengutamakan kepentingan atau tujuan bersama 
daripada kepentingan atau tujuan pribadi. 

14. Rasa Keadilan (Fairness) 

 Rasa keadilan mengarahkan seorang individu untuk memperlakukan yang lain secara 
sama dan tidak membeda-bedakan manusia. 

15. Jiwa Kepemimpinan (Leadership) 

 Jiwa kepemimpinan mengarahkan individu untuk menjadi pemimpin yang baik. Individu 
dapat mengorganisasikan aktivitas kelompok dan memastikan semuanya berjalan 
dengan baik. 



16. Kemampuan Mengatur dan Mengelola Diri (Self-Regulation) 

 Karakter ini mengarahkan seorang individu untuk mampu menahan diri, emosi, nafsu, 
serta dorongan-dorongan lain dalam dirinya. Individu tersebut dapat mengatur apa 
yang dirasakan dan akan dilakukan agar sesuai dengan situasi dan pandangan moral 
masyarakat. 

17. Keteguhan kepada Kebenaran (Prudence) 

 Karakter ini merupakan suatu bentuk manajemen diri yang membantu seorang individu 
meraih tujuan jangka panjangnya. Individu akan bertindak hati-hati dalam memilih, 
tidak mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab, dan tidak 
mementingkan kesenangan sesaat. 

18. Kerendahan Hati (Humility and Modesty) 

 Kerendahan hati mengarahkan seorang individu untuk tidak menyombongkan 
keberhasilannya, juga membuat seseorang mampu melihat kekurangan dan 
ketidaksempurnaan yang ada pada dirinya. 

19. Kemampuan Memaafkan (Forgiveness and Mercy) 

 Kemampuan memaafkan mengarahkan seorang individu untuk mampu memaafkan 
orang lain yang melakukan kesalahan atau bersikap buruk kepadanya. Individu tersebut 
dapat melupakan pengalaman buruk di masa lalunya, tanpa paksaan dari orang lain. 

20. Apresiasi terhadap Keindahan dan Kualitas (Appreciative of Beauty and 
Excellence) 

 Karakter ini mengarahkan seseorang untuk mampu menyadari dan memberikan 
apresiasi atas keindahan dan kesempurnaan kualitas hasil kerja.  

21. Penuh Pengharapan (Hope and Optimism)

 Karakter ini berkaitan dengan bagaimana individu memandang masa depannya. 
Perwujudan dari rasa pengharapan ialah munculnya rasa optimistis dan mendorong 
individu berusaha keras untuk mencapai harapannya tersebut. 

22. Rasa Kebersyukuran (Gratitude) 

 Rasa kebersyukuran adalah rasa terima kasih sebagai respons terhadap suatu 
pemberian dari Tuhan, manusia lain, maupun komunitas masyarakat. Individu 
menyadari dan bersyukur atas segala hal yang telah terjadi dalam hidupnya. Individu 
juga mampu menjaga amanah dan memelihara alam sebagai perwujudan dari rasa 
syukurnya terhadap lingkungan dan alam semesta. 

23. Kemampuan Berjenaka (Humor)

 Humor mengarahkan seorang individu untuk dapat membawa keceriaan dan 
senyuman pada orang-orang di sekitarnya. Humor dapat diartikan sebagai pikiran yang 
menyenangkan, pandangan yang membahagiakan, dan memungkinkan individu untuk 
melihat sisi positif dari suatu hal. 

24. Spiritualitas (Spirituality) 

 Spiritualitas mengarahkan seorang individu untuk memiliki kepercayaan akan adanya 
sesuatu yang besar dari alam semesta ini dan dirinya (Tuhan Yang Maha Esa). Individu 
mampu menempatkan diri sebagai bagian dari alam semesta dan menyadari makna 
hidupnya, serta mengetahui apa yang harus dilakukannya untuk mencapai hal tersebut. 
Spiritualitas lebih menekankan hubungan yang baik secara vertikal maupun horizontal 
(dengan sesama, lingkungan, dan alam). 



7. Kesimpulan 

Berbagai aksi terorisme yang terjadi, baik di Indonesia maupun di dunia pada umumnya 
merupakan hasil dari satu proses dan tahapan panjang dari radikalisasi yang dialami oleh 
pelakunya. Pandangan-pandangan radikal itu jika berkembang lebih jauh akan berubah 
menjadi satu sikap ekstrem yang cenderung mudah menghadapi persoalan dan perbedaan 
dengan cara-cara kekerasan. Namun, yang juga patut dipahami sejak awal, sikap dan 
paham radikal itu juga akan muncul manakala diawali oleh adanya sikap intoleran. Maka, 
intoleransi merupakan salah satu pintu masuk atau pengantar (precursor) bagi muncul 
dan berkembangnya radikalisme dan ekstremisme. Memang tidak setiap penganut sikap 
intoleran akan berkembang menjadi seorang yang radikal dan ekstrem, tetapi dapat 
dipastikan bahwa orang atau kelompok radikal dan ekstrem akan mengalami dalam dirinya 
sikap intoleran dalam menghadapi perbedaan yang tidak sejalan dengan keyakinan dan 
pandangan yang ia pegang. 

Oleh karena itu, sebelum jauh melakukan pencegahan terhadap fenomena radikalisme-
ekstremisme, hal utama yang harus dicegah ialah fenomena intoleransi terhadap perbedaan 
di kalangan masyarakat. Di dunia pendidikan, khususnya di berbagai institusi sekolah 
di Indonesia, kita mengkhawatirkan gejala yang semakin meningkat di mana intoleransi 
semakin merebak, baik berasal dari sikap warga sekolah maupun yang secara terstruktur 
diciptakan melalui berbagai kebijakan internal sekolah yang intoleran dan diskriminatif 
terhadap kelompok yang berbeda (minoritas).  

Tulisan ini telah memaparkan peta persoalan intoleransi dan gejala radikalisme-ekstremisme 
di lingkungan satuan pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, penting untuk melakukan 
pencegahan secara lebih dini terhadap gejala dan fenomena intoleransi di sekolah. Sekolah 
harus memiliki kesadaran yang kuat bahwa intoleransi merupakan penyakit dan parasit yang 
harus dimusnahkan sedini mungkin. Sebab, jika dibiarkan, ia akan berkembang menjadi 
virus radikalisme dan ekstremisme yang menyasar generasi muda (para siswa) di sekolah. 

Oleh karena itu, pihak sekolah harus dapat memastikan agar kehidupan di sekolah dapat 
berkembang dalam suasana penuh keragaman dengan mengembangkan sikap toleransi 
terhadap realitas perbedaan yang ada di Indonesia, khususnya di dalam komunitas sekolah. 
Sebagaimana dijelaskan dalam tesis di atas, keberterimaan terhadap perbedaan dan 
kebinekaan merupakan salah satu faktor penting untuk mencegah terpaparnya seseorang 
dari radikalisme dan ekstremisme. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan 
memiliki andil dan peran yang strategis untuk menciptakan satu guideline atau petunjuk 
agar komunitas sekolah di Indonesia dapat mengembangkan proses pendidikan yang 
menyuburkan sikap menghormati terhadap perbedaan, toleran terhadap kebinekaan, dan 
memperkokoh kehidupan harmoni di sekolah melalui kurikulum pendidikan. Hal ini tak lain 
sebagai upaya pencegahan berkembangnya radikalisme dan ekstremisme di kalangan 
generasi muda, terutama para siswa/peserta didik di sekolah. 
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PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DALAM UPAYA 
PENCEGAHAN EKSTREMISME DI SATUAN PENDIDIKAN

Suwendi1

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan instrumen yang efektif untuk mendesiminasi pemahaman dan 
karakter yang produktif, termasuk dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa dan 
bernegara. Hampir di semua belahan dunia, pendidikan bukan hanya terbatas untuk 
mentransformasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan an sich, tetapi juga menghasilkan 
lulusan yang memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Ideologisasi bangsa ditularkan dari 
satu generasi ke generasi berikutnya melalui satuan pendidikan itu sehingga tidak perlu 
terjadi adanya satuan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai yang kontraproduktif dengan 
ideologi kebangsaannya.

Dalam dekade belakangan, sejumlah hasil riset menunjukkan terdapatnya tantangan  yang 
demikian tinggi bagi dunia pendidikan. Sikap dan pandangan yang kontraproduktif dengan 
ideologi kebangsaan di satuan pendidikan menunjukkan fenomena gunung es yang kian 
hari kian besar. Dari hasil penelitian Wahid Institut bertajuk “Bagaimana Potensi Radikalisme 
di Kalangan Aktivis Organisasi Rohani Islam (Rohis) di Sekolah-sekolah Umum” (2016) 
dengan 1.423 responden yang terdiri atas para aktivis Rohis diperoleh data sebagai 
berikut. Pada aspek pandangan dan sikap terhadap isu-isu dalam pidana (jinayah) dan 
politik Islam (siyasah) ditemukan 33% responden mengartikan jihad adalah berperang dan 
mengangkat senjata melawan orang kafir; 78% mendukung ide khilafah, 17% mendukung 
orang yang murtad dibunuh; 62% setuju orang yang berzina dihukum rajam hingga mati; 
58% mendukung hukum potong tangan bagi pencuri; serta 1% sangat setuju dan 3% 
setuju bahwa memberi hormat bendera haram dilakukan. Temuan ini menujukkan betapa 
sebagian siswa di sekolah, utamanya pengurus Rohis, menghadapi problem kebangsaan 
dan keagamaan yang memprihatinkan. 

Riset yang dilakukan oleh PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta dengan judul “Keberagamaan Guru Sekolah/Madrasah di Indonesia” 
(2018) menyebutkan bahwa opini intoleran guru terhadap pemeluk agama dan kepercayaan 
yang berbeda adalah sebagai berikut. Apabila dilihat skor opini toleransi guru, baik dari alat 
ukur implisit (IAT) maupun alat ukur eksplisit (kuesioner), hasilnya menunjukkan bahwa 
dengan menggunakan IAT, sebesar 63,07% guru memiliki opini intoleran kepada pemeluk 
agama lain. Sementara itu, dengan menggunakan kuesioner, sebesar 56,90% guru memiliki 
opini intoleran kepada pemeluk agama lain. 

Apabila dilihat skor opini radikal guru, baik dari IAT maupun kuesioner, hasilnya menunjukkan 
bahwa dengan menggunakan IAT sebesar 14,28% guru memiliki opini yang sangat radikal 
dan radikal. Sementara itu, dengan menggunakan kuesioner, guru memiliki opini yang 
sangat radikal dan radikal sebesar 46,09%.2

1 Anggota Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama dan Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator 
Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

2 Baca Hamid Nasuhi dan Abdallah (editor), Pelita Meredup: Keberagamaan Guru Sekolah/Madrasah di 
Indonesia, (Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2018).



Pada bulan Oktober di tahun yang sama, PPIM UIN Jakarta juga merilis survei terhadap 
2.237 guru Pendidikan Agama Islam. Dari survei tersebut diperoleh data setidaknya terdapat 
37,77% intoleran dan 41,26% radikal. Mengenai pandangan guru Pendidikan Agama 
Islam terhadap hubungan agama dan sosial, terdapat 56% guru tidak setuju nonmuslim 
mendirikan sekolah, 21% tidak setuju tetangga nonmuslim, 33% menganjurkan orang 
berperang menegakkan negara Islam, dan yang lebih ironis 29% menyatakan setuju untuk 
berjihad di Suriah, Palestina, dan negara Islam lainnya.3

Beberapa fakta riset tersebut menunjukkan adanya problem tersendiri terutama yang 
terkait dengan cara pandang stakeholder satuan pendidikan dalam masalah keagamaan 
dan kebangsaan. Agama dan kebangsaan dipahami pada konstruk yang bias dan tidak 
produktif.  Demikian juga, fakta-fakta pluralitas keindonesiaan belum sepenuhnya 
disadari dengan baik. Dalam kaitan sejumlah riset di atas, khususnya tentang fenomena 
keberagamaan, setidaknya terdapat tiga problem yang sekaligus menjadi tantangan utama 
yang dihadapi saat ini oleh dunia pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan. Pertama, 
berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan (ekstrem). 
Cara pandang ini telah membiaskan esensi pokok ajaran agama yang menjunjung tinggi 
martabat kemanusiaan. Kedua, berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan 
kehendak atas sebuah tafsir agama. Masyarakat cenderung masih belum dapat mengelola 
keragaman tafsir keagamaan dengan baik. Ketika tafsir itu diklaim sebagai kebenaran 
tunggal, dengan mudah akan menyalahkan tafsir lainnya sehingga berpotensi memicu 
konflik. Terlebih, jika klaim kebenaran tafsir agama itu beririsan dengan kepentingan ekonomi 
dan politik tentu potensi konfliknya semakin tajam dan destruktif. Ketiga, berkembangnya 
semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.4 Termasuk dalam konteks ini, semangat beragama 
yang tidak sadar akan fakta-fakta pluralitas keindonesiaan, baik dari aspek suku bangsa, 
budaya, bahasa daerah, agama dan kepercayaan, ras, maupun antargolongan.

Ketiga tantangan keberagamaan di atas sesungguhnya berkorelasi dengan komitmen 
kebangsaan. Problem-problem keagamaan berpengaruh terhadap tatanan kebangsaan. 
Jika problem keagamaan itu dibiarkan, konflik horizontal antarwarga negara akan 
mudah terjadi yang pada gilirannya menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. 
Untuk itu, diperlukan formula dan konsep bersama sebagai perekat antara semangat 
beragama dan komitmen berbangsa, yakni moderasi beragama. Moderasi beragama 
bertujuan untuk menyelaraskan relasi beragama dan bernegara dengan baik. Moderasi 
beragama menawarkan cara dan formula dalam mengelola keragaman dan kemajemukan 
keindonesiaan sehingga ia menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan 
beragama dan berbangsa yang toleran, humanis, dan damai  demi kemajuan bangsa.5

Secara regulatif, penguatan moderasi beragama memiliki basis hukum yang kuat. UUD 
1945 Pasal 29 menegaskan adanya kewajiban negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaannya itu. Demikian juga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia menegaskan perlindungan terhadap kebebasan beragama itu. 

3 PPIM UIN Jakarta, Api dalam Sekam: Keberagamaan Muslim Gen-Z: Survey Nasional tentang Keberag-
amaan di Sekolah dan Universitas di Indonesia, 2017, (Jakarta: Convey Indonesia, 2018), hlm. 21.

4 Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kemenrterian Agama RI, Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi 
Beragama Tahun 2020-2024, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), hlm.3-4.

5 Ibid. hlm.8.



Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama menunjukkan 
kehadiran instrumen negara untuk mengimplementasikan kewajibannya dalam melindungi 
dan memfasilitasi kebebasan beragama. Karena kebebasan beragama merupakan bagian 
dari konteks Hak Asasi Manusia, tugas ini pun menjadi tanggung jawab bersama, termasuk 
kementerian/lembaga lainnya.

Keluarga besar Kementerian Agama RI telah menetapkan Moderasi Beragama menjadi 
komitmen untuk menjadi paradigma dan sekaligus gerakan bersama dalam membangun 
bangsa. Moderasi beragama bagaikan “oksigen” untuk bernapas dalam menjalani 
kehidupan beragama dan berbangsa. Setiap umat beragama dan warga negara Indonesia 
membutuhkan oksigen untuk bernapas agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan 
penuh kedamaian, keakraban, kesahajaan guna membangun bangsa. Oleh karena itu, 
moderasi beragama telah ditempatkan sebagai modal sosial yang menjadi prasyarat dalam 
membangun bangsa. Tanpa moderasi beragama, pembangunan bangsa dipastikan tidak 
akan dapat berjalan dengan baik. 

 
2. Moderasi Beragama

Secara etimologis, moderat merupakan kata sifat turunan dari kata moderation, yang 
berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Term moderasi sendiri berasal dari Bahasa 
Latin moderâtio yang berarti kesedangan (tidak berlebihan dan tidak berkekurangan) dan 
seimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi diartikan dengan pengurangan 
kekerasan atau penghindaran keekstreman.6 Ketika term moderasi digandeng dengan 
beragama menjadi moderasi beragama itu merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau 
menghindari keekstreman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama.

Padanan kata moderasi dalam Bahasa Arab adalah wasath atau wasathiyah yang berarti 
tengah-tengah yang mengandung makna i’tidal (adil), dan tawazun (berimbang). Adapun 
lawan dari moderasi adalah tatharruf yang dalam Bahasa Inggris mengandung makna 
extreme, radical, dan excessive atau bisa dalam pengertian berlebihan. Dalam Bahasa 
Arab, ada dua kata yang artinya sama dengan extreme, yakni al-ghuluww dan tasyaddud. 
Dalam konteks beragama, pengertian “berlebihan” dapat menunjukkan pada orang yang 
bersikap ekstrem, yakni melampaui batas dan ketentuan syariat agama.7

Definisi secara etimologis ini mengarahkan bahwa tindak ekstrem merupakan kata kunci 
dalam memahami moderasi beragama. Sebab, ekstremitas dalam berbagai bentuknya 
diyakini bertentangan dengan esensi ajaran agama dan merusak tatanan kehidupan 
bersama, baik dalam konteks beragama maupun berbangsa. Sekurang-kurangnya terdapat 
tiga indikator ekstremitas dalam beragama. Pertama, mencederai nilai luhur kemanusiaan. 
Dalam setiap agama, diyakini menjaga dan melindungi harkat martabat kemanusiaan 
merupakan salah satu esensi ajaran agama. Kedua,  bertentangan dengan kesepakatan 
bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, 
Pancasila dan UUD 1945 merupakan acuan dasar kesepakatan berbangsa yang nilai-
nilainya diambil dan selaras dengan nilai luhur agama. Ketiga, melanggar ketentuan hukum 
yang menjadi panduan bermasyarakat dan bernegara guna mewujudkan ketertiban sosial 
dan kemaslahatan bersama.8

6 Lihat https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderasi, diakses pada 23 Mei 2021.

7 Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, Peta Jalan (Roadmap) Penguatan 
Moderasi Beragama Tahun 2020-2024, h. 15-16. Lihat juga buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, 
Moderasi Beragama, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 16.

8 Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, Peta Jalan (Roadmap) Penguatan 
Moderasi Beragama Tahun 2020-2024, hlm. 20-21.



Dengan demikian, definisi moderasi beragama secara terminologis, sebagaimana  
dinyatakan oleh Kementerian Agama, adalah “Cara pandang, sikap, dan praktik beragama 
dalam kehidupan bersama dengan cara mengejewantahkan esensi ajaran agama yang 
melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan 
prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa”.9

Digunakannya terminologi moderasi beragama, bukan moderasi agama, ini menegaskan bahwa 
yang dimoderasi bukanlah agama, sebab agama itu sendiri sudah moderat. Yang dimoderasi 
adalah pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama sehingga tercipta toleransi dan 
kerukunan kehidupan sehari-hari, baik dalam tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Sikap moderat dalam beragama itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sosial 
dan ruang publik dalam berinteraksi antara satu komunitas dengan komunitas lain, dalam 
interaksi antarumat manusia. Sebab, dalam konteks ruang publik inilah moderasi beragama 
itu sangat dipentingkan agar tercipta keharmonisan dan kedamaian untuk mewujudkan 
kemaslahatan kita bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Moderasi beragama diimplementasikan dengan mengejawantahkan esensi ajaran agama, 
yakni senantiasa melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum. 
Moderasi beragama harus mampu menyadarkan masyarakat bahwa hakikat beragama 
ialah memanusiakan manusia. Sebab, agama diturunkan oleh Tuhan untuk kepentingan 
manusia. Yang butuh terhadap agama adalah manusia, bukan Tuhan. Oleh karena itu, kita 
patut menjadikan agama sebagai inspirasi atau pijakan dalam menyelesaikan problem-
problem kemanusiaan, bukan sebaliknya, agama menjadi sumber masalah bagi manusia. 
Oleh karena itu, pesan-pesan agama itu harus dapat dipahami dengan “bahasa-bahasa” 
kemanusiaan dan berdampak terhadap kemaslahatan bagi manusia.  

Untuk memahami moderasi beragama lebih lanjut, setidaknya terdapat empat indikator 
kunci dari moderasi beragama, tetapi terbuka kemungkinan ada indikator lainnya. Pertama, 
komitmen kebangsaan. Tinggi rendahnya penerimaan umat beragama terhadap prinsip-
prinsip berbangsa sebagaimana tertuang dalam Pancasila, UUD 1945, dan regulasi 
turunannya menjadi indikator kuat atas moderasi beragama. Demikian juga, kecintaan 
terhadap tanah air bagi umat beragama merupakan bagian penting dari moderasi beragama 
ini. Kedua, toleransi, yang ditandai dengan menghormati perbedaan, memberi ruang kepada 
orang lain untuk berkeyakinan serta berpendapat dan mengekspresikan keyakinan dan 
pendapatnya itu dengan saling menghargai dan sedia bekerja sama merupakan indikator 
penting dari moderasi beragama. Selain itu, memperlakukan kesetaraan kepada orang 
lain dengan menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaannya yang tidak mendiskriminasikan 
perlakuan, termasuk atas nama jenis kelamin, juga bagian penting dari moderasi beragama. 
Ketiga, anti-kekerasan dengan melakukan penolakan terhadap tindakan seseorang atau 
kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik fisik maupun verbal 
dalam melakukan perubahan yang diinginkan. Keempat, penerimaan serta ramah terhadap 
tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya sejauh tidak bertentangan dengan 
pokok ajaran agama.10 

Moderasi beragama salah satunya ditempatkan sebagai strategi kebudayaan dalam 
merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang plural, para pendiri bangsa telah berhasil 
mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah berhasil menyatukan semua 

9 Ibid. hlm. 16

10 Ibid. hlm. 22-23.



kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, 
tetapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari -hari warganya. Nilai- nilai 
agama dijaga, dipadukan dengan nilai- nilai kearifan dan adat  istiadat lokal, beberapa 
hukum agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjalin berkelindan 
dengan rukun dan damai.11

Penguatan moderasi beragama perlu ditempatkan sebagai komitmen yang diwujudkan 
secara konkret dan kolektif. Keberhasilannya tidak dapat berdiri sendiri dan sangat 
tergantung dari hubungan timbal balik secara komprehensif dari semua pihak, terutama 
dari komponen tatanan beragama dan berbangsa. Setiap faktor berinteraksi dan saling 
memengaruhi sehingga membentuk ekosistem yang utuh. Oleh karena itu, diperlukan 
sinergisitas dan memberi kontribusi positif bagi penguatan moderasi beragama.

Dalam peta jalan moderasi beragama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, 
setidaknya terdapat enam faktor penting dari ekosistem moderasi beragama. Pertama, 
masyarakat, termasuk individu, keluarga, anak-anak, pemuda, dan kaum perempuan. Cara 
pandang, sikap, dan praktik beragama masyarakat sangat menentukan wujud moderasi 
beragama. Kedua, pendidikan, dengan melakukan penanaman nilai-nilai agama melalui 
bahan ajar, proses belajar mengajar, dan pengelolaan pendidikan pada semua jenis, 
jalur, dan jenjang pendidikan. Ketiga, keagamaan, terutama melalui pemuka dan tokoh 
agama, organisasi berbasis keagamaan, pengelolaan rumah ibadah, pendidikan agama 
dan keagamaan, penyiaran agama, serta menyikapi praktik menjadikan agama sebagai 
komoditas. Keempat, media sehingga menjadi instrumen dalam memberikan penguatan 
moderasi beragama, terlebih terkait komodifikasi kasus agama, distorsi informasi, disrupsi 
otoritas keagamaan, dan kemerdekaan pendapat. Kelima, politik dengan praktik politik 
kekuasaan dan kebangsaan untuk memperkuat moderasi bergama sehingga tidak terjadi 
politisasi agama yang merendahkan keluhuran agama itu sendiri. Keenam, negara dengan 
semua infrastrukturnya, termasuk ideologi negara, paradigma konstitusi, kebijakan dan 
program layanan serta regulasi yang dilahirkan.12

 
3. Moderasi Beragama melalui Pendidikan 

Sebagai salah satu bagian penting dari ekosistem moderasi beragama, dunia pendidikan 
merupakan instrumen yang paling efektif dalam menanamkan nilai-nilai moderasi 
beragama. Pendidikan memiliki peran strategis untuk memutus mata rantai ekstremisme 
dalam beragama. Bahkan, lebih dari itu, instrumen pendidikan diyakini memiliki peluang 
besar dalam mengenalkan wajah moderasi beragama ini, termasuk ke pentas dunia secara 
lebih terstruktur dan sistemik.13

11  Kementerian Agama, Moderasi Beragama, hlm. 10.

12 Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, Peta Jalan (Roadmap) Penguatan 
Moderasi Beragama Tahun 2020–2024, hlm. 37–38.

13 Dalam konteks Islam Indonesia, Kishore Mahbubani menggambarkan bahwa Islam Indonesia memiliki 
peluang besar bagi melahirkan perdamaian dunia. Dalam buku Asean Miracle: A Catalyst for Peace (2017), 
Kishore Mahbubani, sebagaimana ditulis oleh Saiful Ma’arif, menggambarkan bahwa saat ini masyarakat 
Barat pesimistis terhadap prospek hubungannya dengan Islam. Hal ini setidaknya terlihat jelas dalam upaya 
Donald J. Trump meraih kursi kepresidenan Amerika Serikat.  Proses kemenangan Trump menegaskan satu 
hal mendasar, bahwa saat ini bawah sadar masyarakat Amerika terlihat memiliki kekhawatiran terhadap entitas 
Islam. Trump mengelola dengan tepat bawah sadar masyarakat Amerika sekaligus menunjukkan pada dunia 
bahwa di tengah masyarakat yang seterbuka Amerika, dengan segala klaim perangkat canggih demokrasinya, 
Amerika perlu membangun dinding pembatas yang cenderung keras. Lihat http://www.pendis.kemenag.go.id/
index.php?a =detil&id=9587#.YK0lpy2Mwb0, diakses 24 Mei 2021.



Selain itu, moderasi beragama pada dasarnya merupakan upaya untuk menghayati 
dan internalisasi nilai-nilai agama menjadi sesuatu yang niscaya bagi siapa saja yang 
menginginkan terwujudnya kehidupan yang bermakna, damai, dan bermartabat. Untuk bisa 
mewujudkan hal itu, upaya pertama untuk tujuan penghayatan dan internalisasi nilai-nilai 
agama dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan. 

Sebagai tempat pendidikan, satuan pendidikan dapat menjadi wahana untuk mengajarkan 
paham keagamaan yang berorientasi untuk memanusiakan manusia, pendidikan 
perdamaian, dan pendidikan hak asasi manusia untuk meminimalisasi kekerasan, termasuk 
ekstremitas berbasis agama. Berkaitan dengan hal ini, Macaluso menyatakan: 

“Schools can be seen a social laboratory in which to develop critical thinking and even 
encourage positive conflict among students, who should be allowed to express their views 
and opinions, even when these go against those of the majority. In this sense, a constructive 
type of radicalization should be encouraged, one in which any view and position can be 
discussed and debated in a safe environment. Primary and not secondary education should 
be the main stage of intervention to contribute to countering violent extremism (CVE) polices 
and approaches.”14 (Macaluso 2016:1) 

Dalam konteks moderasi beragama melalui pendidikan, langkah utama yang dikedepankan 
ialah perlunya pengetahuan dengan penuh kesadaran atas karakteristik atau kekhasan 
keindonesiaan. Hemat penulis, sekurang-kurangnya terdapat dua karakter kunci yang menjadi 
kekhasan Indonesia, yakni pluralitas (keberagaman) dan religiusitas (keberagamaan). Pada 
aspek pluralitas, satuan pendidikan perlu memperkenalkan dan memberi pengetahuan 
secara faktual bahwa Indonesia merupakan negara yang diberikan anugerah oleh Tuhan 
Yang Maha Esa dengan aneka keragaman, baik pada aspek suku bangsa, budaya, bahasa 
daerah, agama dan kepercayaan, ras, maupun antargolongan. Merujuk pada beberapa 
sumber informasi, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa, 742 bahasa daerah, 
7.341 karya budaya,15 6 agama, 187 kelompok penghayat kepercayaan,16 17.504 pulau,17 

ras dan golongan yang demikian beragam. Keragaman yang demikian besar menjadi 
ciri khas Indonesia tersendiri yang menjadi pembeda dari negara-negara lainnya. Pada 
beberapa negara tertentu, misalnya, keragaman bahasa, budaya, dan agama tidak serumit 
dan sebesar Indonesia. Ia hanya memiliki karakter bahasa, budaya, dan agama yang relatif 
lebih homogen dan cenderung lebih sederhana. Intinya, Indonesia memang khas dengan 
keragaman ini, yang tentunya patut untuk disyukuri dan dikelola dengan baik. 

Karakter kedua dari Indonesia ialah religiusitas atau keberagamaannya yang demikian 
kental, terutama pada tataran masyarakat. Agama yang dimiliki masyarakat demikian kuat 
yang tidak hanya terpatri dalam hati, tetapi juga diimplementasikan dalam ruang gerak sosial 
dan budaya sehari-hari. Internalisasi nilai dan ritualitas agama yang kemudian menjadi 
praktik-praktik budaya di masyarakat itu demikian nyata. Dalam agama Islam, misalnya, 
tradisi PHBI (peringatan hari besar Islam) hampir setiap waktu dilakukan di setiap daerah 

14 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Gerak Langkah Pendidikan Islam untuk Moderasi Beragama: 
Potret Penguatan Islam Rahmatan Lil Alamin Melalui Pendidikan Islam, (Jakarta: Ditjen Pendidikan Islam, 
2019), hlm. 142.

15 Lihat hasil sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010.

16 Data ini merujuk pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tahun 2017. Dari angka itu dilaporkan sedikitnya 12 juta orang di 
Indonesia merupakan penghayat kepercayaan.

17 Data ini merujuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016.



dan wilayah. Demikian juga di agama lainnya, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha dan 
Khinghucu, tradisi keagamaannya juga termanivestasi dengan baik. Walhasil, masyarakat 
Indonesia merupakan  komunitas yang agamis, yang keseharian hidupnya tidak dapat 
dilepaskan dari nilai-nilai agama yang dianutnya.

Menyatunya nilai-nilai agama dalam tradisi-kebudayaan itu sesungguhnya mengandung 
beberapa pesan tertentu. Di samping dinilai besarnya ketergunaan agama dan budaya bagi 
pemilik dan pelaku tradisi di Indonesia, bahkan bagi masyarakat luas, juga itu merupakan 
simbol komunikasi dan penghormatan manusia secara intensif dan kolektif terhadap Tuhan 
yang dipandang memiliki kekuatan luar biasa dan dapat menjamin keberlangsungan dan 
keharmonisan hidup masyarakat.18 Oleh karena itu, tradisi keagamaan yang berkembang 
di Indonesia ini perlu dilihat sebagai bentuk sistem pedagogi masa lalu yang terus terwarisi 
ke generasi-generasi berikutnya, yang pada gilirannya mampu memperkuat simpul-simpul 
sosial masyarakat yang menaunginya. Hal inilah yang terjadi di Indonesia yang sekaligus 
menjadi keunikan tersendiri.

Pluralitas (keragaman) dan religiusitas (keberagamaan) ini telah mengakar di bumi 
Nusantara. Keanekaragaman sosial dan sumber daya alam Indoensia yang demikian 
tinggi ditambah dengan kehidupan keberagamaan disatukan dalam sebuah pandangan 
dan ideologi kebangsaan berdasarkan Pancasila. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia 
menyadari akan keragaman itu dengan memberi perlindungan dan penghargaan akan 
perbedaan pendapat, tradisi, dan khazanah lokal, serta berbagai pandangan sosial politik 
dalam bingkai Pancasila. Demikian juga, semangat religiusitas di masyarakat perlu dikelola 
dengan baik. Di samping mengekspresikan keagamaan di ruang publik secara moderat, 
juga memberikan fasilitasi dan keadilan atas kehidupan keberagamaan pada semua 
umat beragama. Lebih dari itu, semangat keberagamaan ini tidak kontraproduktif dengan 
kesepakatan kehidupan berbangsa  berdasarkan Pancasila, termasuk dengan regulasi-
regulasi turunannya.

Moderasi beragama bukan menegasikan perbedaan antara satu agama dengan agama 
yang lain, bukan pula mengklaim kebenaran secara sepihak. Akan tetapi, moderasi 
beragama dieloborasikan sebagai bentuk konkret dalam pencegahan dari pengabaian 
keanekaragaman yang mengkristal menjadi fanatisme agama. Dengan merujuk pada 
pendapat Hashim Kamali, moderasi beragama ialah kebajikan guna membentuk terciptanya 
harmoni sosial di tengah keragaman beragama di Indonesia. 19

Berangkat atas kesadaran pluralitas (keberagaman) dan religiusitas (keberagamaan) ini, 
satuan pendidikan perlu menempatkan toleransi dan sikap keterbukaan dan penghargaan 
terhadap perbedaan, termasuk dalam aspek agama, ini sebagai bagian penting dari proses 
pendidikannya. Secara konseptual, toleransi beragama adalah “kesediaan seseorang 
untuk menerima hak-hak sipil individu atau kelompok agama lain yang tidak disukai atau 
tidak disetujui”. Toleransi ini mensyaratkan kemauan untuk menghargai pernyataan atau 
perilaku mereka yang tidak disukai atau disetujui.20 

18 Baca https://www.nu.or.id/post/read/109796/tradisi-ritual--media-penanaman-nilai-nilai-agama-dan-bu-
daya-di-masyarakat, dikutip tanggal 22 Mei 2021.

19 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Gerak Langkah Pendidikan Islam untuk Moderasi Beragama: 
Potret Penguatan Islam Rahmatan Lil Alamin Melalui Pendidikan Islam, hlm.80.

20 PPIM UIN Jakarta, Kebhinekaan di Menara Gading: Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi, (Jakarta: 
PPIM UIN Jakarta, 2021).



Moderasi beragama perlu mengembangkan sebuah desain pembelajaran atau pendidikan 
keagamaan yang dapat mengembangkan dan memperkuat multiple literacy atau 
multi literacy guna memperluas cara pandang. Pentingnya mengembangkan literasi 
keberagamaan dan literasi kemanusiaan digunakan untuk melihat agama secara lebih 
dalam dan lebih kaya dari berbagai macam literatur keislaman. Proses pembelajaran 
di satuan pendidikan tidak hanya untuk melahirkan peserta didik yang mengetahui atau 
menghafal pelajaran, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana keseluruhan proses 
pembelajaran itu dapat membantu peserta didik untuk memahami apa yang terkandung di 
dalam materi tersebut dan mengembangkannya secara mandiri. Dalam konteks mengelola 
pluralitas (keragaman), satuan pendidikan tidak hanya berhenti sampai pada menolong 
peserta didik untuk mengetahui apa itu keragaman, tetapi juga bagaimana peserta didik 
itu dapat memahami kenyataan keragaman di lingkungannya sendiri maupun di tengah 
masyarakat, serta mampu berinteraksi secara wajar di lingkungan tersebut.21 

Pendidikan yang hanya menekankan pada pentingnya keseragaman dan mengabaikan 
keragaman justru banyak membawa dampak negatif dibanding dampak positifnya. 
Penyeragaman bukan saja mematikan kreativitas, tetapi lebih dari itu dapat melahirkan 
sikap dan cara pandang tidak toleran yang pada gilirannya melahirkan konflik sosial. 
Oleh karena itu, membangun satuan pendidikan yang menghargai pluralitas (keragaman) 
merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar. 

Atas dasar itu, satuan pendidikan perlu mengintensifkan pendidikan multikultural yang 
menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang 
berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di dalam masyarakat, seperti keragaman 
etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, dan lain-lain. Hal ini menuntut agar 
seluruh stakeholder satuan pendidikan berpikir bahwa keragaman yang harus dihargai 
dan dihormati tidak hanya pada tataran wacana, tetapi juga dalam praktiknya. Menurut 
Dr. Zuly Qodir jika keadaan keberagaman kita hanya sebagai wacana, masyarakat kita 
akan tumbuh subur sikap intoleransi parochial, dan gethoisme.22 Salah satu upaya untuk 
dapat menghargai adanya perbedaan ialah dengan memberikan pendidikan multikultural 
yang di dalamnya terdapat proses penanaman cara hidup, menghormati, tulus, dan toleran 
terhadap keanekaragaman budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Berbeda dari 
pendidikan monokultural yang cenderung mengabaikan keunikan dan pluralitas sehingga 
pribadi-pribadi yang kritis dan kreatif menjadi bungkam. Pendidikan multikultural memberi 
ruang ekspresi bagi setiap perbedaan dalam masyarakat sejauh ekspresi-ekspresi itu tidak 
menindas yang lainnya.23

Untuk itu, satuan pendidikan perlu melakukan beberapa hal mendasar. Pertama, 
mempromosikan kekayaan pengalaman sosial dan interaksi sosial lintas kelompok 
keagamaan di lingkungan satuan pendidikan. Kedua, memperbaiki iklim sosial satuan 
pendidikan dengan meningkatkan kultur toleransi beragama di kalangan sivitas akademika 
dan penghormatan kepada keragaman dan kelompok-kelompok minoritas. Ketiga, program 
atau kebijakan peningkatan toleransi beragama di satuan pendidikan perlu memperhatikan 

21 Suhadi et,al, Mengelola Keragaman di Sekolah: Gagasan dan Pengalaman Guru, (Yogyakata: CRCS 
UGM Yogyakarta, 2016), cet.ke-1, hlm. 88.

22  Makalah Konferensi Guru Agama (2014), hlm. 4.

23  Suhadi et,al, Mengelola Keragaman di Sekolah: Gagasan dan Pengalaman Guru, hlm. 92.



kekhasan konteks sosial satuan pendidikan dan kondisi sosial-demografi peserta didik.24 
Secara konkret, satuan pendidikan mengajarkan atau mengajak peserta didik untuk 
bertemu dengan agama-agama yang berlainan secara intelektual, secara akademik, belajar 
pengetahuan dasar tentang agama-agama agar muncul sikap-sikap yang lebih apresiatif 
terhadap perbedaan keagamaan dan kekayaan tafsir keagamaan.

Selain itu, satuan pendidikan penting untuk melakukan penguatan peran agama dalam 
mendukung semangat nasionalisme. Langkah dan kebijakan untuk menempatkan 
kesadaran bahwa Indonesia sebagai negara yang religius, bukan negara agama atau bukan 
negara sekuler, juga perlu ditanamkan. Stakeholder satuan pendidikan perlu ditumbuhkan 
kesadaran bahwa nilai-niai keagamaan  harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. 
Indonesia merupakan  negara yang masyarakatnya sangat plural dan memiliki kekhasan 
dalam hal beragama dan bernegara. Di satu sisi, masyarakat Indonesia sangat religius 
yang kehidupan sehari-harinya lekat dengan nilai-nilai agama. Hampir tidak ada satu pun 
urusan sosial-kemasyarakatan yang tidak berkaitan dengan  agama atau tidak dipengaruhi 
oleh nilai-nilai agama. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia dalam perilaku kehidupannya, 
termasuk dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara, telah menyatu dengan nilai-
nilai keagamaan itu sendiri. Itulah yang menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa 
yang agamis (religius).

Yang dimaksud dengan negara agamis (religius) adalah negara yang berupaya 
mengaplikasikan semangat Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Dengan semangat ini, institusi keagamaan selanjutnya menebarkan prinsip 
Ketuhanan Yang Maha Esa itu ke hati sanubari pemeluknya melalui ritus keagamaan 
sesuai dengan tata cara yang berlaku pada tiap-tiap agama sehingga pemeluk agama 
dapat menyebarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Jadi, antara agama, negara, dan pemeluk agama yang sekaligus warga negara 
Indonesia merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Aspek penting yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mencegah terjadinya 
ekstremisme beragama ialah peningkatan sumber daya manusia, dalam hal ini adalah 
pendidik. Seorang pendidik harus punya wawasan luas dan pemikiran terbuka dengan 
keanekaragaman yang ada di Indonesia. Dengan demikian, guru akan mampu memberi 
penjelasan yang tepat tentang kejadian-kejadian yang terjadi atau mampu  menyiapkan 
siswa untuk mengantisipasi kejadian di lapangan.

Guru memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kapabilitas moderasi 
beragama bagi peserta didik di lingkungan satuan pendidikan. Setidaknya, terdapat empat 
peran penting pada guru. Pertama, seorang guru harus mampu bersikap demokratis, 
baik dalam perkataan maupun sikapnya yang tidak diskriminatif. Kedua, guru seharusnya 
mempunyai kepedulian dan kepekaan yang tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu 
yang berhubungan dengan agama. Di samping itu, ia harus berwawasan luas dan bersikap 
bijaksana dalam merespons pertanyaan peserta didik sehingga tidak terkesan seolah-olah 

24  Ketiga hal ini didasarkan atas rekomendasi hasil survei yang diselenggarakan oleh PPIM UIN Jakarta 
yang berjudul Kebhinekaan di Menara Gading: Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi, 2021. Survei ini 
menilai toleransi di kalangan responden mahasiswa dan dosen dari beragam kelompok agama: Islam, Katolik, 
Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Survei ini dilakukan dalam skala nasional di 34 
provinsi, yang berhasil mengambil sampel dengan teknik stratified random sampling, sebanyak 92 perguruan 
tinggi dari 100 perguruan tinggi yang direncanakan. Pengumpulan data dilakukan pada 1 November – 27 
Desember 2020 secara serentak di seluruh wilayah penelitian. Data berhasil didapatkan dari 2.866 mahasiswa 
(pada 92 PT), 673 dosen (pada 87 PT), dan 79 perguruan tinggi. Lebih lanjut, lihat PPIM UIN Jakarta, Convey 
Report Kebinekaan di Menara Gading: Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi, Vol. 4 No. 5 Tahun 2021.



ia memihak atau mendiskreditkan pihak lain. Guru harus mampu menjelaskan sebuah 
kejadian atau kasus-kasus tertentu dalam konteks pengelolaan keberagaman. Ketiga, guru 
patut memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menjelaskan bahwa inti dari ajaran 
agama ialah menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. 
Pemfitnahan terhadap ajaran agama lain dan segala bentuk kekerasan merupakan sesuatu 
yang dilarang oleh agama. Keempat, guru harus mampu memberikan pemahaman tentang 
pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang 
berkaitan dengan keragaman budaya, etnis, dan agama. Kesadaran mengenai keragaman 
memang harus dimulai dari tiap-tiap individu. Dari sanalah dapat ditingkatkan kesadaran 
mengenai kemajemukan di masyarakat dalam rangka menumbuhkan sikap toleransi.25

4. Penutup

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan memiliki keunikan sendiri. Di samping 
berkarakter plural (beragam) dalam aspek budaya, ras, bahasa daerah, suku bangsa, 
teritorial termasuk agama dan kepercayaan, juga kehidupan sosial dan kebangsaannya 
sangat religius. Pluritas dan religiusitas itu patut untuk disyukuri dan dikelola dengan 
baik.  Sebagai warga negara dan sekaligus umat beragama, kita dituntut untuk mampu 
memelihara dan menghargai pluralitas dan religiusitas itu guna menghindari konflik dan 
kerawanan sosial yang pada akhirnya mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak 
terkecuali pada satuan pendidikan, ia dituntut untuk mampu menyemai kesadaran itu guna 
menghindari ekstremitas serta sikap dan cara pandang berbangsa dan beragama yang tidak 
produktif. Untuk itu, formula moderasi beragama dihadirkan untuk menumbuhsuburkan cara 
pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk 
di lingkungan satuan pendidikan, dengan mengejawantahkan esensi ajaran agama 
berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan selaras dengan konsitusi bangsa. Moderasi 
beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa guna 
mewujudkan kemaslahatan kehidupan yang damai, harmonis, dan toleran sebagai syarat 
untuk membangun bangsa.

25 Suhadi et,al, Mengelola Keragaman di Sekolah: Gagasan dan Pengalaman Guru hlm.92
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 ABSTRAK 
 

Ekstremisme berbasis kekerasan atau ekstremisme kekerasan dijabarkan sebagai: 1) pilihan sadar 
untuk menggunakan kekerasan, atau untuk mendukung penggunaan kekerasan, demi meraih 
keuntungan politik, agama, dan ideologi; 2) sokongan, pelibatan diri, penyiapan, atau paling tidak, 
dukungan terhadap kekerasan yang dimotivasi dan dibenarkan secara ideologis untuk meraih tujuan-
tujuan sosial, ekonomi, dan politik; dan 3) keyakinan dan tindakan orang yang mendukung atau 
menggunakan kekerasan untuk meraih tujuan-tujuan ideologi, agama, dan politik. Hal ini mencakup 
terorisme dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang bermotivasi politik dan kekerasan bersifat komunal. 

Pencegahan pemikiran, sikap, dan tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada 
terorisme di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui implementasi muatan kurikulum dalam 
program pembelajaran yang meliputi intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.  Selain itu, dapat 
pula dilakukan melalui pembiasaan dan pembudayaan maupun secara temporer menyesuaikan 
momen tertentu, seperti perayaan hari besar keagamaan dan hari besar nasional. Program-program 
ini dapat berupa kegiatan rutin, perlombaan, ataupun festival. Pelaksanaan program dapat dilakukan 
secara mandiri oleh organisasi kesiswaan, sekolah, maupun dengan melibatkan stakeholder sekolah. 
Dengan demikian, tercipta ekosistem pendidikan yang mampu mencegah lahirnya pemikiran, sikap, 
dan tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di satuan pendidikan. 

Kata Kunci: Ekstremisme, Kekerasan, Terorisme, Muatan Kurikulum 

 1. Pendahuluan  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah 
mengamanatkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mendorong berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan ini, 
kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan mengacu 
pada standar nasional pendidikan, kurikulum pendidikan wajib memuat pendidikan 
agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, dan ilmu-ilmu dasar serta ilmu-ilmu 
terapan yang mendukung tujuan pendidikan tersebut. Salah satu ilmu terapan yang 
dimaksudkan yakni terkait dengan bidang pencegahan ekstremisme yang mengarah 
pada kekerasan dan terorisme. 

Pencegahan ekstremisme yang mengarah pada kekerasan dan terorisme  menjadi 
tanggung jawab bersama pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Salah satu upaya yang 
dipandang cukup efektif untuk melakukan pencegahan tersebut ialah melalui penguatan 
institusi pendidikan formal. 

Untuk mewujudkan penguatan institusi pendidikan formal dalam rangka  pencegahan, 
perlu adanya kajian upaya-apaya apa yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah 
dan menangkal lahirnya ekstremisme yang mengarah pada kekerasan dan terorisme 
di satuan pendidikan. Makalah ini dibuat sebagai kajian akademis untuk menyusun 
konsep tentang pencegahan ekstremisme di sekolah. 



2.	 Definisi	Konseptual	:		Ekstremisme	Kekerasan	dan	Terorisme

Upaya pemerintah dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah 
pada aksi terorisme tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 7/2021 tanggal 6 Januari 
tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis 
Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme atau disingkat RAN PE. Secara konseptual 
permasalah tersebut dapat disampaikan sebagai berikut. 
 
a. Ekstremisme Berbasis Kekerasan (Violent Extremism) 
Ekrtremisme berbasis kekerasan atau ekstremisme kekerasan (violent extremism) 
dijabarkan sebagai “pilihan sadar untuk menggunakan kekerasan, atau untuk mendukung 
penggunaan kekerasan, demi meraih keuntungan politik, agama, dan ideologi.”1 USAID 
mendefinisikan ekstremisme kekerasan sebagai “sokongan, pelibatan diri, penyiapan, 
atau paling tidak, dukungan terhadap kekerasan yang dimotivasi dan dibenarkan secara 
ideologis untuk meraih tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan politik.”2 

Sementara itu, pemerintah Australia mendefinisikan ekstremisme kekerasan sebagai 
“keyakinan dan tindakan orang yang mendukung atau menggunakan kekerasan untuk 
meraih tujuan-tujuan ideologi, agama, dan politik. Hal ini mencakup terorisme dan bentuk-
bentuk kekerasan lain yang bermotivasi politik dan kekerasan bersifat komunal.”3 

Kesamaan tiga definisi ekstremisme kekerasan di atas yaitu (1)  mengharuskan komponen 
nonfisik, baik melalui dukungan maupun advokasi; (2) tidak harus selalu untuk tujuan 
agama (pemerintah Australia) atau agama bukan tujuan keseluruhan (USAID); dan (3) 
dapat memiliki tujuan politik.4  

b. Kekerasan 

Istilah “kekerasan” barangkali hanya dimengerti sebagai tindakan fisik untuk melukai 
atau menyebabkan kerusakan pada korban. Kekerasan, bagaimanapun juga, tidak saja 
melampaui yang fisik, seperti kekerasan psikologis atau spiritual, tetapi juga bersifat 
kontekstual. Dengan kata lain, apakah sebuah tindakan dianggap negatif dan karenanya 
disebut sebagai kekerasan tergantung pada sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut mencakup 
tujuan di balik tindakan, kejamnya tindakan, gender, dan agama.5 Contohnya, beberapa 
orang mungkin menilai tindakan mendisiplinkan anak bukanlah kekerasan karena tindakan 
tersebut merupakan cara untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Sementara terorisme 
dinilai sebagai seperangkat perilaku yang jelas melampaui norma-norma kepantasan di 
hampir semua kalangan masyarakat.6 

1 Subedi, DB., “Early Warning and Response for Preventing Radicalization and Violent Extremism.” Peace 
Review 29, No. 2 (Mei 2017):135-143. 

2 Weine, Stevan, David P. Einsenman, Janni Kinsler, Deborah C. Glik and Chloe Polutnik,  “Addressing 
Violent Extremism as Public Health Policy and Practice”, Behavioral Sciences of Terrorism and Political 
Aggression 9, no. 3 (Juni 2016): 208-221 

3 Australian Government’s Living Safe Together Website, https://www.livingsafetogether.gov.au/ pages/home.aspx 

4 Ghosh, Ratna, W.Y. Alice Chan, Ashley Manuel, Maihemuti Dilimulati, “Can Education Counter Violent 
Religious Extremism?”, Canadian Foreign Policy Journal 23, No. 2 (Mei 2016): 117-133. 

5 Triplett, Ruth, Brian Payne, Victoria E Collins, and Susannah Tapp, “Does ‘Violent’ Mean ‘Bad’? Individual 
Definitions of Violence”, Deviant Behavior 37, No. 3 (Maret 2016): 332-35. 

6 King, Michael, Haula Noor, and Donald M Taylor, “Normative Support for Terrorism: The Attitudes and Beliefs of 
Immediate Relatives of Jema’ah Islamiyah Members”, Studies in Conflict & Terrorism 34, No. 5 (April 2011): 402-417. 



Komponen lainnya adalah korban kekerasan. Kekerasan biasanya diasosiasikan dengan 
melukai pihak lain. Akan tetapi, kekerasan juga termasuk melukai diri sendiri. Contoh 
melukai diri sendiri atas nama politik ialah kasus bakar diri (self-immolation). Namun 
demikian, baik biksu yang melakukan bakar diri maupun para pendukungnya tampaknya 
tidak melihat tindakan ini sebagai kekerasan. Secara keseluruhan, hal ini membuktikan 
bahwa bagaimana kekerasan didefinisikan tergantung pada cara pandang seseorang.  
 
c. Ekstremisme  

Menurut Merriam-Webster Dictionary, ekstremisme secara harfiah artinya “kualitas atau 
keadaan yang menjadi ekstrem” atau “advokasi ukuran atau pandangan ekstrem”. Saat 
ini istilah tersebut banyak dipakai dalam esensi politik atau agama yang merujuk pada 
ideologi yang dianggap (oleh yang menggunakan istilah ini atau beberapa orang yang 
mematuhi konsensus sosial) berada jauh di luar sikap masyarakat pada umumnya. 
Namun, ekstremisme juga dipakai dalam diskursus ekonomi. 7 “Ekstremisme” telah 
dijabarkan sebagai “aktivitas-aktivitas (keyakinan, sikap, perasaan, tindakan, dan 
strategi-strategi) dari satu karakter yang melampaui batas kelumrahan.”8 Hal ini 
menunjukkan perlunya patokan mengenai apa yang “lumrah” atau berlaku secara umum 
sebelum mengetahui apa yang ekstrem. Patokan ini tampaknya merefleksikan tipe 
pemerintah pada sebuah negara. Di negara-negara Barat, sebagaimana juga Indonesia, 
demokrasi liberal merupakan patokan perbandingan. Negara-negara seperti Iran dan 
Korea Utara tentu saja akan memiliki patokan yang berbeda. Hal ini menggambarkan 
istilah “ekstremisme” sebagai konsep yang bersifat relasional sebagaimana konsep 
“kekerasan”. 9 

Oleh karena itu, mengingat kedua istilah tersebut bersifat relatif, tampaknya memang 
tidak akan ada definisi universal mengenai ekstremisme kekerasan. Hal serupa juga 
terjadi pada istilah “radikalisasi” dan “terorisme.”10  

Pertanyaan berikutnya ialah bagaimana seseorang terlibat dalam kekerasan ekstremis? 
Perjalanan seseorang menjadi ekstremis garis keras telah dimaknai sebagai radikalisasi. 
Radikalisasi sendiri didefinisikan sebagai proses di mana “individu-individu diperkenalkan 
pada pesan-pesan ideologis secara terbuka dan sistem kepercayaan yang menganjurkan 
mereka berpindah dari kepercayaan arus utama yang moderat ke pandangan ekstrem.” 
Hal ini berarti seperti model sabuk pemindah material (conveyor belt model) yang mana 
seseorang akan menjadi radikal terlebih dahulu sebelum beralih menjadi ekstremis.11  

7 Arini Indah Nihayaty, Atikah Mardhiya Rohmy, “Pemanfaatan Media Sosial Komunitas untuk Menghadapi 
Konten Islam Ekstrem di Internet”, Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam. Volume 6, Nomor 2, 
(Agustus 2020): 215 

8 Schmid, AP., “Violent and Non-Violent Extremism: Two Sides of the Same Coin?”, International Centre for 
Counter-Terrorism - The Hague 5, No. 5 (Mei 2014). 

9 Vermeulen, F., “Suspect Communities – Targeting Violent Extremism at the Local Level: Policies of 
Engagement in Amsterdam, Berlin, and London”, Terrorism and Political Violence 26 No. 2 (November 2013): 
286-306. 

10 Harris-Hogan, Shandon, Kate Barrelle, and Andrew Zammit, “What is Countering Violent Extremism? 
Exploring CVE Policy and Practice in Australia”, Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression 8, 
No. 1 (November 2015): 6-24. 

11 Bartlett, Jamie and Carl J Miller, “The Edge of Violence: Towards Telling the Difference Between Violent 
and Non-Violent Radicalization”, Terrorism and Political Violence 24, No. 1 (Desember 2011): 1-21. 



Menurut Dr. Alex P. Schmid (2014),12 kelompok ekstremis merupakan kelompok yang 
menganut paham kekerasan ekstrem atau ekstremisme. Dibandingkan radikalis, ekstremis 
cenderung berpikiran tertutup, tidak bertoleransi, antidemokrasi, dan dapat menghalalkan 
segala cara, termasuk penipuan untuk mencapai tujuan mereka. Kelompok ekstremis juga 
berpikiran tertutup. Kelompok ini berbeda dengan kelompok radikalis, kelompok yang 
menganut paham radikal atau radikalisme.  

Alex P. Schmid (2014)13 memandang radikalisme jauh lebih tidak bermasalah bagi 
masyarakat demokratis daripada ekstremisme. Radikal dapat bersifat reformis dan tanpa 
kekerasan. Radikalis sejati cenderung lebih pragmatis dan terbuka terhadap penalaran 
kritis. Radikalisasi adalah proses di mana individu atau kelompok yang berubah dan 
memiliki kecenderungan menentang dialog dan kompromi dengan pihak yang berbeda; 
mereka memilih jalan konfrontasi dan konflik. Pilihan ini disertai oleh dukungan terhadap 
(i) penggunaan tekanan dan strategi memaksa (coersion) dengan jalan kekerasan atau 
nonkekerasan; (ii) legitimasi atau dukungan terhadap berbagai bentuk kekerasan, selain 
terorisme, untuk mewujudkan tujuanya yang dianggap mulia; dan (iii) pada ujungnya dapat 
berlanjut ke level tertinggi dalam bentuk kekerasan ekstrem atau terorisme. Proses ini 
biasanya diikuti oleh kecenderungan penguatan ideologi yang menjauh dari arus utama 
(mainstream) dan mengarah kepada titik ekstrem yang didasari oleh cara pandang dikotomis 
dan keyakinan bahwa kemapanan sistem yang ada tidak lagi dapat menjadi jalan bagi 
terjadinya perubahan yang diinginkan. Proses perubahan seseorang dari radikalis menuju 
ekstremis hingga melakukan aksi teror tidak terlepas dari proses radikalisasi sehingga 
mereka yang sudah teradikalisasi tidak segan menggunakan cara-cara kekerasan ekstrem 
untuk mewujudkan perjuangannya, termasuk aksi teror.  

Menurut Prof. Dr. Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme (BNPT), tahapan radikalisasi adalah pra-radikalisasi, identifikasi diri, indoktrinasi, 
dan jihadisasi. Pra-radikalisasi merupakan kehidupan sebelum terjadi radikalisasi. 
Identifikasi diri adalah individu mulai mengidentifikasi diri ke arah radikalisme. Indoktrinasi 
adalah kondisi di mana individu mulai mengintensifkan dan memfokuskan kepercayaannya. 
Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan langsung (offline) maupun tidak langsung atau 
melalui media (online). Tahap terakhir adalah jihadisasi, yaitu mulai mengambil tindakan atas 
keyakinannya seperti melalui aksi kekerasan ekstrem, seperti melakukan teror.14 Dengan 
demikian, terdapat proses tersendiri seseorang mengalami perubahan dari seseorang yang 
radikalis, ekstremis, hingga menjadi teroris. Radikalisme mengalami perubahan secara total 
dan bersifat drastis. Radikalisme menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada. Ciri-cirinya ialah 
mereka intoleran atau tidak memiliki toleransi pada golongan yang memiliki pemahaman 
berbeda di luar golongan mereka, mereka juga cenderung fanatik, eksklusif dan tidak segan 
menggunakan cara-cara anarkis. 

d. Beberapa Penyebab Lahirnya Ekstremisme Kekerasan 
Beberapa kemungkinan penyebab orang terlibat ekstremisme kekerasan dapat diklasifikasi 
menjadi dua: faktor pendorong (push) dan penarik (pull). Faktor pendorong berarti 
pencarian seseorang akan makna dan arti hidup. Hal ini dapat merupakan akibat dari 
meningkatnya gaya hidup individualistis yang kita alami saat ini. Dapat juga akibat dari 

12 Schmid, A.P., “Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and  
Literature Review” (2014): 56.

13 Schmid, A.P., “Violent and Non-Violent Extremism: Two Sides of the Same Coin?” International Centre 
for Counter-Terrorism - The Hague 5, No. 5 (Mei 2014). 

14 Arini Indah Nihayaty, Atikah Mardhiya Rohmy, “Pemanfaatan Media Sosial Komunitas untuk Menghadapi 
Konten Islam Ekstrem di Internet”, Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam  Volume 6, Nomor 2, 
(Agustus 2020): 216 



kebosanan terhadap hidup serba nyaman. Semua ini dapat memicu seseorang untuk 
mencari suasana dan petualangan baru. Faktor lain ialah ancaman identitas yang terjadi 
ketika etnis, kultur, dan agama seseorang terancam, baik real maupun persepsi. Pada 
level personal, ancaman dapat berupa alienasi atau hinaan yang mendorong kebencian 
dan kemarahan. Marginalisasi di masyarakat terjadi ketika seseorang tidak diakui sebagai 
anggota kelompok masyarakat, termasuk diskriminasi, segregasi, dan perisakan.15 

Mengenai faktor penarik, salah satu contohnya bisa jadi keluarga atau ikatan kesukuan.16 
Faktor penarik lainnya ialah janji-janji akan hidup yang lebih baik atau hidup bertujuan yang 
memiliki daya tarik bagi mereka yang mencari makna dan tujuan hidup. Hal ini termasuk 
juga janji pahala di kehidupan setelah mati. Tekanan lingkungan dan kehadiran perekrut 
lokal dapat menarik seseorang pada ekstremisme kekerasan.17   

e. Civic Values Education (CVE) Melalui Pendidikan  

Bukti terkini menunjukkan bahwa usaha paling banyak dilakukan untuk mengembangkan 
intervensi CVE di dunia pendidikan tampaknya fokus pada promosi toleransi dan 
pemahaman kewarganegaraan dan pengajaran nilai-nilai keadaban (civic values). Oleh 
karena itu,  pendidikan dinilai berkontribusi memperkuat kekebalan diri dari pengaruh 
ideologi ekstremisme kekerasan. Argumen pendukung gagasan ini ialah teori kognisi 
sosial tentang moral disengagement (peregangan moral). Teori ini mengemukakan bahwa 
perilaku yang bertentangan dengan moral baku melahirkan ketidaknyamanan tingkat tinggi 
dan karenanya dihindari dengan cara membuat sanksi-diri.18 Sebaliknya, perilaku yang 
konsisten dengan nilai moral yang ada menciptakan kepercayaan diri pada level tinggi dan 
karenanya diaktivasi melalui sanksi-diri yang positif. 

Metode pembelajaran lain dari CVE di sekolah ialah dengan melibatkan  beberapa korban 
ekstremisme kekerasan, seperti mantan anggota kelompok ekstremis. Pelibatan mantan 
anggota ekstremis membantu untuk meningkatkan legitimasi dalam penyampaian pesan-
pesan. Cara ini memungkinkan siswa untuk memahami kekerasan secara lebih personal 
dan lebih humanis. Yang paling penting, siswa-siswi harus melihat relevansi dari apa yang 
mereka pelajari dan dapat mengembangkan pemahaman kritis mengenai dunianya. 

Pendidikan juga dapat membantu mengurangi dampak dari sensasi media. Misalnya, 
di media Barat, ada kecenderungan mempromosikan gambaran yang sensasional dan 
sangat terdistorsi tentang Islam, budayanya, dan komunitasnya ketika meliput ekstremisme 
kekerasan keagamaan.19 Hal ini tidak saja menuntun ketidakpercayaan dan sinisme 
kepada media, tetapi juga menjadi bahan sentimen anti-Barat. Akan lebih gawat lagi 
jika media menyalahkan satu agama atas tindakan ekstremisme kekerasan. Pelajaran 
positif dapat disaring dari perilaku negatif media tersebut dan menyebarkannya kepada 

15 Ghosh, Ratna, W.Y. Alice Chan, Ashley Manuel, Maihemuti Dilimulati. “Can Education Counter Violent 
Religious Extremism?” Canadian Foreign Policy Journal 23, no. 2 (Mei 2016): 117-133. 

16 Loesch, J., “The GPH-MILF Peace Process in the Philippines to Prevent and Transform Violent Extremism 
in  Mindanao”, Journal of Peacebuilding & Development 12, No. 2 (Agustus 2017): 96-101. 

17 Ghosh, Ratna, W.Y. Alice Chan, Ashley Manuel, Maihemuti Dilimulati, “Can Education Counter Violent 
Religious Extremism?”, Canadian Foreign Policy Journal 23, No. 2 (Mei 2016): 117-133 

18 Aly, Anne, Elisabeth Taylor and Saul Karnovsky, “Moral Disengagement and Building Resilience to Violent  
Extremism: An Education Intervention”, Studies in Conflict & Terrorism 37, No. 4 (November 2013): 369-385.

19 Grossman, M. and Tahiri, H., “Community Perceptions of Radicalisation and Violent Extremism: An  
Australian Perspective”, Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, 10:1, 14-24 



para pelajar. Pelajar dapat dipandu melihat pentingnya bagaimana membingkai opini dan 
bagaimana menerangkannya. Hal ini penting khususnya untuk situasi terkini. Kehadiran 
internet memungkinkan para pengguna membuat akun tanpa nama (anonymous) ketika 
menanggapi isu-isu atau lainnya. Anonimitas itu dapat menambah keberanian pengguna 
untuk lebih kasar dan tidak sensitif dalam memberi komentar. Kedua, para pelajar dapat 
digerakkan untuk mempertanyakan alasan di balik sensasi media dan apa yang mereka 
lakukan guna mereduksi isu tersebut. Ketiga, para pelajar perlu ditanya untuk merefleksikan 
apakah alasan-alasan tersebut lazim dan, jika ada, bagaimana cara mengatasinya. 

f. Program Pengalihan dalam CVE 
Inisiatif kunci CVE lainnya ialah program pengalihan untuk anak muda. Tujuan program 
tersebut ialah untuk mengalihkan perhatian seseorang dari pengaruh-pengaruh negatif 
melalui bentuk-bentuk keterlibatan yang bermakna dan aktivitas-aktivitas yang menanamkan 
model berpikir dan bertindak alternatif.20 Program engagement (pelibatan aktif) mencakup 
aktivitas olahraga, perkemahan, dan inisiatif pembelajaran. Program ini tidak hanya akan 
menyumbang pembentukan identitas dan rasa memiliki di kalangan peserta, tetapi juga 
berkontribusi membangun kepercayaan diri dan menghargai diri sendiri.  

Apa yang esensial dalam program CVE ialah komponen evaluasi terhadap daya keberhasilan 
program. Sayangnya, evaluasi program-program CVE barangkali tidak mudah.  

Tantangan-tantangannya didiskusikan pada bagian akhir tulisan ini.

g. Tantangan-tantangan Evaluasi Program CVE  

Di bidang kesehatan publik, evaluasi merupakan aspek penting untuk menilai terhadap 
daya keberhasilan langkah-langkahnya.21 Evaluasi juga sama pentingnya di CVE sebagai 
basis penilaian langkah terkini dan rancangan program selanjutnya. Mengevaluasi program 
CVE tidak sama dengan langkah-langkah pada kesehatan publik di mana daya hasil 
program dapat diamati melalui penurunan angka kasus-kasus yang terpapar. Agar program 
pemerintah terkait topik ini berjalan lebih efektif, sejak langkah paling awal program-program 
itu seyogyanya memiliki kapasitas untuk melakukan evaluasi yang bersifat independen dan 
berkesinambungan.
 
h. Terorisme 

Terorisme secara etimologis berasal dari kata “teror”. Kata ini diambil dari bahasa Latin yang 
artinya membuat seseorang gemetar atau merasa ngeri karena ketakutan (bring someone 
to tremble through great fear). Namun dalam kenyataannya, konsep teror ini digunakan 
sebagai instrumen untuk sebuah kepentingan politik dan agama, di mana para pelakunya 
terus berupaya mencari dukungan dengan melakukan serangkaian aksi kekerasan publik 
yang demonstratif, yang diikuti oleh berbagai ancaman dalam rangka untuk menekan, 
mengintimidasi, dan memaksa dengan kekerasan atas target atau sasaran tertentu.22 

20 Cherney, Andrian, “Designing and Implementing Programmes to Tackle Radicalization and Violent  
Extremism: Lessons from Criminology”,  Dynamics of Asymmetric Conflict 9, No. 1-3 (Januari 2017): 82-94. 

21  Weine, Stevan, David P. Einsenman, Janni Kinsler, Deborah C. Glik and Chloe Polutnik. “Addressing 
Violent Extremism as Public Health Policy and Practice”, Behavioral Sciences of Terrorism and Political 
Aggression 9, no. 3 (Juni 2016): 208-221

22 Schmid, AP, “Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and 
Literature Review”, (2014): 56 



Menurut Muhammad Mustofa (2002)23 terorisme berasal dari bahasa Prancis, yaitu le 
terreur yang semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah hasil Revolusi 
Prancis yang mempergunakan kekerasan secara brutal dengan cara memenggal 40.000 
orang yang dituduh melakukan kegiatan anti-pemerintah. Selanjutnya, kata terorisme 
dipergunakan untuk menyebut gerakan kekerasan anti-pemerintah di Rusia. Dengan 
demikian, kata terorisme sejak awal dipergunakan untuk menyebut tindakan kekerasan.  

Sebagai sebuah konsep, terorisme adalah keadaan pikiran (state of mind) yang memiliki 
niatan untuk menciptakan ketakutan dari bahaya yang sangat menakutkan, baik pada level 
individu maupun pada level kolektif (masyarakat). Sebagai sebuah tindakan, terorisme 
adalah sebuah aktivitas, metode, dan atau taktik, yang bertujuan menghasilkan “teror” atau 
ketakutan. Oleh karena itu, teror identik dengan penggunaan kekerasan atau ancaman 
untuk menciptakan ketakutan. Adapun imbuhan “isme” yang disematkan pada kata teror 
mengacu pada sebuah perilaku dan sikap yang menggunakan metode kekerasan secara 
sistematis untuk mencapai suatu tujuan.24 

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme, dinyatakan bahwa definisi terorisme adalah “perbuatan melawan hukum secara 
sistematis dengan maksud menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan 
membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda, dan kemerdekaan orang atau 
menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara 
meluas sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital strategis, kebutuhan pokok 
rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, 
perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional. 

 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (2016) merinci definisi teroris ke dalam tiga 
hal, yaitu 1) metode menggunakan kekerasan; 2) target adalah korban warga sipil secara 
acak, dan 3) tujuannya adalah untuk menebar rasa takut dan untuk kepentingan perubahan 
sosial politik. Mengacu pada sumber-sumber tersebut, terorisme dapat diartikan sebagai 
tindakan kekerasan yang memiliki muatan untuk melakukan perubahan sosial politik.  

3. Muatan Kurikulum sebagai Narasi Pencegahan Ekstrimisme  

Salah satu filosofi dalam pengembangan kurikulum adalah mengembangkan keseimbangan 
antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya 
dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Dengan demikian, dapat dimaknai 
bahwa kurikulum tidak hanya mengutamakan pengajaran pengetahuan dan keterampilan 
sebanyak-banyaknya kepada peserta didik. Namun, justru dengan pemahaman 
pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki tersebut, selanjutnya peserta didik mampu 
mengembangkan sikap sosial apa.  Setelah mampu mengembangkan sikap sosial yang 
muncul, peserta didik telah memiliki sikap spiritual yang seharusnya seperti apa. 

Selain itu, Kurikulum hendak memberikan kesempatan luas bagi peserta didik  untuk 
menguasai  kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, 
dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris 
budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa 
masa kini.  Khususnya tentang keragaman, kemajemukan, nasionalisme, dan kebinekaan. 

23  Mustofa, M., “Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi”, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 
No. III Desember (2002): 30 - 38 

24 Schmid, AP, “The Revised Academic Consensus Definition of Terrorism”. Perspectives on Terrorism: 
A Journal of the Terrorism Research Initiative and the Center for Terrorism and Security Studies. Vol.6 , No.2 
(2012). Nederland: Terrorism Reseacrh Initiative, Universitiet Leiden The Nederkands 

 



Selain mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan cemerlang dalam akademik, 
kurikulum hendaknya memosisikan keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk 
menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi 
dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya dan dalam kehidupan berbangsa masa kini, 
dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik. Kurikulum juga 
hendaknya dikembangkan atas dasar kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses 
pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara 
sebagaimana termaktub dalam tujuan pendidikan nasional. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, pertanyaannya ialah kurikulum seperti apakah yang 
dapat dirancang dan memiliki muatan pencegahan terhadap pemikiran, sikap, dan tindakan 
ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di satuan pendidikan? 
Paling tidak ada empat koridor yang dapat dilakukan untuk pencegahan tersebut, yaitu (1) 
penguatan mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dalam konteks membangun 
kebersamaan; (2) penguatan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
dalam konteks sebagai warga negara yang majemuk; (3) pencerahan ke berbagai 
pemangku kepentingan pendidikan di sekolah dalam hal nasionalisme vis a vis agama; dan 
(4) penguatan pemahaman terkait dengan nasionalisme keagamaan yang filter. 

Materi Pendidikan agama dan Budi Pekerti serta PPKn mencoba untuk  menghindari atau 
ada proses, atau cara dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme. Misalnya, dalam 
mengembangkan kehidupan individu peserta didik diberikan bekal yang berimbang dalam 
hal beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai, dan berbagai dimensi inteligensi yang 
sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan masyarakat, bangsa, dan umat 
manusia yang menggambarkan manusia Indonesia yang agamis, nasionalis, dan sekaligus 
Pancasialis. 
 
4. Strategi Pencegahan Ekstremisme di Satuan Pendidikan 

Sekolah sebagai sarana pengaderan tunas-tunas bangsa merupakan salah satu sarana 
yang dapat disalahgunakan untuk menyebarkan paham radikalisme dan terorisme. Pada 
bab terdahulu telah dijelaskan bagaimana penyebaran paham tersebut dilakukan melalui 
berbagai pola dan jalur. Oleh karena itu, membentengi generasi muda dari paham-paham 
yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara adalah hal penting yang harus 
dilakukan. Penyelenggara sekolah perlu melakukan tindakan-tindakan preventif guna 
mencegah berkembangnya paham-paham yang membahayakan tersebut. 

Beragamnya pola penyebaran paham radikalisme dan terorisme di sekolah perlu diimbangi 
dengan strategi pencegahan paham tersebut secara simultan dan berkesinambungan. 
Secara simultan berarti pencegahan dilakukan dalam setiap jenjang melalui berbagai media 
dan kegiatan yang dikelola oleh sekolah. Dengan demikian, pencegahan paham tersebut 
dapat dilakukan melalui kegiatan kurikuler (intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler), 
maupun kegiatan lain seperti bimbingan dan konseling,  pengembangan budaya sekolah, 
dan kerja sama dengan mitra-mitra sekolah. Sementara secara berkesinambungan berarti 
pencegahan dilakukan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga ke perguruan tinggi. 
Namun demikian, pembahasan pada makalah ini hanya meliputi PAUD, Sekolah Dasar, 
Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas.  

Pencegahan berkembangnya paham ekstremisme di sekolah dapat dilakukan melalui 
program pembelajaran di sekolah yang meliputi intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.  
Selain itu, dapat pula dilakukan melalui pembiasaan dan pembudayaan maupun secara 



temporer menyesuaikan dengan momen tertentu, seperti perayaan hari besar keagamaan 
dan hari besar nasional. Program-program ini dapat berupa kegiatan rutin, perlombaan, 
ataupun festival. Pelaksanaan program dapat dilakukan secara mandiri oleh organisasi 
kesiswaan, sekolah, maupun dengan melibatkan stakeholder sekolah. Dengan demikian, 
tercipta ekosistem pendidikan yang mampu mencegah radikalisme dan terorisme. 

a. Bentuk Kegiatan 

Pencegahan berkembangnya paham ekstremisme berbasis kekerasan di satuan pendidikan 
dapat dilakukan melalui program pembelajaran di sekolah yang meliputi intrakurikuler, 
kokurikuler, dan ekstrakurikuler.  Selain itu, dapat pula dilakukan melalui pembiasaan 
dan pembudayaan maupun secara temporer menyesuaikan dengan momen tertentu, 
seperti perayaan hari besar keagamaan dan hari besar nasional. Program-program ini 
dapat berupa kegiatan rutin, perlombaan, ataupun festival. Pelaksanaan program dapat 
dilakukan secara mandiri oleh organisasi kesiswaan, sekolah, maupun dengan melibatkan 
stakeholder sekolah.  

1) Program Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler  

Sekolah adalah tempat berlangsungnya proses belajar yang diikuti oleh generasi muda 
untuk mempersiapkan masa depan mereka. Proses belajar yang dikelola oleh sekolah 
dapat berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas dan dapat berlangsung pada saat 
jam belajar resmi maupun di luar jam belajar. Setiap sekolah membuat desain sedemikian 
rupa sehingga seluruh proses belajar benar-benar memiliki makna dan manfaat bagi peserta 
didik. Desain tersebut berupa kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. 

a) Intrakurikuler  

Intrakurikuler adalah muatan yang menjadi rujukan proses pembelajaran formal baik di 
kelas maupun di ruang kelas. Muatan intrakurikuler menjadi bagian dari kurikulum tertulis. 
Kurikulum yang dapat membawa pesan pencegahan radikalisme dan terorisme terdapat pada 
mata pelajaran Pendidikan Agama dan mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan.   

Berkaitan dengan hal tersebut, penting untuk melihat Kompetensi Inti (KI) yang selanjutnya 
diterjemahkan ke dalam Kompetensi Dasar (KD) dari kurikulum tiap-tiap jenjang pendidikan. 
Kompetensi Inti yang dimaksud di dalam setiap jenjang terdiri atas empat kompetensi inti, 
yaitu sikap spiritual (KI-1), sikap sosial (KI-2), pengetahuan (KI-3), dan keterampilan (KI-
4). Kompetensi yang terkait dengan sikap, misalnya, mengandung nilai-nilai antara lain   
memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya  diri, disiplin, 
mandiri, peduli, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, jujur, dan santun dalam 
berinteraksi dengan keluarga, pendidik dan/atau pengasuh, dan teman. Kompetensi yang 
terkait dengan pengetahuan antara lain mengenali diri, keluarga, teman, guru dan/atau 
pengasuh, lingkungan sekitar, teknologi, seni, dan budaya di rumah, tempat bermain dengan 
cara: mengamati dengan indra (melihat,  mendengar, mencium, merasa, meraba); menanya; 
mengumpulkan informasi; mengolah informasi/mengasosiasikan; dan mengomunikasikan 
melalui kegiatan bermain. Kompetensi yang terkait dengan keterampilan dapat berupa 
antara lain menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui 
bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan 
perilaku anak berakhlak mulia. 



Kompetensi inti tersebut selanjutnya dikembangkan ke dalam kompetensi dasar yang 
merupakan kompetensi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Dalam perumusan 
kompetensi dasar, pendidik perlu memperhatikan nilai-nilai yang memungkinkan untuk 
dikembangkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang berisi pencegahan lahirnya 
ekstremisme.
  
b) Program Kokurikuler  

Program kokurikuler menurut Djamarah (2010)25 adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam 
pelajaran yang telah dijatahkan dalam struktur program, berupa penugasan-penugasan atau 
pekerjaan rumah yang menjadi pasangan kegiatan intrakurikuler. Kegiatan ini dimaksudkan 
agar peserta didik lebih mendalami dan menghayati apa yang dipelajari dalam kegiatan 
intrakurikuler.  

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang sangat erat sekali dan menunjang serta membantu 
kegiatan intrakurikuler. Kegiatan kokurikuler dilaksanakan di luar jadwal intrakurikuler 
dengan maksud agar peserta didik lebih memahami dan memperdalam materi yang ada 
di dalam kegiatan intrakurikuler. Biasanya kegiatan ini berupa penugasan atau pekerjaan 
rumah ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan materi intrakurikuler yang harus 
diselesaikan oleh peserta didik. Dalam melaksanakan kegiatan kokurikuler, berikut ini hal-hal 
yang harus diperhatikan.  

(1) Tugas kokurikuler hendaknya diberikan dengan jelas dan sesuai dengan pokok bahasan 
atau subpokok bahasan yang sedang diajarkan.  

(2) Dalam memberikan tugas kokurikuler, seorang guru hendaknya mengetahui tingkat 
kesulitannya bagi peserta didik sehingga tugas yang diberikan sesuai dengan 
kemampuannya dan tidak memberatkan, baik pada fisiknya maupun psikisnya.  

(3) Penilaian tugas kokurikuler hendaknya jelas dan adil sesuai dengan hasil tiap-tiap 
kemampuan peserta didiknya.  

(4) Fungsi memberikan tugas kokurikuler selain untuk memperdalam pengetahuan peserta 
didik, hendaknya juga dapat membantu penentuan nilai rapor. 

  
c) Program Ekstrakurikuler  

Ekstrakurikuler menurut Djamarah (2010: 252)26 adalah kegiatan di luar jam pelajaran yang 
dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperluas 
pengetahuan peserta didik, mengenal hubungan antara berbagai mata pelajaran atau 
bidang pengembangan, menyalurkan bakat dan minat yang menunjang pencapaian tujuan 
instruksional, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. Kegiatan ini dilakukan 
secara berkala pada waktu tertentu.  

Kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan memiliki fungsi  pengembangan, sosial, 
rekreatif, dan persiapan karier. 

(1) Fungsi pengembangan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk 
mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, 
pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan 
pelatihan kepemimpinan. 

25 Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). 

26 Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). 



(2) Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan 
kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Kompetensi sosial dikembangkan 
dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman 
sosial, praktik keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial. 

(3) Fungsi rekreatif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, 
menggembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan 
peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau 
atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik. 

(4) Fungsi persiapan karier, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk 
mengembangkan kesiapan karier peserta didik melalui pengembangan kapasitas. 

Tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan ialah sebagai berikut.

1) Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan 
psikomotor peserta didik. 

2) Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik 
dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya. 

Prinsip kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dikembangkan dengan prinsip 
sebagai berikut.

(1) Bersifat individual, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan 
potensi, bakat, dan minat peserta didik masing-masing. 

(2) Bersifat pilihan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan 
minat dan diikuti oleh peserta didik secara sukarela. 

(3) Keterlibatan aktif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan peserta 
didik secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing. 

(4) Menyenangkan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana 
yang menggembirakan bagi peserta didik. 

(5) Membangun etos kerja, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dan 
dilaksanakan dengan prinsip membangun semangat peserta didik untuk berusaha dan 
bekerja dengan baik dan giat. 

(6) Kemanfaatan sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dan 
dilaksanakan dengan tidak melupakan kepentingan masyarakat. 

Jenis kegiatan ekstrakurikuler dapat berbentuk sebagai berikut.
(1) Krida, meliputi Kepramukaan, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS), Palang 

Merah Remaja (PMR), Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), dan 
sebagainya. 

(2) Karya ilmiah, meliputi Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan 
dan kemampuan akademik, penelitian, dan sebagainya. 

(3) Latihan/olah bakat/prestasi, meliputi pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, 
cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan, dan sebagainya. 

(4) Jenis kegiatan lainnya. 
 



2) Program Pembiasaan dan Pembudayaan Sekolah  
Kegiatan pembiasaan di sekolah dilakukan dengan membiasakan perilaku positif tertentu 
dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap 
dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran 
yang berulang-ulang, baik dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. 
Hal tersebut juga akan menghasilkan suatu kompetensi. Pembiasaan ialah bagian dari 
proses pembentukan karakter peserta didik di sekolah. Pengembangan karakter melalui 
pembiasaan ini dapat dilakukan secara terjadwal atau tidak terjadwal, baik di dalam 
maupun di luar kelas. Kegiatan pembiasaan di sekolah terdiri atas kegiatan rutin, spontan, 
terprogram, dan keteladanan. 

Penguatan pendidikan moral (moral education) atau pendidikan karakter (character 
education) dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang 
sedang melanda negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan 
bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, 
pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan 
perusakan milik orang lain. Krisis moral sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat 
ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, pendidikan karakter merupakan hal 
yang sangat penting.  

Kegiatan pembiasaan yang perlu dilakukan guna mencegah berkembangnya paham 
radikalisme adalah pembiasaan untuk memahami ajaran agama yang lurus, damai, dan 
peduli pada sesama. Misalnya, pembiasaan untuk menjalankan salat berjamaah, ibadah 
di rumah ibadah, pemberian nasihat kegamaan yang sejuk pada setiap kesempatan, 
melakukan aksi simpati untuk orang-orang yang membutuhkan tanpa melihat latar belakang 
agama, menggunakan simbol-simbol agama di sekolah sesuai dengan keyakinannya, dan 
merayakan hari besar keagamaan di sekolah sesuai keyakinan yang dimiliki peserta didik. 

3) Program Bimbingan Konseling 

Bimbingan konseling merupakan bantuan terhadap individu (peserta didik) atau kelompok 
untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan 
penyesuaian diri secara maksimal kepada sekolah, keluarga, serta masyarakat. Setiap 
peserta didik mempunyai hak untuk mendapatkan bimbingan konseling. Bimbingan 
konseling ditujukan bukan hanya kepada individu sebagai pelaku, tetapi juga kepada 
individu yang menjadi korban. Bimbingan konseling lebih ditekankan pada perilaku yang 
memiliki tujuan untuk melukai dan mencelakakan, termasuk di dalamnya perlakukan yang 
mematikan, atau perlakukan yang tidak dapat diterima oleh peserta didik sebagai korban. 27 

Bimbingan konseling diperlukan terhadap peserta didik dengan pendekatan multibudaya. 
Pendekatan multibudaya merupakan pendekatan yang membangun kesadaran akan 
adanya keragaman sehingga pendekatan ini dapat membangun keterampilan beradaptasi 
dalam keragaman pada kehidupannya. Keragaman yang dimaksud bukan hanya antara 
mayoritas dan minoritas, tetapi membangun kesadaran untuk saling menghormati dan 
menerima satu dengan yang lain dengan adanya perbedaan dalam diri setiap individu 
sehingga perbedaan merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat. Penerimaan akan 
perbedaan tersebut merupakan akar untuk membina kerukunan pada masyarakat plural .28 

27  Buana Putra, Andi Riswandi, “Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Kecenderungan  
Perilaku Agresif Peserta Didik di SMKN 2 Palangka Raya Tahun Pelajaran 2014/2015,” Jurnal Konseling – 
GUSJIGANG. Vol.1 No.2 (2015)

28 Moh. Ziyadul Haq Annajih, Kartika Lorantina, dan Hikmah Ilmiyana, “ Konseling Multibudaya dalam  
Penanggulangan Radikalisme Remaja”, dalam jurnal Prosiding Seminar, Bimbingan danKonseling, Vol. 1, No. 
1, Tahun 2017, hlm. 283 



Bimbingan konseling dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Konseling 
individu ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh konseli, baik itu yang 
berkaitan dengan pengembangan pribadi, bidang sosial, pendidikan atau belajar, dan 
bidang pengembangan karier. Konseling kelompok lebih ditujukan kepada bagaimana 
peserta didik memiliki kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi, 
sehingga berkembang pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang terarah kepada sikap 
khusus dalam bersosialisasi dan berkomunikasi, serta terpecahkan masalah peserta didik 
dalam permasalahan dengan kelompok atau lingkungannya.29 

Bimbingan konseling di dalam sekolah yang berkaitan dengan bidang kurikulum 
dan pengajaran, berkaitan dengan penyampaian dan pengembangan pengetahuan, 
keterampilan, sikap, dan kemampuan komunikasi peserta didik. Bidang administrasi dan 
kepemimpinan berkaitan dengan tanggung jawab konselor sekolah terhadap peserta didik, 
orang tua, teman sejawat, dan masyarakat. Bidang kesiswaan meliputi berbagai kegiatan 
yang berfungsi untuk mengembangkan bakat, potensi, dan minat yang disesuaikan dengan 
tahap perkembangan.30 

Prinsip bimbingan konseling didasarkan kepada prinsip bahwa setiap anak  memiliki sikap 
yang didasarkan kepada sifat yang baik. Prinsip bahwa setiap anak itu unik dan berbeda 
dengan anak-anak yang lain. Prinsip memberikan bantuan supaya anak yang dibantu 
berkembang dan tumbuh secara sehat. Prinsip membantu supaya mereka sesuai dengan 
apa yang diharapkan oleh keluarga dan masyarakat. Prinsip bahwa bimbingan konseling 
dilaksanakan oleh tenaga ahli yang mumpuni. 31 

Bimbingan dan Konseling merupakan bagian integral dari sistem pendidikan di satuan 
pendidikan. Maka dari itu, orientasi, tujuan, dan pelaksanaan bimbingan dan konseling juga 
merupakan bagian dari pelaksanaan pendidikan pencegahan radikalisme dan terorisme. 

Program bimbingan dan konseling di sekolah merupakan bagian inti pendidikan 
radikalisme dan terorisme yang dilaksanakan dengan berbagai strategi pelayanan dalam 
upaya mengembangkan potensi peserta didik untuk mencapai kemandirian dan integritas 
kepribadian/karakter dalam kehidupannya di masa depan. 

Pekerjaan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan berbasis nilai dan layanan etis 
normatif. Seorang konselor perlu memahami betul hakikat manusia dan perkembangannya 
sebagai makhluk sadar nilai dan perkembangannya ke arah normatif-etis. Seorang konselor 
harus memahami perkembangan nilai. Namun, seorang konselor tidak boleh memaksakan 
nilai yang dianutnya kepada konseli/peserta didik yang dilayani dan memfasilitasi konseli/
peserta didik untuk menemukan makna nilai kehidupannya. Seperti yang tercantum dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan 
dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa bimbingan dan konseling 
adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan 
oleh konselor atau guru Bimbingan dan Konseling untuk memfasilitasi perkembangan 
peserta didik/konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya.  

Layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan di bawah tanggung jawab kepala 
sekolah dan seluruh staf. Koordinator bimbingan dan konseling bertanggung jawab dalam 

29 Azam, Ulul,  Bimbingan dan Konseling Perkembangan di Sekolah Teori dan Praktek, (Yogyakarta: 
Deepublish, 2016). 

30  Abu bakar M. Luddin, Dasar-Dasar Konseling, (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2010). 

31  Ibid. 



menyelenggarakan bimbingan dan konseling secara operasional. Personel lain yang 
mencakup wakil kepala sekolah, guru pembimbing (konselor), guru bidang studi, dan wali 
kelas memiliki peran dan tugas masing-masing dalam penyelenggaraan layanan bimbingan 
dan konseling. 

Bimbingan dan konseling hanya terdapat di jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, 
sedangkan pada jenjang SD/MI tidak ada guru bimbingan konseling. Adapun struktur 
organisasi bimbingan dan konseling di sekolah menengah (SMP/MTs, SMA/MA/SMK) 
adalah sebagai berikut. 

Orang Tua
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Profesi (ABKIN, PGRI), 
Para Ahli (seperti 

Dokter, dan Psikolog)
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Koordinator BK/
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Gambar 1. Struktur Organisasi Bimbingan Konseling di SMP/MTs dan SMA/MA/SMK 
 
Pemberian layanan dasar bimbingan secara klasikal dapat memanfaatkan waktu 
pengembangan diri yaitu dua jam pelajaran. Aktivitas dapat dilakukan di dalam maupun 
di luar kelas secara terjadwal sehingga setiap peserta didik mendapat kesempatan 
memperoleh layanan. Lingkup materi layanan ialah layanan pribadi, sosial, belajar, maupun 
karier. 

Untuk mendukung pencapaian perkembangan yang optimal, pengawas sekolah perlu 
mengetahui dan memahami bagaimana struktur dan lingkup program sebagai bahan 
pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja konselor dan pelayanan pendidikan psikologis 
yang diterima oleh peserta didik. Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan dengan 
melakukan diskusi terfokus berkenaan dengan ketersediaan personil konselor sesuai 
dengan kebutuhan (berdasarkan jumlah peserta didik) serta upaya-upaya untuk memenuhi 
ketersediaan konselor, optimalisasi peran dan fungsi personil sekolah dalam layanan 
bimbingan dan konseling, serta mekanisme layanan sesuai dengan peran dan fungsi. 

4) Pemanfaatan Media Komunikasi Sekolah  

Setiap institusi pendidikan memiliki media komunikasi yang menghubungkan antarindividu di 
sekolah maupun dengan pihak luar sekolah. Media komunikasi tersebut adalah sarana yang 
efektif untuk menyampaikan pesan-pesan sekolah kepada para peserta didik, guru, maupun 
para stakeholders sekolah. Media dimaksud dapat berupa buletin, majalah cetak, majalah 
dinding, kalender, buku komunikasi, brosur, radio, televisi, website, dan akun media sosial. 



Media komunikasi sekolah perlu memiliki agenda khusus sebagai sarana pencegah 
berkembangnya paham ekstremisme berbasis kekerasan di sekolah. Media-media tersebut 
selain menyampaikan visi sekolah dan mengabarkan beragam aktivitas yang dilaksanakan, 
juga perlu dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan atau berita yang menangkal 
pemahaman ekstremisme. Pesan-pesan yang bersifat optimis, damai, dan toleran perlu 
terus disampaikan melalui berbagai media sekolah sehingga peserta didik merasakan 
berada di lingkungan yang damai dan mencerahkan.  

Beragam agenda yang perlu dimunculkan di media komunikasi sekolah antara lain sebagai 
berikut. 

a) Profil Tokoh. Tokoh dimaksud ialah orang-orang yang memiliki posisi, prestasi, maupun 
reputasi yang diakui di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Tokoh yang 
ditampilkan adalah tokoh-tokoh yang inspiratif dan dapat menjadi model bagi peserta 
didik. Perlu ditampilkan tokoh-tokoh lintas etnis dan agama sehingga peserta didik 
memiliki pandangan positif terhadap orang yang memiliki latar belakang berbeda. 

b) Ragam Aktivitas. Ragam aktivitas sekolah, baik yang diselenggarakan oleh sekolah 
maupun oleh peserta didik, perlu dimunculkan. Aktivitas yang dimunculkan ialah 
aktivitas yang mengandung pesan perdamaian, toleransi, kebersamaan, kepedulian, 
dan menghargai perbedaan. Oleh karena itu, sekolah perlu memiliki berbagai aktivitas 
yang dapat memfasilitasi kreativitas peserta didik dan memicu mereka untuk berbuat 
positif sebagaimana disebutkan di atas. 

c) Peduli Lingkungan. Kepekaan peserta didik terhadap lingkungan sekitar, baik 
lingkungan sosial maupun lingkungan alam, perlu diberikan tempat di media sekolah. 
Ini dimaksudkan untuk memupuk kepedulian dan sensitivitas peserta didik terhadap 
lingkungan mereka. Masalah pengelolaan sampah, penghijauan lingkungan, dan peduli 
terhadap korban bencana merupakan contoh peduli lingkungan yang perlu mendapat 
perhatian dari media sekolah. 

d) Prestasi dan Partisipasi  Peserta Didik. Keikutsertaan peserta didik dalam forum-forum 
daerah, nasional, maupun internasional perlu disampaikan sebagai berita di media 
sekolah. Terlebih lagi keikutsertaan yang diikuti dengan prestasi, baik akademik maupun 
nonakademik. Tujuan menampilkan prestasi peserta didik ini ialah untuk memberikan 
apresiasi kepada para peserta didik yang berprestasi dan menumbuhkan semangat 
optimisme di kalangan masyarakat sekolah.  

e) Ragam Budaya. Di sekolah-sekolah yang multikultur, media sekolah perlu memberikan 
ruang kepada peserta didik dengan latar belakang budaya, etnis, dan agama yang 
berbeda untuk menampilkan kekayaan budaya mereka. Hal ini dimaksudkan agar setiap 
anggota masyarakat sekolah menyadari keragaman tersebut. Bahkan, di sekolah-
sekolah yang monokultur juga perlu menampilkan keragaman budaya nasional dan 
internasional. Dengan demikian, peserta didik terbiasa untuk melihat dan menerima 
perbedaan. 

f) Ruang Inspirasi. Media sekolah perlu menyediakan ruang di mana peserta didik 
dapat belajar dari orang lain dengan tidak merasa digurui secara langsung. Ruang 
inspirasi ini dapat berupa cerita pendek, kutipan-kutipan inspiratif, nasihat-nasihat yang 
memotivasi, dan kajian-kajian keagamaan yang menggugah semangat peserta didik 
untuk belajar dan berprestasi.  



5) Program Kemitraan 

Peserta didik dalam kehidupannya selalu dipengaruhi oleh keluarganya, kemudian tempat 
belajar (satuan pendidikan), dan masyarakat di sekitarnya.  Kita tidak dapat berbicara 
mengenai pencegahan ekstremisme hanya di sekolah tanpa melibatkan pihak-pihak 
lain yang memberikan pengaruh besar dalam kehidupan peserta didik.  Agar penerapan 
program pendidikan pencegahan ekstremisme dapat berlangsung dengan baik, perlu 
dijalin kemitraan dengan unsur-unsur tersebut.  Pola kemitraan antara satuan pendidikan, 
keluarga, dan masyarakat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan digambarkan 
sebagai berikut. 

 

Kemitraan atau dapat kita sebut dengan kerja sama dengan berbagai pihak atau kelompok 
diperlukan untuk mencapai terselenggaranya pendidikan pencegahan ekstremisme. 

Kemitraan ini dapat terjalin dengan baik, jika pihak-pihak yang melakukan kemitraan 
memenuhi syarat sebegai berikut. 

a) Memiliki posisi yang setara, artinya semua pihak memiliki kedudukan yang sama 
pentingnya untuk keberhasilan suatu program.  Tidak ada satu pihak yang merasa 
superior atau inferior. 

b) Terbuka, artinya memberikan informasi yang sebenarnya kepada mitra, baik kelebihan 
maupun kekurangan, serta informasi lain terkait sumber daya yang dimiliki. Keterbukaan 
ini diharapkan mitra dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. 

c) Asas manfaat, artinya semua pihak yang melakukan kemitraan mendapatkan manfaat 
yang sama atau setara dengan kontribusi yang diberikan.  Suatu kemitraan harus jelas 
tugas dan peran setiap mitra untuk mencapai tujuan bersama. 

Kemitraan antara satuan pendidikan dengan keluarga dan masyarakat dapat  dilakukan 
dengan model satuan pendidikan sebagai berikut.

a) Pemrakarsa dalam kemitraan, yaitu pihak yang mengawali untuk membangun 
kemitraan. Misalnya, pada hari pertama masuk sekolah, sekolah dalam hal ini diwakili 
oleh wali kelas memimpin pertemuan dengan orang tua/wali untuk membahas program 
satuan pendidikan dan agenda pertemuan orang tua/wali. 



b) Fasilitator kemitraan, yaitu pihak yang memfasilitasi terwujudnya kemitraan dengan 
keluarga dan masyarakat. Misalnya, menyediakan tempat penyelenggaraan kelas 
orang tua/wali. 

c) Pengendali kemitraan, yaitu pihak yang mengendalikan secara proaktif sehingga 
kemitraan terus berjalan semakin baik. Misalnya, melakukan evaluasi perubahan 
perilaku orang tua/wali dalam keterlibatannya mendukung proses pendidikan anak di 
rumah. 

 
5. Simpulan 

Upaya pemerintah dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah 
pada aksi terorisme tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 7/2021 tanggal 6 Januari 
tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis 
Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme atau disingkat RAN PE.  

Ekstremisme berbasis kekerasan atau ekstremisme kekerasan dijabarkan sebagai: 
1) pilihan sadar untuk menggunakan kekerasan, atau untuk mendukung penggunaan 
kekerasan, demi meraih keuntungan politik, agama, dan ideologi; 2) sokongan, pelibatan 
diri, penyiapan, atau paling tidak, dukungan terhadap kekerasan yang dimotivasi dan 
dibenarkan secara ideologis untuk meraih tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan politik; dan 
3) keyakinan dan tindakan orang yang mendukung atau menggunakan kekerasan untuk 
meraih tujuan-tujuan ideologi, agama, dan politik. Hal ini mencakup terorisme dan bentuk-
bentuk kekerasan lain yang bermotivasi politik dan kekerasan bersifat komunal. 

Pencegahan pemikiran, sikap, dan tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang 
mengarah pada terorisme di dunia pendidikan merupakan salah satu bentuk kepedulian 
terhadap para pelajar agar mendapat wawasan mengenai kecerdasan emosi dan sosial 
serta pengetahuan tentang ekstremisme berbasis kekerasan serta untuk menghindarkan 
diri dari pengaruh pemikiran, sikap, dan tindakan tersebut. 
 
6. Rekomendasi  

Implementasi muatan kurikulum pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang 
mengarah pada terorisme dapat dilakukan melalui program pembelajaran di sekolah yang 
meliputi intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.  Selain itu, dapat pula dilakukan 
melalui pembiasaan dan pembudayaan maupun secara temporer menyesuaikan dengan 
momen tertentu, seperti perayaan hari besar keagamaan dan hari besar nasional. Program-
program ini dapat berupa kegiatan rutin, perlombaan, ataupun festival. Pelaksanaan 
program dapat dilakukan secara mandiri oleh organisasi kesiswaan, sekolah, maupun 
dengan melibatkan stakeholder sekolah. Dengan demikian, tercipta ekosistem pendidikan 
yang mampu mencegah lahirnya pemikiran, sikap, dan tindakan ekstremisme berbasis 
kekerasan yang mengarah pada terorisme di satuan pendidikan. 
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Abstrak
Sejak diberlakukannya Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004 hingga   Kurikulum 2013 di 
dalam sistem pendidikan Indonesia, berlaku kurikulum Nasional dan kurikulum operasional oleh 
satuan pendidikan. Kurikulum operasional yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh 
satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP 
diharapkan dapat mencirikan keragaman yang menjadi karakteristik dan keunikan Indonesia, antara 
lain geografis, potensi sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana, latar belakang, dan kondisi 
sosial budaya yang terdapat di setiap daerah. Keunikan setiap satuan pendidikan menjadi kekayaan 
yang dapat diperlihatkan melalui KTSP. Keragaman tersebut selanjutnya melahirkan pula tingkat 
kebutuhan dan tantangan pengembangan yang berbeda antardaerah. Kurikulum sebagai jantung 
pendidikan perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara kontekstual untuk merespons 
kebutuhan di masa kini dan masa mendatang sesuai dengan  ketentuan dalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang  menyebutkan bahwa kurikulum 
pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan 
satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.  Sejalan dengan hal tersebut, dalam rencana 
strategis Kemendikbud tahun 2020–2024, pembangunan SDM  memperhitungkan tren global terkait 
kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan 
lingkungan  dunia kerja masa depan mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan 
berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.

Tulisan ini memberikan informasi sejauh mana sekolah merancang kurikulum sekolah sesuai 
dengan prinsip diversifikasi yang dapat menunjukkan karakteristik sekolah sekaligus peluang 
dalam mewujudkan terciptanya Profil Pelajar Pancasila di dalam KTSP.  Tulisan ini disusun melalui 
metodologi kajian literatur, penelitian, dan melalui kurasi KTSP. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa 
apabila kurikulum operasional sekolah dikembangkan sesuai dengan analisis konteks, diversifikasi 
kurikulum  dapat menjadi sarana tercapainya Profil Pelajar Pancasila.

Kata kunci: Diversifikasi Kurikulum, KTSP, Profil Pelajar Pacasila 

Abstract
Since the implementation of competency-based curriculum in 2004 to 2013 curriculum the Indonesian 
education system applies the National curriculum and operational curriculum by the education unit 
(school level). The operational curriculum developed and implemented by the Education unit, is 
realized in the form of Curriculum at the school level  (KTSP). KTSP is expected to characterize the 
characteristics and uniqueness of Indonesia, including geography, resource potential, availability of 
facilities and infrastructure, background, and socio-cultural conditions in each region. The uniqueness 
of each education unit becomes a wealth that can be shown through KTSP. The diversity further 
gives birth to different levels of development needs and challenges between regions. Curriculum as 
the heart of education needs to be developed and implemented contextually to respond to current 
and future needs, in accordance with the provisions in Act of the Republic of Indonesia No. 20/2003 
on National Education System. In the Act mentioned that the curriculum at all levels and types of 
education is developed with the principle of diversification in accordance with the educational unit, 
regional potential, and learners. In line with this, in the strategic plan of the Ministry of Education 
in 2020-2024 in the development of human resources that considers global trends related to 



technological advances, socio-cultural shifts, environmental changes, and environmental differences 
in the world of work of the future, can realize a sovereign, independent, and personality advanced 
Indonesia, with the creation of Pancasila Students.

This paper provides information on the extent to which schools design school curriculum in 
accordance with the principle of diversification that can show the characteristics of the school as well 
as opportunities in realizing the creation of the profile of Pancasila Students in the KTSP. This paper 
is compiled through the methodology of literature studies. research, and through KTSP curation. 
The results of this study show that if the school's operational curriculum is developed in accordance 
with context analysis, the diversification of curriculum can be a means of achieving the profile of 
Pancasila Students.

Keywords: Curriculum Diversification, Curriculum at the School Level, Pancasila Student Profiles 

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 34 provinsi,  meliputi pulau 
besar dan kecil yang berjumlah 16.056, dengan  jumlah penduduk 268.074.600 jiwa 
(Badan Pusat Statistik tahun 2020). Selain jumlah penduduk yang besar, keragaman 
yang menjadi karakteristik dan keunikan Indonesia, antara lain geografis, potensi sumber 
daya, ketersediaan sarana dan prasarana, serta latar belakang dan kondisi sosial budaya. 
Keragaman tersebut selanjutnya melahirkan pula tingkatan kebutuhan dan tantangan 
pengembangan pendidikan yang berbeda antardaerah dalam rangka meningkatkan mutu 
dan mencerdaskan kehidupan masyarakat. 

Kurikulum sebagai jantung pendidikan perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara 
kontekstual untuk merespons kebutuhan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik di 
masa kini dan masa mendatang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  Pasal 36 ayat (2) yang 
menyebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan 
dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta 
didik.   Pasal 36 ayat (3) menyebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang 
pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: 
(a) peningkatan iman dan takwa; (b) peningkatan akhlak mulia; (c) peningkatan potensi, 
kecerdasan, dan minat peserta didik; (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; (e) 
tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (f) tuntutan dunia kerja; (g) perkembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (h) agama; (i) dinamika perkembangan global; 
serta (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya Pasal 38 ayat (2) 
mengatur bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan 
relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah 
di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama 
kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. 

Sejak diberlakukannya Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004 yang disempurnakan pada 
tahun 2006 dan  Kurikulum 2013, di dalam sistem pendidikan Indonesia berlaku kurikulum 
nasional dan kurikulum operasional oleh satuan pendidikan. Kurikulum operasional yang 
dikembangkan dan diimplementasikan oleh satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam mengembangkan KTSP dipersyaratkan 
agar melakukan analisis konteks sehingga kurikulum yang dikembangkan dapat mencirikan 
karakteristik dan keunikan satuan pendidikan. Keunikan setiap satuan pendidikan menjadi 
kekayaan yang dapat diperlihatkan melalui KTSP. Dengan jumlah SD 175.521, SMP 
sederajat 60.106, SMA sederajat 23.358, dan SMK sebanyak 14.443 (Pusdatin Kemdikbud),  



dapat dibayangkan kekayaan  jenis dan jumlah cara pencapaian mutu pendidikan. Namun, 
pada saat melakukan kurasi dan pendampingan KTSP, ditemukan bahwa sekolah umumnya 
belum melakukan analisis konteks dalam pengembangan KTSP sehingga belum dapat 
menunjukkan ciri atau karakteristik satuan pendidikan (Mariati, 2020). 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 Tahun 2020 
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024 
menyatakan bahwa Kemendikbud kembali mengelola  pembangunan SDM dengan 
Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu, yang 
memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, 
perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan lingkungan  dunia kerja masa depan. Salah 
satu di antaranya adalah memerdekakan pendidikan yang dibebani oleh perangkat 
administrasi menjadi bebas untuk berinovasi. Setiap satuan pendidikan diberi kebebasan 
untuk berinovasi sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan mutu 
yang seyogianya dituangkan dalam KTSP. Karena kreativitas (creativity) dan inovasi 
(innovation) adalah kemampuan cara berpikir (ways of thinking)  yang merupakan salah 
satu komponen kecakapan abad ke-21 (Irenka Suto, 2013). Namun, dari hasil kurasi 
KTSP diperoleh informasi bahwa hingga kini KTSP dianggap hanya sebagai perangkat 
administrasi.  Peluang untuk berinovasi sangat besar dengan mengintegrasikan berbagai 
muatan yang relevan di dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan 
untuk mendukung Merdeka Belajar dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan selanjutnya 
menghasilkan profil lulusan sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila (https://www.tribunnews.
com, 2020). Esensi dari merdeka belajar adalah memberikan institusi pendidikan di tanah air 
kebebasan kemerdekaan untuk dapat melakukan fleksibilitas dalam kurikulum membangun 
ekosistem yang jauh lebih beragam, kaya dengan variasi, bukan lagi keseragaman (https://
www.beritasatu.com, 2021).

Tulisan ini merupakan hasil kajian berdasarkan  hasil penelitian dan  kurasi KTSP tahun 
2020  yang bertujuan sebagai berikut. Pertama, memberikan informasi tentang implementasi 
diversifikasi kurikulum yang sejalan dengan pengembangan kurikulum operasional yang 
fleksibel di satuan pendidikan dan peluang untuk mengembangkan berbagai muatan 
sesuai dengan karakteristik sekolah, daerah, dan peserta didik yang memperkaya 
kurikulum nasional. Kedua, untuk  memperoleh informasi tentang pengembangan kurikulum 
operasional di  satuan pendidikan sebagai inovasi pendidikan  abad ke-21. Ketiga, untuk 
memperoleh informasi bahwa kurikulum satuan pendidikan saat ini juga dapat mendukung 
merdeka belajar yang pada akhirnya menghasilkan Profil Pelajar Pancasila. 

2. Tinjauan Pustaka dan Pembahasan
a.	 Diversifikasi	Kurikulum	dapat	Mengintegrasikan	Berbagai	Muatan	

Diversifikasi  menurut KBBI adalah upaya penganekaan dan suatu usaha untuk 
menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan atau suatu produk. Diversifikasi 
kurikulum adalah aktivitas penyusunan kurikulum di satuan pendidikan  dengan 
cara menjabarkan, memperkaya, memperdalam, menambah, memperluas, dan 
memodifikasi kurikulum nasional karena adanya keragaman karakteristik daerah, satuan 
pendidikan, dan peserta didik. Diversifikasi dilakukan dalam kerangka desentralisasi 
(Sutjipto, 2015).



Diversifikasi secara berulang disebutkan dalam kebijakan pendidikan mulai dari  Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan  dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 Tahun 2020 
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024, 
serta dalam Permendikbud Nomor 61 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 
Kebijakan di atas menyatakan bahwa kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi 
sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kebijakan ini 
mendorong agar setiap satuan pendidikan sesegera mungkin melaksanakan kebijakan 
ini apabila selama ini belum melaksanakan. Kurasi dan pendampingan  KTSP yang 
dilakukan pada tahun 2020 di beberapa sekolah di Bogor, Bandar Lampung, Semarang, 
dan Bandung Barat menunjukkan bahwa kebijakan diversifikasi  ini belum dilaksanakan 
(Mariati, 2020). Puskurbuk melakukan pendampingan mengembangkan KTSP sesuai 
dengan prinsip diversifikasi. Pada tahun yang sama juga melakukan penelitian tentang 
diversifikasi kurikulum pada kondisi khusus di SD (pada 33 provinsi) dan ditemukan bahwa 
dinas pendidikan dan kepala sekolah belum sepenuhnya menyadari adanya kebijakan 
tentang diversifikasi kurikulum (Mariati dkk., 2020). 

Pada saat ini ada beberapa model kurikulum yang dikembangkan oleh Puskurbuk sesuai 
dengan karakteristik daerah atau satuan pendidikan dengan  muatan kemaritiman, daerah 
perbatasan, pertanian, jasa, perkotataan, pariwisata, lingkungan hidup, kesehatan, kesehatan 
reproduksi remaja, NAPZA,   dan sebagainya.  Dengan jumlah sekolah SD 175.521, SMP 
sederajat 60.106, SMA sederajat 23.358, dan SMK sebanyak 14.443 (https://referensi.
data.kemdikbud.go.id), dengan keragaman geografis, potensi sumber daya, ketersediaan 
sarana dan prasarana, latar belakang, dan kondisi sosial budaya yang terdapat di setiap 
daerah, sesungguhnya diversifikasi sangat kaya apabila dikembangkan di setiap satuan 
pendidikan. Namun, di dalam PP No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 
disebutkan bahwa di dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan  dilakukan oleh 
satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan.

b. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan sebagai Inovasi Pendidikan                       
Abad Ke-21

Kata kunci dari kurikulum operasional di satuan pendidikan adalah  peluang kreativitas 
dan inovasi (creativity and innovation) dalam mengembangkan kurikulum agar tidak kaku, 
tetapi memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen. Hal itu sejalan dengan model 
pembelajaran abad ke-21 yang meninggalkan model pemakaian kurikulum tradisional 
yang tidak mampu menanggapi cepatnya arus kemajuan pemikiran, ilmu pengetahuan, 
keterampilan yang dibutuhkan, serta kompleksitas persoalan masyarakat  yang muncul 
setiap hari. Tantangan pembelajaran abad ke-21 tidak akan mampu lagi ditanggapi dengan 
menawarkan sebuah kurikulum yang kaku (rigid), tradisional, seragam satu untuk semua, 
baik itu dari sisi pengayaan isi pembelajaran, jenis mata pelajaran, metode, maupun  sistem  
penilaian. 



Tabel 1: Kategori dan Kecakapan Abad Ke-21

Kategori Kecakapan Abad Ke-21

1. Ways of thinking (kemampuan 
dalam cara berpikir/bernalar)

1. Creativity and innovation (kreativitas dan inovasi)

2.  Critical thinking, problem solving, decision-making 
(berpikir kritis, menyelesaikan masalah, membuat  
keputusan dan pembelajar

2. Ways of working (kemampuan 
dalam cara baru bagaimana 
bekerja)

3. Learning to learn and metacognition (cara-cara 
bagaimana belajar dan metakognitif)

4.  Communication (berkomunikasi)

5. Collaboration (teamwork) yaitu berkolaborasi 
dalam tim

3. Tools for working 
(kemampuan menggunakan 
alat dalam bekerja)

6. Information literacy (includes research on 
sources, evidence, biases, etc.)

7. ICT literacy (literasi teknologi)

8. Citizenship–local and global (kewarganegaraan 
lokal dan global)

4. Living in the world 
(kemampuan untuk hidup)

9. Life and career (hidup dan karier)

10. Personal and social responsibility including 
cultural awareness and competence (tanggung 
jawab sebagai pribadi dan makhluk sosial 
termasuk kepedulian sebagai warga negara lokal 
dan global)

Sumber: Irenka Suto (2013): 21st Century skills: Ancient, ubiquitous, enigmatic?

Berdasarkan hal di atas, desain  kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan 
perlu segera diimplementasikan di seluruh satuan pendidikan karena dapat menunjang 
pendidikan abad ke-21 yang tidak hanya mengoptimalkan keberagaman, tetapi juga  mampu 
menumbuhkan kecakapan abad ke-21 yang lain. 

c. Profil	Pelajar	Pancasila	Hasil	Kurikulum	Operasional	di	Satuan	Pendidikan

Dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun  2020  tentang Rencana Strategis Kemdikbud 
Tahun 2020–2024  disebutkan bahwa dalam periode (2015–2019), Kemendikbud telah 
mengimplementasikan Nawacita,  antara lain Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam 
pembangunan SDM. Memasuki periode (2020–2024), Kemendikbud kembali mengelola  
pembangunan SDM dengan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, 
pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan lingkungan  
dunia kerja masa depan dalam mendukung visi misi Presiden  RI  untuk mewujudkan 
Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar 
Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan  YME 
dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan (Gambar 1). Dengan identitas 
budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke 
depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global, dapat menerima dan 
memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya 
yang ada di dunia, namun tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya. Identitas khas daerah 



yang diwujudkan dalam kurikulum satuan pendidikan akan lebih nyata dan terukur, baik 
dalam struktur kurikulum, pembelajaran dalam mata pelajaran atau lintas mata pelajaran, 
penilaian, dan budaya sekolah.  

Beriman, Bertakwa 
kepada Tuhan YME, 

dan Berakhlak Mulia
Berkebinekaan 

Global

Bergotong Royong

KreatifBernalar Kritis

Mandiri PELAJAR
PANCASILA

Gambar 1 Profil Pelajar Pancasila

Sumber: Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024

Gambar 1 memperlihatkan enam ciri Pelajar Pancasila yaitu sebagai berikut.

1) Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah 
pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami 
ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam 
kehidupannya sehari-hari.

2) Berkebinekaan Global 

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, serta tetap 
berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa 
saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak 
bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global 
meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi interkultural dalam 
berinteraksi dengan sesama, serta refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman 
kebinekaan.

3) Bergotong Royong 

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk  
melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan 
dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong ialah 
kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.



4) Mandiri

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas 
proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri atas kesadaran akan diri dan 
situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

5) Bernalar Kritis

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif 
maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis 
informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya, serta memproses informasi dan gagasan.

6) Kreatif

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, 
bermakna, bermanfaat, dan berdampak. 

3. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan kajian berbagai kebijakan,  kajian, penelitian, dan kurasi KTSP, disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut. Pertama, satuan pendidikan diharapkan segera 
mengembangkan kurikulum satuan pendidikan berdiversifikasi sesuai dengan karakteristik 
daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik,  baik secara individu maupun kelompok. 
Ketentuan ini telah menjadi kebijakan yang tertuang dalam  Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional 
Pendidikan, dan  dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024, serta dalam Permendikbud 
Nomor 61 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Kedua, kurikulum operasional di satuan pendidikan merupakan  peluang  kreativitas dan 
inovasi (creativity and innovation) dalam mengembangkan kurikulum agar tidak kaku, tetapi 
memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen sejalan dengan model pembelajaran 
abad ke-21. Oleh  karena desain  kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan 
perlu segera diimplementasikan di seluruh satuan pendidikan karena dapat menunjang 
pendidikan abad ke-21 yang tidak hanya mengoptimalkan keberagaman, tetapi juga  
mampu menumbuhkan kecakapan abad ke-21 yang lain.

Ketiga, keunikan satuan pendidikan antara lain  geografis, potensi sumber daya, ketersediaan 
sarana dan prasarana, latar belakang, dan kondisi sosial budaya yang terdapat di setiap 
daerah akan dimunculkan dalam kurikulum satuan pendidikan.  Selain itu,  nilai-nilai 
Pancasila yang berakar dalam masyarakat serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada 
di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya akan lebih nyata dan 
terukur dengan karakteristik  Profil Pelajar Pancasila.
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Abstrak 
Paparan radikalisme mulai banyak ditemui di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi satuan 
pendidikan untuk dapat menangkalnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk dapat melihat lebih 
dalam nilai yang digunakan oleh satuan pendidikan untuk menghalau radikalisme dan strategi 
yang diterapkan untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut. Kajian ini dibuat berdasarkan penelitian 
terhadap satuan pendidikan di Cirebon, mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA. Data penelitian 
diperoleh dengan instrumen FGD, studi dokumen, dan pengamatan. Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan, disimpulkan bahwa nilai Pancasila masih merupakan nilai yang dipegang oleh satuan 
pendidikan untuk menghalau radikalisme. Nilai Pancasila dikuatkan melalui berbagai strategi. 
Strategi payung berupa landasan aturan yang menolak paham radikalisme perlu diperkuat dengan 
strategi pendidikan yang mendasar, seperti pembekalan nilai budaya dan penguatan karakter (PPK) 
yang diperkenalkan melalui berbagai kegiatan belajar di sekolah dan di rumah.

Kata kunci: Nilai Pancasila, Menangkal Radikalisme, Strategi Menangkal Radikalisme 

Abstract 
Exposure to radicalism has been found a lot in Indonesia. This is a challenge for educational units 
to be able to counteract this situation. Therefore, it is important for us to be able to look deeper into 
the values   used by educational units to ward off radicalism and the strategies applied to apply these 
values. This study is based on research on educational units in Cirebon, starting from elementary 
to high school levels. The research data were obtained by means of FGD instruments, document 
studies, and observations. Based on the results of the analysis and discussion, it is concluded that 
the value of Pancasila is still the value held by the educational unit to ward off radicalism. The 
value of Pancasila is strengthened through various strategies. The umbrella strategy in the form of 
regulations that refuse radicalism. It needs to be strengthened by basic educational strategies, such 
as PPK and cultural value which are introduced through various learning activities at school and at 
home.

Keywords: Counteracting Radicalism, Pancasila Value, Strategy to Ward Off Radicalism.

1. Pendahuluan 
Pendidikan merupakan upaya membangun sumber daya yang unggul. Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 menyatakan 
bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 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 bagi dirinya, masyarakat, bangsa, 
dan negara. Selanjutnya, dalam Pasal 3 juga dinyatakan bahwa pendidikan nasional 



berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Hal ini juga diperkuat dengan visi dan misi pembangunan nasional. Visi pembangunan 
Indonesia jangka menengah 2015–2020 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, 
mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian, misi pembangunan 
nasional yang berkaitan dengan pendidikan adalah mewujudkan masyarakat maju, 
berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum, mewujudkan kualitas 
hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang 
berdaya saing serta mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 
Dengan kata lain, target pendidikan yang harus diupayakan yaitu pengembangan potensi 
peserta didik yang berakhlak mulia, memiliki pengendalian diri, demokratis berlandaskan 
negara hukum, dan berkepribadian gotong royong dalam kebudayaan. 

Namun, upaya merealisasikan target pendidikan ini bukanlah hal yang mudah. Sebagai 
contoh, pengembangan potensi peserta didik harus mengacu pada pengembangan potensi 
manusia secara umum. Potensi manusia terbagi ke dalam potensi intelektual, potensi 
moral atau kepribadian, dan potensi motorik. Ketiga potensi ini harus dikembangkan secara 
bersama-sama. Oleh karena itu, pendidikan tidak dapat hanya mengembangkan potensi 
intelektual dan motorik dengan menafikan potensi moral (Muchith, 2016). 

Beberapa tahun terakhir, muncul pemberitaan yang mengindikasikan adanya masalah 
pada dunia pendidikan terkait dengan potensi moral. Radikalisme mulai banyak terjadi 
dalam dunia pendidikan. Harian Bali Post mencatat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun 
(2010–2014) muncul 21.689.747 gerakan kekerasan dalam dunia pendidikan (dikutip 
dalam Muchith, 2016). Selain itu, Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) 
pada Oktober 2010–Januari 2011 yang dimuat dalam BBC News Indonesia (2016) 
mengungkapkan bahwa hampir 50% pelajar setuju tindakan radikal. Hasil penelitian tersebut 
juga menginformasikan 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi. 

Lebih lanjut, dalam Tribunnews.com Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan 
Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan  bahwa pada 2019 masih banyak kasus 
ditemukan buku ajar yang terpapar radikal, soal ujian bernuansa intoleransi, bahkan para 
guru juga ikut terpapar paham radikalisme. Hal ini berulang terus dari 2019–2017. Ismail 
(2020) dalam situs infodenpasar.id juga mengungkapkan terjadinya kasus radikalisme di 
sekolah dasar di Sragen dan Yogyakarta serta di sekolah menengah pertama di Solo. 

Radikalisme merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia. Maraknya fenomena radikalisme 
memperlihatkan gambaran bahwa dunia pendidikan harus segera menangkal paparan 
radikalisme. Penyebaran paham anti-Pancasila tersebut dianggap sudah masuk ke 
lingkungan pendidikan sehingga mengancam tumbuh kembang generasi muda (Ismail, 
2020).  Radikalisme dalam pendidikan tidak selalu berwujud kekerasan. Radikalisme dapat 
juga muncul dalam bentuk ucapan atau sikap yang tidak sesuai norma pendidikan (Muchith, 
2016). Hasil penelitian yang dilakukan Maarif Institute mengungkapkan bahwa infiltrasi 
radikalisme di sekolah masuk melalui tiga pintu, yakni alumni, guru, dan kebijakan sekolah 
(Astungkoro dkk. dalam Republika.co.id, 2018). Ironisnya, ketiga pintu ini merupakan jalur 
yang selama ini diyakini merupakan sumber edukasi bagi siswa. Radikalisme juga dapat 
menyebar melalui internet. Internet memiliki dampak besar dalam mengubah pandangan 
seorang individu ke arah ideologi ekstremisme, kebencian, dan pembunuhan (Muzakkir, 2018). 



Radikalisme kini sangat erat kaitannya dengan konsep ekstremisme dan terorisme. Muchith 
(2016) menyatakan bahwa berdasarkan perspektif bahasa, radikal tidak sama dengan 
teroris. Radikal adalah proses secara sungguh-sungguh untuk melatih keberhasilan atau 
cita-cita yang dilakukan dengan cara-cara yang positif. Namun, kata terorisme berasal dari 
kata teror yang bermakna menakut-nakuti pihak lain. Seiring dengan dinamika dan pola 
gerakan kelompok-kelompok di masyarakat, akhirnya antara radikal dan teror menjadi 
satu makna, yaitu radikal merupakan embrio dari gerakan teror adalah paham yang dapat 
memengaruhi kondisi sosial politik suatu negara. 

Satuan pendidikan harus dapat mengenali benih radikalisme yang menyusup dalam 
berbagai kegiatan dan materi ajar di sekolah. Sekolah juga harus dapat menangkal paparan 
radikalisme yang muncul. Harus ada pendekatan “zero-tolerance” terhadap ekstremisme 
siber, termasuk godaan untuk bergabung dengan kelompok ekstremis (Muzakkir, 2018). 
Oleh karena itu, dibutuhkan kesiapan sekolah untuk mengembalikan nilai-nilai luhur 
Pancasila atau nilai budaya lokal untuk membantu guru dan siswa mengambil nilai positif 
atau manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan sehingga 
terhindar dari radikalisme. 

Satuan pendidikan perlu melakukan revitalisasi program penguatan pendidikan karakter 
di berbagai jenjang dan satuan pendidikan, sebagai upaya membentengi sekolah dari 
ancaman penetrasi kelompok-kelompok radikal. Kemendikbud telah mengeluarkan 
Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur kegiatan kokurikuler 
yang meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan 
budaya, atau kegiatan lain yang dapat menguatkan karakter siswa. Langkah ini bukan hanya 
telah mengafirmasi prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi di dunia pendidikan, namun juga 
telah berupaya menanamkan kebinekaan di dunia pendidikan. Pada jenjang perguruan 
tinggi, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, 
telah merancang sistem kurikulum general education (pendidikan umum) untuk menangkal 
pemahaman radikalisme di perguruan tinggi (Ekayanti dan Aliah, 2018). Kurikulum tersebut 
dimaksudkan untuk mengokohkan kembali wawasan kebangsaan dan cinta tanah air 
di kalangan mahasiswa melalui pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan, yakni 
Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Pancasila  kerap kali  dianggap  hanya  sebagai  sebuah  falsafah simbolis dan satuan   
pendidikan  bertanggung jawab terhadap penguatan Pancasila (Afriansyah, 2019). Padahal, 
salah  satu  cara  untuk  menguatkan  Pancasila yang paling penting ialah melalui ruang-
ruang keseharian agar apa yang telah dipelajari dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari.  Pernyataan tersebut menempatkan posisi keluarga sama pentingnya dengan posisi 
sekolah untuk berkontibusi dalam pembentukan karakter. 

Sebagai upaya menangkal penyebaran paham radikalisme, nilai-nilai luhur Pancasila 
sejatinya dikuatkan mengingat hal tersebut diperlukan sebagai salah satu wahana 
sosiopedagogis pembentukan identitas, kepribadian, dan moralitas generasi muda 
Indonesia. Penguatan ini tidak identik dengan mata pelajaran tertentu, tetapi  dapat 
diaktualisasikan melalui program terstruktur, pembiasaan, keteladanan, dan pengondisian 
ekosistem sekolah dengan dukungan kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga 
kependidikan sehingga setiap satuan pendidikan memiliki strategi  yang dapat diterapkan 
dalam rangka  mencegah timbulnya bahaya radikalisme.  Setiap satuan tentunya memiliki 
strategi untuk membentuk dan menguatkan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai kegiatan. 



2. Kajian Literatur/Penelitian Sebelumnya
Sebagai landasan kajian, ada beberapa konsep yang perlu dikaji lebih dalam. 

a. Radikalisme 

Secara epistimologis, radikal merupakan serapan dari bahasa latin, yaitu radix yang 
berarti ‘akar’. Secara semantik, radikalisme  merupakan paham aliran yang menginginkan 
perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan drastis. Ekayanti 
dan Aliah (2018) mendefinisikan radikalisme sebagai pemikiran atau sikap yang ditandai 
oleh empat karakteristik: pertama, sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat 
atau keyakinan orang lain; kedua, sikap fanatik yang membenarkan diri sendiri dan 
menyalahkan orang lain; ketiga, sikap eksklusif; dan keempat, sikap revolusioner, yaitu 
kecenderungan untuk menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (2016) mengidentifikasi beberapa ciri yang dapat 
dikenali dari sikap dan paham radikal. Ciri yang pertama ialah intoleran (tidak mau menghargai 
pendapat dan keyakinan orang lain). Ciri yang kedua ialah fanatik (selalu merasa benar sendiri; 
dan menganggap orang lain salah. Selanjutnya, mereka juga eksklusif dan revolusioner 
(cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan). Dengan kata lain, 
radikalisme dapat diartikan sebagai aliran, paham, atau pandangan yang menginginkan 
perubahan sosial dan politik sesuai dengan keyakinannya melalui cara-cara kekerasan.

Intoleransi dan ekstremisme kekerasan telah merambat masuk ke lembaga-lembaga 
pendidikan, baik lembaga pendidikan tinggi maupun lembaga pendidikan jenjang kanak-kanak, 
seperti PAUD dan TK, serta jenjang dasar dan menengah. Mengutip beberapa hasil penelitian, 
Ekayanti dan Aliah (2018) mengungkapkan bahwa hasil survei SETARA Institute terhadap siswa 
SMA di Jakarta dan Bandung, misalnya, menunjukkan bahwa 2,4% siswa telah masuk dalam 
kategori intoleran aktif atau radikal dan sebanyak 0,3% siswa berpotensi menjadi teroris. Survei 
serupa pernah dilakukan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) terhadap 59 sekolah 
swasta dan 41 sekolah negeri. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa sebanyak 48,9% 
siswa bersedia terlibat aksi kekerasan yang terkait dengan agama dan moral. Survei yang dirilis 
pada 2011 silam ini juga menunjukkan bahwa sebanyak 63,8% siswa bersedia terlibat dalam 
penyegelan rumah ibadat penganut agama lain. 

Astungkoro dkk. dalam Republika.co.id (2018) mengutip hasil penelitian Maarif Institute 
yang menyatakan bahwa praktik radikalisasi di lingkungan sekolah terjadi melalui berbagai 
aktivitas dan budaya sekolah, khususnya melalui kebijakan sekolah, guru, alumni. Pertama, 
lemahnya implementasi dan artikulasi kebijakan internal sekolah terhadap penguatan 
kebinekaan di dalam sekolah. Hasil penelitian dan observasi lapangan yang dilakukan oleh 
MAARIF Institute (2017) menemukan ada banyak kebijakan diskriminatif dan mendorong 
proses radikalisme pandangan agama di sekolah. Sebagai contoh, di sekolah-sekolah negeri 
di Kota Banda Aceh, pada tingkat daerah, ada sebagian kebijakan daerah yang cenderung 
diskriminatif dan anti-kebinekaan.  Kedua, indoktrinasi paham radikal yang dilakukan oleh 
guru ketika proses belajar mengajar pada kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Penelitian 
MAARIF Institute (2011) mengonfirmasi temuan tersebut. Ketiga, infiltrasi pandangan 
keagamaan radikal yang dilakukan oleh kelompok radikal melalui kegiatan ekstrakurikuler. 
Organisasi siswa intra sekolah (OSIS) merupakan jalur yang sangat signifikan dan rentan 
dalam proses regenerasi kelompok-kelompok radikal di sekolah-sekolah umum negeri. 
Kecenderungan menguatnya pengaruh kelompok keagamaan radikal melalui peran 
alumni sekolah telah melemahkan posisi dan peran para guru dan pihak sekolah dalam 
menanamkan karakter kebangsaan di kalangan pelajar. 



b. Nilai Pancasila untuk Mencegah Radikalisme

Intoleransi merupakan bibit awal dari terorisme karena intoleransi merupakan salah satu 
faktor munculnya gerakan radikalisme (Magfirah, 2020). Tanpa landasan toleransi terhadap 
perbedaan atau kebinekaan, semua orang akan cenderung merasa benar dan memaksakan 
kehendak. Sikap tersebut akan memunculkan  paham  serta  gerakan  radikalisme. Sikap 
intoleran, perilaku radikal, dan aksi terorisme merupakan hal yang saling berkaitan satu 
dengan yang lain. Perilaku   radikal  dapat   dicegah  dengan  memupuk   sikap  toleran  
terhadap  sesama.

Sikap toleransi merupakan  nilai-nilai yang  terkandung dalam ideologi Pancasila. 
Penanaman  rasa toleransi   harus   diterapkan   pada   masyarakat   Indonesia   melalui 
pembelajaran terkait  nilai-nilai  dasar Pancasila yang  diterapkan  pada  setiap  institusi 
atau setiap  jenjang  pendidikan   di   Indonesia.  Lebih jauh, penelitian yang dilakukan 
Magfirah (2020) menyimpulkan bahwa Pancasila   merupakan   pedoman   dan   acuan   
untuk   mempersatukan   bangsa   Indonesia yang   memiliki  keberagaman   suku,  agama,   
ras,  adat,  dan   budaya.  Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan yang kuat 
untuk  mencegah   dan   menangkal   perkembangan   serta   penyebaran   paham   dan   
gerakan radikalisme   di   Indonesia.   

Pancasila adalah dasar dan prinsip hidup bernegara di Indonesia, di mana persatuan dan 
kesejahteraan bangsa menjadi poros utamanya. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk 
menyebut Pancasila sebagai cita-cita bangsa yang akan terus dijaga dan diwujudkan. 
Pengetahuan yang memadai terhadap Pancasila akan melahirkan jati diri bangsa, cinta 
tanah air, dan semangat nasionalisme kebangsaan sehingga masyarakat akan cermat dan 
tidak mudah disusupi paham-paham ekstrem dan radikal. 

Nilai-nilai luhur Pancasila dikuatkan melalui aktualisasi nilai Pancasila yang berwujud 
program terstruktur, pembiasaan, keteladanan, dan pengondisian ekosistem sekolah dengan 
dukungan kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan.  Penguatan nilai 
moral Pancasila dikembangkan secara sinergis dan interaktif melalui beragam kegiatan, 
seperti intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya satuan pendidikan serta 
dalam kegiatan pembelajaran yang bermakna (Puskur, 2019).  Tentu saja penguatan ini 
tidak mungkin terbentuk tanpa adanya  keterlibatan dari seluruh warga sekolah . 

Menurut Darmodihardjo, setidaknya, ada delapan fungsi yang dimiliki oleh Pancasila 
(dalam Suwanda, 2017: 5-22), antara lain sebagai 1) dasar negara, 2) pandangan hidup 
bangsa Indonesia, 3) perjanjian luhur, 4) sumber dari segala sumber hukum, 5) kepribadian 
bangsa, 6) falsafah bangsa Indonesia, 7) cita-cita bangsa Indonesia, dan 8) alat pemersatu. 
Namun, delapan fungsi tersebut dapat dipadatkan menjadi dua fungsi pokok atau fungsi 
utama Pancasila, yakni sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. 

a. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan mengatur 
penyelenggaraan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan  dasar dalam 
penyelenggaraan negara, dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara, serta 
merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, sebagai 
ideologi nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila memiliki fungsi sebagai 
tujuan atau cita-cita dari bangsa Indonesia serta sebagai sarana pemersatu bangsa.



b. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI mengandung arti bahwa dalam 
kehidupan bernegara, bangsa Indonesia sudah memiliki suatu pandangan hidup bersama 
yang bersumber pada adat istiadat, budaya, serta nilai- nilai agamanya. Pandangan 
hidup yang merupakan kesatuan dari rangkaian nilai-nilai luhur tersebut merupakan suatu 
wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup tersebut 
berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan pribadi maupun dalam 
melakukan interaksi antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat serta melakukan 
hubungan dengan alam sekitarnya. 

Dalam ideologi terkandung nilai-nilai dasar yang menjadi acuan untuk berperilaku sebagai 
makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai 
satu-kesatuan nilai mengandung nilai-nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 
yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu selanjutnya 
dioperasionalkan ke dalam nilai instrumental sehingga dapat diimplementasikan sebagai 
nilai praktis (Puskur, 2019:7)

Selain Pancasila, nilai budaya lokal juga dapat menjadi penangkal paham radikalisme. 
Perilaku radikalisme merupakan tindakan yang berseberangan dengan adat-istiadat yang 
berlaku. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai luhur budaya lokal yang sudah membumi pada 
tatanan hidup masyarakat, di antaranya nilai keterbukaan, solidaritas, menghargai dan 
menghormati demi terciptanya keharmonisan internal umat maupun eksternal umat (Safuan, 
2020). Agar kearifan budaya lokal tetap terjaga, diperlukan kerja sama semua pihak yang 
dapat mentransferkan nilai-nilai luhur budaya melalui keluarga dan lembaga pendidikan 
sebagai solusi pengentasan radikalisme. Selain itu, pemerintah juga perlu mengoptimalkan 
kinerja lembaga adat terkait dan melakukan sosialisasi terkait nilai-nilai budaya. 

Hasil survei yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 
2018 menyatakan bahwa kearifan lokal dapat menangkal radikalisme (Hidayat 2020). 
Kepercayaan masyarakat pada kearifan lokal sangat menentukan untuk mereduksi paham-
paham radikalisme dan seluruh paham negatif berada pada skor kategori tinggi, yaitu 63,60. 
Survei tersebut menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif melibatkan 
diskusi dan wawancara bersama pemuda, tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, 
dan akademisi. Metode kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran 
kuesioner kepada 450 responden di 32 provinsi dengan total 14.400 responden seluruh 
Indonesia. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa penguatan budaya (cultural 
reinforcement) dapat menjadi strategi penangkalan dan penanggulangan radikalisme yang 
efektif, dengan mengembangkan budaya kewarganegaraan (network of civic engagement) 
berbasis keadilan (equity), partisipasi sederajat, kolaborasi, dan solidaritas. Selain itu, 
hukum dan kearifan lokal (komunitas masyarakat pesantren dan masyarakat adat) sangat 
diperlukan untuk menangkal dan menanggulangi radikalisme, mengingat adanya: (i) jaringan 
hubungan sosial (networks of social relations); (ii) rasa saling percaya (reciprocal trust); 
dan (iii) kemauan untuk saling membalas kebaikan (norm of reciprocity). Hal ini berpotensi 
untuk mengembangkan budaya kewarganegaraan (network of civic engagement) berbasis 
keadilan (equity), partisipasi sederajat, kolaborasi, dan solidaritas. 



3. Metode

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui FGD, studi 
dokumen, dan observasi. FGD dan observasi/pengamatan dilakukan di Cirebon pada 
tingkat SD, SMP, dan SMA.  FGD dilakukan untuk menggali data dari para peserta mengenai 
pembelajaran antiradikalisme.  FGD diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri atas unsur 
dinas pendidikan/pengawas di Kota Cirebon, guru SMA, guru SMP, dan guru SD. Studi 
dokumen dilakukan dengan melihat KTSP, silabus, dan RPP dalam mapel yang diajarkan 
di sekolah. Hasil telaah pada studi dokumen akan memperlihatkan penerapan berbagai 
belajar di sekolah. Kemudian, kegiatan observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran 
mengenai sejauh mana pembudayaan yang ada di sekolah dikembangkan untuk dapat 
mencegah adanya paham radikalisme.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian akan dibahas sesuai dengan temuan pada setiap pertanyaan penelitian.

a. Nilai-nilai yang Diterapkan Satuan Pendidikan untuk Mencegah Radikalisme

Berdasarkan data yang terkumpul, secara umum semua responden menyatakan bahwa nilai 
Pancasila merupakan nilai yang cukup ampuh untuk menangkal radikalisme pada satuan 
pendidikan. Di sekolah-sekolah di Cirebon, sudah ada penguatan pendidikan karakter 
(PPK). Nilai-nilai PPK itu sudah sangat nyata karena mencakup nilai religius, integritas, 
mandiri, gotong royong. 

Nilai-nilai Pancasila dikuatkan dalam pendidikan melalui kegiatan ekstrakurikuler, 
intrakurikuler, atau lainnya seperti bimbingan dan konseling (BK) atau budaya sekolah. 
Materi pembelajaran disajikan cukup runtut dan terintegrasi pada PPK dan Pancasila 
dengan memperhatikan nilai-nilai yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan 
mengintegrasikan nilai yang berisi pencegahan radikalisme dan terorisme. 

Satuan pendidikan di Cirebon memiliki program pembiasaan dan keteladanan nilai-nilai 
Pancasila sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi ciri sekolah. Sebagai contoh, 
pembiasaan berdoa, membaca Al-Qur’an/tadarus menjadi kegiatan awal sebelum mulai 
kegiatan pembelajaran.  Para siswa membaca Al-Qur’an di dalam kelas masing-masing 
dan dipandu melalui pengeras suara. Pembiasaan ini berlaku di SD–SMA yang menjadi 
sampel.  

Hal ini mungkin dilaksanakan di Cirebon karena umumnya  sekolah berada di lingkungan 
yang homogen beragama Islam. Selain pembiasaan membaca Al-Qur’an, salat Duha, dan 
salat berjamaah, umumnya sekolah juga memiliki kegiatan Jumat Barokah. Di SMA bahkan 
kegiatan Jumat Barokah didukung alumni dengan memberikan kotak nasi untuk fakir miskin 
di lingkungan sekolah/yang tengah melintas di jalan, mulai pukul 11.00 sampai dengan 
selesai. 

Pengondisian gotong royong juga terlihat sejak jenjang SD. Sekolah memiliki program piket 
serta lomba menghias kelas sesuai tema yang dilombakan setiap bulan. Hal ini secara 
tak langsung melatih siswa untuk terbiasa bekerja sama dan melakukan demokrasi dalam 
penentuan tema kelas. Selain itu, sekolah biasa memberdayakan seluruh siswa untuk 
bekerja sama membantu menyiapkan berbagai acara di sekolah sehingga tumbuh rasa 
gotong royong dan kebersamaan.



Sekolah memiliki kotak temuan barang hilang sehingga melatih siswa untuk bersifat jujur 
dan menghargai hak orang lain. Sekolah memberikan ruang pada siswa untuk berkreasi 
dan mencintai hasil karyanya dengan adanya ruang display hasil karya siswa. Sekolah juga 
menerapkan disiplin, tidak hanya untuk kehadiran, tetapi juga kebersihan diri dan kerapian 
(kuku, rambut, seragam).  Kegiatan ini diterapkan sejak SD hingga SMA.  

Selain itu, sekolah juga menerapkan kegiatan rutin upacara bendera. Upacara bendera 
dan kegiatan rutin untuk memperdengarkan lagu-lagu nasional/tradisional seminggu sekali 
diyakini dapat menangkal berbagai ancaman dan gangguan pemecah persatuan bangsa. 

Nilai-nilai Pancasila juga dibentuk melalui keteladan pendidik. Sekolah memberlakukan 
disiplin yang sama terhadap guru dan siswa. Sebagai contoh, aturan gerbang ditutup pukul 
07.00 saat masuk sekolah berlaku sama, baik untuk guru dan siswa. Aturan bertutur kata 
dan  menjaga kebersihan diri dan lingkungan juga wajib dilakukan guru. Diharapkan melalui 
pembiasaan dan keteladanan, penguatan nilai-nilai Pancasila untuk menangkal radikalisme 
akan terlaksana melalui berbagai strategi, tidak hanya melalui implementasi mata pelajaran.  

Rasa nasionalisme juga dipupuk melalui pengondisian ornamen kelas berupa petuah-
petuah bijak berbahasa Cirebon dan gambar-gambar pahlawan nasional beserta cerita 
singkat perjuangannya, seperti terdapat di dinding SDN Sadagori 1 Kota Cirebon. Selain 
itu, sekolah juga memiliki program Bahasa Cirebon Pasanggiri yang sudah hampir punah.  

b. Strategi Penguatan Pembelajaran dalam Rangka Pencegahan Terorisme yang 
Diterapkan oleh Sekolah

Pencegahan paham radikalisme dalam dunia pendidikan tidak mungkin dilakukan hanya 
oleh pihak sekolah. Diperlukan dukungan banyak pihak di luar sekolah untuk mencegah 
paparan radikalisme. 

Bedasarkan telaah data yang dilakukan, ada beberapa strategi yang diterapkan oleh satuan 
pendidikan di Cirebon untuk menangkal radikalisme.

1) Memberi Landasan Kebijakan

Di kota Cirebon, pemerintah daerah memberi dukungan dengan menerapkan kebijakan-
kebijakan untuk membasmi terorisme.

2) Penguatan Ekosistem Pendidikan dengan Melibatkan Orang Tua/Keluarga Siswa

Agar seorang anak dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif, diperlukan 
interaksi dengan berbagai sumber belajar yang ada, juga dengan pendidik. Untuk 
menumbuhkembangkan kepribadian yang tangguh,  keterlibatan orang tua hendaknya 
dikembangkan pada persoalan pendidikan yang lebih luas agar masalah yang dihadapi anak 
dapat segera ditanggulangi bersama.  Dengan demikian, penguatan kerja sama keluarga, 
masyarakat, dan sekolah akan mewujudkan sebuah ekosistem pendidikan yang baik. Sekolah 
umumnya memiliki program parenting dan selalu melibatkan orang tua secara aktif dalam 
berbagai kegiatan sekolah. Setiap kelas juga memiliki grup untuk berkomunikasi dengan 
orang tua sehingga memungkinkan permasalahan anak dapat terpantau dengan baik dan 
meminimalkan adanya pengaruh buruk lingkungan. 

Peran orang tua dibutuhkan untuk mencegah buah hatinya terlibat tindak radikal. Orang tua 
berupaya menanamkan nillai-nilai untuk nasionalisme, kegamaan, dan toleransi. Sebagai 
contoh, di rumah, anak dibiasakan untuk beribadah dan menghargai teman yang beragama 
lain untuk beribadah. Dengan demikian, penguatan karakter yang dilakukan di sekolah 
semakin diperkuat di rumah dengan keterlibatan anggota keluarga siswa. 



3) Penguatan Budaya

Pihak sekolah juga memperkenalkan berbagai keunggulan budaya untuk menimbulkan rasa 
bangga. Penguatan budaya lokal akan mampu memberikan kontribusi perubahan secara 
optimal dalam upaya membangun masyarakat berbasis pengetahuan. Penguatan nilai 
budaya dilakukan melalui pembiasaan yang dapat membentuk karakter siswa. Misalnya, 
guru dan siswa melaksanakan kegiatan pembiasaan dengan bersalaman.

4) Penguatan melalui Berbagai Kegiatan Belajar

Penguatan nilai budaya juga didukung dengan penguatan mata pelajaran agama dan 
budi pekerti serta penguatan mapel PPKn agar dapat mewujudkan masyarakat Indonesia 
yang agamais, nasionalis, dan Pancasilais. Selain itu, pengintegrasian dilakukan dalam 
kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler, ekstra kurikuler, pembiasaan dan pembudayaan, 
serta program BK.

5) Penerapan PPK

Untuk pencegahan radikalisme, umumnya sekolah telah menerapkan PPK. Selain itu, 
terdapat program-program pembiasaan yang dilakukan setiap hari di satuan pendidikan, 
seperti pembiasaan salat Duha, pembiasaan salat Zuhur berjamaah, atau pembiasaan 
membaca ayat suci Al-Qur’an sebelum mulai pembelajaran. Dalam berkomunikasi, guru 
dan siswa menggunakan bahasa yang baik, antiradikalisme. Sekolah melaksanakan 
pembiasaan nasionalisme dengan secara rutin  menyayikan lagu wajib Indonesia Raya. 
Siswa bekerja sama dengan baik dalam melakasanakan setiap kegiatan. Tidak ada 
perundungan yang dilakukan guru atau siswa di lingkungan sekolah. Siswa melaksanakan 
kegiatan pembelajaran sesuai aturan yang berlaku di sekolah dengan rasa tanggung jawab.

Secara singkat, temuan pada penelitian ini dapat disarikan ke dalam bagan berikut ini.

Kebijakan

PPK

Penguatan Ekosistem Pendidikan

Penguatan melalui Budaya

Penguatan dalam berbagai Kegiatan Belajar

Nilai
Pancasila

Radikalisme

Bagan 1 Temuan Penelitian



5. Kesimpulan dan Saran

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan di Cirebon menyadari bahwa 
penangkal radikalisme sebenarnya sudah dimiliki sejak lama. Nilai-nilai yang terkandung 
dalam Pancasila merupakan nilai warisan bangsa Indonesia yang terbukti ampuh untuk 
menghasilkan pribadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Penangkal radikalisme ini tidak pernah hilang, tetapi perlu dikuatkan. Penguatan dilakukan 
melalui beberapa strategi, mulai dari landasan sampai operasional. Strategi payung 
berupa landasan aturan yang menolak paham radikalisme perlu diperkuat dengan strategi 
pendidikan yang mendasar, seperti pembekalan nilai budaya dan penguatan karakter (PPK) 
yang diperkenalkan melalui berbagai kegiatan belajar di sekolah dan di rumah. Dengan 
demikian, satuan pendidikan akan mampu menciptakan manusia Indonesia yang mampu 
menghalau paparan radikalisme. 
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Abstrak 
Keberagaman sebagai anugerah bangsa Indonesia perlu dirawat agar terjaga sebagai sebuah satu-
kesatuan. Sekolah diharapkan mampu untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran keberagaman 
melalui pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). 
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan dan penguatan 
nilai persatuan dan harmoni dalam keberagaman melalui pengimplementasian sila ketiga Pancasila 
dalam pembelajaran PPKn kelas IX. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode 
studi kasus di mana peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Strategi yang 
digunakan oleh guru PPKn adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan berbasis masalah 
dan proyek. Pada pendekatan tersebut guru menggunakan isu aktual dan kontekstual untuk dapat 
menarik dan mengaktifkan peserta didik. Strategi ini diharapkan dapat memberikan pengalaman 
belajar yang bersifat utuh. Peserta didik lebih termotivasi dan percaya diri untuk terlibat secara aktif 
dalam pembelajaran karena memahami keterkaitan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan 
sehari-hari. Strategi lain yang diperlukan untuk mengembangkan dan menguatkan nilai persatuan 
dan harmoni dalam keragaman yaitu pelibatan sekolah, keluarga, dan masyarakat melalui hal-hal 
sederhana.

Kata kunci: Keberagaman, Persatuan, Pembelajaran, PPKn

Abstract
Diversity as a gift of the Indonesia as a nation, needs to be maintained in order to be unified. School 
is expected to be able to foster understanding and awareness of diversity through learning of 
Pancasila and Citizenship Education (PPKn) subject. Therefore, this research aims is to understand 
the strategy of the teacher on how to develop and strengthen the value of unity and harmony in 
diversity through implementing the third principle of Pancasila in the learning of PPKn subject at 
level IX. This research approach is qualitative in case study method with data collection technique 
researcher as a key instrument. The strategy used by PPKn teachers is problem-based learning and 
project-based learning approaches. Strategy teachers use actual and contextual issues to be able 
to attract and enabling students. This process expected to provide a comprehensive holistic learning 
experience. Students are more motivated and confident to be actively involved in learning because 
they understand the relationship between the material studied and daily life. A variety of strategies 
are required which involve the commitment of schools, families, and communities to the development 
and strengthening of unity and harmony in diversity value. The implementation of this engagement 
can be done through simple things.

Key word: Diversity, Learning, PPKn, Unity



1. Pendahuluan 
Indonesia merupakan negara multikultur terbesar di dunia yang dapat terlihat dari kondisi 
sosiokultural maupun geografis yang begitu kompleks, beragam, dan luas (Wahyuningsih, 
dkk., 2018). Keberagaman sebagai anugerah bangsa Indonesia perlu dirawat agar terjaga 
sebagai sebuah satu-kesatuan yang direkatkan melalui nilai yang ditumbuhkan dalam 
harmoni kehidupan. Untuk menjaga hal ini, diperlukan karakter masyarakat yang toleran 
terhadap keragaman budaya, adat istiadat, bahasa, dan agama ketika berinteraksi. Sebab, 
konsep keberagaman bukan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Konsep keberagaman 
telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 

Ada berbagai cara untuk melakukan penguatan dan pengembangan nilai-nilai keragaman 
suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, salah satunya 
melalui pendidikan. Pendidikan sebagai “jembatan antara” untuk mengembangkan dan 
menguatkan pemahaman keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan. Sekolah 
merupakan alat pendidikan yang diharapkan mampu mendesain kurikulum, pembelajaran, 
evaluasi, dan mempersiapkan guru yang memiliki persepsi, sikap, dan perilaku 
keberagaman/multikultural sehingga menjadi bagian yang memberikan kontribusi positif 
terhadap pembinaan sikap keberagaman para siswanya (Rosyada, 2014). 

Wadah peserta didik mengembangkan diri dan bersosialiasasi salah satunya adalah 
sekolah. Oleh karena itu, sekolah diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman dan 
kesadaran keberagaman melalui pembelajaran dalam berbagai bidang keilmuan. Salah 
satu bidang keilmuan yang dapat digunakan adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran ini memiliki fokus pada pembentukan 
warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya 
untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang 
diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Agar cita-cita dapat terwujud, diperlukan 
strategi pembelajaran yang terstruktur untuk pengembangan dan penguatan nilai-nilai 
persatuan dan harmoni dalam keberagaman. 

Pembelajaran terstruktur terkait keberagaman pada mata pelajaran PPKn sangat penting 
untuk Kota Batam. Karena letak Kota Batam yang strategis, selain berada di jalur pelayaran 
internasional, kota ini memiliki jarak yang cukup dekat dengan Singapura dan Malaysia. Hal 
itu menjadi dasar pemerintah mengembangkan Kota Batam sebagai kawasan investasi. 
Kota ini dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan industri besar, menengah 
kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat perbelanjaan, kuliner, 
hiburan, pengelolaan sumber daya kelautan, dan pemangku kepentingan pembangunan 
lainnya.  

Kondisi Kota Batam yang maju dengan pesat menjadi magnet bagi pendatang. Mereka tidak 
hanya datang sebagai wisatawan, banyak juga di antara mereka yang bertujuan mencari 
pekerjaan. Pendatang yang berasal dari berbagai daerah tersebut hadir dan menetap 
sehingga menjadikan Kota Batam beragam secara sosial. Oleh karena itu, diperlukan 
strategi agar masyarakat dapat hidup dalam persatuan dan harmoni dalam keberagaman. 
Salah satu caranya ialah dengan menanamkan nilai melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila, 
terutama sila ketiga. Pembentukan karakter yang baik pada generasi bangsa sehingga 
akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila dapat terjaga dalam meningkatkan kesadaran 
dan tanggung jawab generasi bangsa terhadap masa depan yang berkualitas, cerdas, dan 
berkarakter (Alaby, 2019).



Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh guru PPKn 
untuk pengembangan dan penguatan nilai persatuan dan harmoni dalam keberagaman 
pada pembelajaran PPKn kelas IX. Penelitian ini selain untuk meningkatkan hasil belajar, 
juga diharapkan dapat meningkatkan  sikap toleransi secara berkelanjutan demi persatuan 
kehidupan berbangsa setelah mempelajari materi prinsip persatuan dan harmoni dalam 
keberagaman. 

Berbagai penelitian yang mencoba untuk membentuk pemahaman keberagaman suku, 
agama, ras, dan antargolongan melalui pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran 
di kelas sudah cukup banyak. Di antaranya Ukiyatiningsih (2019) yang menyimpulkan 
metode problem based learning (PBL) dapat meningkatkan prestasi belajar PPKn materi 
keberagaman suku, ras, dan antargolongan pada siswa kelas VII A SMP Negeri 6 Sukoharjo 
Semester II Tahun Pelajaran 2018/2019. Yuniwati, dkk. (2016) menyatakan bahwa problem 
based learning dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn pada aspek proses 
pembelajaran dan hasil belajar yang komprehensif (kognitif, afektif, dan psikomotorik). 
Afifah (2017) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis multikultur dan budaya adalah 
pembelajaran dengan memberdayakan siswa untuk mengembangkan rasa hormat kepada 
orang yang berbeda budaya, memberi kesempatan untuk bekerja bersama dengan orang 
atau kelompok orang yang berbeda etnis, ras, agama maupun bahasa secara langsung. 
Wijenar (2020) menyatakan bahwa penguatan pemahamaman suku, agama, ras dan 
antargolongan melalui pembelajaran berbasis masalah untuk menstimulus siswa lebih 
memahami arti dari keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan dalam bingkai 
Bhinneka Tunggal Ika sebagai penguat karakter cinta tanah air yang beragam dan majemuk.

Mencermati literature review di atas, dapat diketahui bahwa telah banyak penelitian strategi 
pembelajaran menggunakan pembelajaran berbasis masalah untuk keberagaman. Namun, 
masih sedikit penelitian mengenai pembelajaran PPKn yang membahas secara bersamaan 
antara keberagaman ditinjau pengamalan sila ketiga Pancasila. Oleh karena itu, penelitian 
ini akan mengangkat permasalahan strategi pengembangan dan penguatan nilai persatuan 
dan harmoni dalam keberagaman melalui implementasi sila ketiga Pancasila dalam 
pembelajaran PPKn kelas IX menggunakan pembelajaran berbasis masalah.

2. Kajian Literatur

Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran 
dalam lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang 
dapat memberi pengalaman belajar kepada peserta didik. Strategi pembelajaran terdiri 
atas teknik (prosedur) dan metode yang akan membawa peserta didik pada pencapaian 
tujuan. Jadi, strategi lebih luas dibanding metode dan teknik. 

Pendidikan kewarganegaraan perlu ada dalam sistem pendidikan nasional yang diwujukan 
dalam kurikulum dan pembelajaran pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Pendidikan 
kewarganegaraan seyogianya dirancang, dikembangkan, dilaksanakan, dan dievaluasi 
dalam konteks pengejawantahan tujuan pendidikan nasional. Secara konstitusional, upaya 
sistemik dan berkelanjutan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersurat dalam alinea 
keempat Pembukaan, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 
Selanjutnya, secara instrumental dijabarkan dalam Pasal 2, 3, 37 Undang Undang Nomor 
20 Tahun 2003. Lebih tegas lagi secara operasional dalam Penjelasan Pasal 37 dinyatakan 
bahwa: “...pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik 
menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Yang dimaksud 



dengan pendidikan kewarganegaraan dalam undang-undang tersebut mencakup substansi 
dan proses pendidikan nilai ideologis Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang 
menekankan pada pendidikan kewajiban dan hak warga negara.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan materi ajar wajib bagi peserta didik di setiap 
jenjang pendidikan yang menekankan pada kajian nilai yang harus dipedomani oleh 
warga negara Indonesia (Suharyanto, 2013; Kusumawati, 2017). Ruang lingkup dalam 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP meliputi: 1) Pancasila, sebagai dasar 
negara, pandangan hidup, dan ideologi nasional Indonesia serta etika dalam pergaulan 
Internasional; 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 
hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara; 3) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud komitmen keberagaman kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan 
harmonis dalam pergaulan antarbangsa; dan 4) Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
sebagai bentuk final negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan 
tanah tumpah darah Indonesia

Kerangka Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah dilakukan 
melalui penerapan berbagai pembelajaran inovatif, kreatif, dan konstekstual sebagai 
wahana pembentukan karakter peserta didik secara utuh. Pengalaman belajar diseleksi 
dan diorganisasikan dengan menggunakan antara lain: (1) pendidikan nilai dan moral, 
(2) pendekatan lingkungan meluas, (3) pembelajaran aktif, (4) pemecahan masalah, (5) 
pendekatan kontekstual, (6) pembelajaran terpadu, (7) pembelajaran kelompok, (8) praktik 
belajar kewarganegaraan, (9) pemberian keteladanan, dan (10) penciptaan iklim kelas 
dan budaya sekolah yang berkarakter sesuai dengan nilai dan moral Pancasila. Model 
pembelajaran dikembangkan dengan paradigma proses membangun pengetahuan melalui 
berbagai penalaran induktif dan/atau deduktif (problem-based learning, inquiry/discovery 
learning) dalam bingkai membangun pengetahuan melalui transformasi-building knowledge 
through transformation of experiences. 

Penilaian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus bersifat utuh yang merupakan 
bagian integral dari konsepsi authentic learning yang menuntut terjadinya authentic 
instruction dan authentic assessment. Penilaian menggunakan aneka ragam tes dan 
nontes yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada 
perwujudan nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Instrumen penilaian 
antara lain: (1) tes objektif, (2) test esai, (3) test perbuatan, (4) studi kasus, (5) catatan 
anekdotal, (6) penilaian sebaya, (7) penilaian portofolio, (8) hasil projek belajar, dan (9) 
penilaian proses. Untuk masing-masing penilaian diperlukan kriteria dan prosedur penilaian 
yang sesuai dengan ciri khasnya (Winataputra, 2014).

Secara terperinci, pendidikan kewarganegaraan terbagi menjadi tiga pusat, yaitu pendidikan 
keluarga, pendidikan masyarakat, dan pendidikan nasional sebagai wadah internalisasi 
nilai keragaman/multikultural sebagai berikut.

1. Pendidikan Keluarga 

Pendidikan keluarga merupakan unit “organisasi” terkecil dalam berbangsa dan 
bernegara (Jailani, 2014). Dalam lingkup keluarga, masyarakat Indonesia telah mengenal 
kemajemukan yang terpadu, artinya terdapat keragaman yang satu jua dalam keluarga 
(Irhandayaningsih, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa dalam lingkup keluarga pun 
niscaya diperoleh perbedaan dan kemajemukan. Pengembangan sikap multikultural dan 
plural sejatinya dapat diajarkan kepada anak bangsa melalui pendidikan dalam keluarga. 



Pendidikan karakter bagi anak bangsa mula-mula dapat diajarkan dalam lingkup keluarga. 
Keluarga merupakan lingkungan yang efektif dan kondusif dalam mengajarkan anak untuk 
memahami perbedaan yang tercipta antarmanusia, bukanlah pemicu konflik, melainkan ciri 
khas dalam kemajemukan (Hasanah, dkk., 2021). 

2. Pendidikan Masyarakat 

Pendidikan masyarakat merupakan kumpulan warga yang memiliki keragaman, ciri khas, 
dan budaya masing-masing. Lazimnya, masyarakat yang berbeda etnis, suku, dan ras, 
bahkan agama telah tersebar secara majemuk di seluruh wilayah Indonesia (Anam, 2020). 
Untuk itu, dibutuhkan penguatan nilai-nilai toleransi dalam bermasyarakat sebagai buah 
dari harmonisasi kemajemukan (Suciartini, 2017). Namun demikian, lingkungan masyarakat 
rawan terjadi pertikaian dan tindak diskriminatif karena mengesampingkan kepentingan 
dan keselamatan bersama (Sumardi, 2017). Masyarakat merupakan tempat anak bangsa 
untuk saling bertukar informasi dan berinteraksi sosial. Oleh karena itu, anak bangsa 
perlu diberikan pemahaman tentang hakikat perbedaan, manfaat dari kebersamaan, dan 
kerukunan hidup bermasyarakat (Tamburian, 2018; Assingkily & Mikyal, 2019). 

3. Pendidikan Nasional

Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku bangsa, etnis, ras, dan bahasa (Ri'aeni, 
2015). Keragaman Indonesia menjadi tantangan bagi warga negara dalam mewujudkan 
harmonisasi berbangsa dan bernegara. Pemahaman keberagaman bagi masyarakat dalam 
lingkup nasional merupakan suatu keharusan. Secara nasional upaya penanaman paham 
tersebut diajarkan melalui pembelajaran PPKn (Nasution, 2016; Assingkily & Miswar, 2020; 
Harahap, dkk., 2019).

Pembelajaran PPKn melingkupi materi secara komprehensif, yaitu agama, relasi manusia 
dengan sesama manusia, nasionalisme, demokrasi, serta hubungan antara manusia dengan 
alam, hukum, dan negara (Arliman, 2020). Melalui materi pelajaran PPKn, diharapkan dapat 
menanamkan nilai-nilai luhur bangsa berupa keragaman di Indonesia. Model pembelajaran 
berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang memperhadapkan peserta didik 
dengan masalah yang nyata. Guru membantu mengaitkan antara materi yang diajarkannya 
dengan situasi dunia nyata peserta didik. Selain itu, guru mendorong peserta didik membuat 
hubungan antara pengetahuan yang mereka miliki dengan penerapannya dalam kehidupan 
mereka sebagai anggota masyarakat yang bermanfaat bagi masa depan peserta didik.

Persatuan Indonesia merupakan sila ketiga dalam Pancasila yang esensinya adalah 
nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara (Ghasa, 2020). Butir-butir pengamalan sila 
ketiga Pancasila, yaitu: a) mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan 
dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan 
pribadi dan golongan; b) sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan 
bangsa apabila diperlukan; c) mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa; 
d) mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia; e) 
memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 
keadilan sosial; f) mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika; 
dan g) memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketujuh butir pengamalan sila persatuan Indonesia memiliki makna luas dalam 
implementasinya. Diawali dengan kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah, pada era 
kemerdekaan sebaiknya hal ini menjadi pemersatu (Kholisiyah, 2017; Praptiningsih, 
2019). PPKn merupakan upaya bersama di bidang pendidikan dalam mengenalkan 
keanekaragaman budaya dan kesukuan yang ada di Indonesia. Melalui pengenalan 
ini, masyarakat diharapkan dapat memahami keniscayaan perbedaan yang ada, serta 
mewujudkan harmonisasi dalam bernegara dan berbangsa.



3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan 
kualitatif ini digunakan karena lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan dan 
menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden, lebih 
peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama 
terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2010: 5). Melalui metode studi kasus 
ini, peneliti mencatat permasalahan yang muncul terkait dengan objek yang diteliti secara 
saksama, kemudian masalah dideskripsikan secara alamiah apa adanya sesuai dengan 
fakta yang ditemukan. 

Studi kasus adalah untuk mendapatkan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai 
suatu setting tertentu, dokumen, atau suatu kejadian tertentu (Bogdan, dkk., 1998). Metode 
ini bertujuan memperoleh gambaran kasus secara detail, analisis tema atau pokok bahasan, 
dan interpretasi peneliti atau penegasan kasus. Interpretasi ini dapat disebut "pelajaran 
yang dipelajari" untuk mendapatkan pandangan lengkap dan mendalam mengenai strategi 
pengembangan dan penguatan nilai persatuan dan harmoni dalam keberagaman melalui 
implementasi sila ketiga Pancasila dalam pembelajaran PPKn kelas IX di SMPN 10 Kota 
Batam. Waktu penelitian berlangsung selama 2 tahun, yaitu Tahun Pelajaran 2018 sampai 
dengan 2020.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri 
sebagai instrumen kunci yang didukung pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Tahapan pengumpulan data dilakukan melalui: (1) orientasi untuk memperoleh informasi 
tentang apa yang menjadi fokus penelitian, (2) eksplorasi untuk menentukan tujuan 
penelitian secara terfokus, dan (3) member check untuk mengecek temuan hasil penelitian 
yang sesuai prosedur dan memperoleh laporan akhir (Nasution, 1996). 

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Model Interaktif 
yang digambarkan sebagai berikut. 

Data 
Collection

Data 
Reduction Data 

Drawing/Verifying

Data 
Display

Model interaktif dilakukan melalui empat tahapan, yaitu koleksi data (data collection), reduksi 
data (data reductional), display data (data display), kesimpulan dan verifikasi (conclusion/
verifying). (1) Koleksi data (data collection). Pada tahap ini, dilakukan observasi, wawancara 
mendalam dengan subjek penelitian dan sumber infomasi, serta mencari dokumentasi 
strategi pelajaran untuk pengembangan dan penguatan nilai persatuan dan harmoni dalam 



keberagaman melalui implementasi sila ketiga Pancasila. Hasil observasi, wawancara, dan 
dokumentasi dituangkan bentuk tulisan dan dianalisis. (2) Reduksi data (data reductional). 
Pada tahap ini ditelaah kembali 

seluruh catatan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil reduksi data, 
diperoleh hal-hal pokok tentang fokus penelitian. Data-data tersebut dirangkum, dipilih 
hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal yang penting polanya, dan dibuang yang tidak 
diperlukan. Data dalam satuan-satuan dimasukkan dalam kategori sesuai fokus penelitian. 
(3) Display data (data display). Pada tahap ini dilakukan penyusunan hal-hal pokok yang 
sudah dirangkum secara sistematis sehingga diperoleh tema dan pola secara jelas tentang 
permasalahan penelitian agar mudah diambil kesimpulan. Penyajian data dilakukan dalam 
membentuk uraian singkat. (4) Kesimpulan dan verifikasi (conclusion/verifying). Pada tahap 
ini dilakukan upaya pencarian makna data yang dikumpulkan dan pemantapan kesimpulan 
dengan cara triangulasi selama dan sesudah data dikumpulkan berkaitan dengan fokus 
penelitian yang telah ditetapkan. 

 
4. Hasil dan Pembahasan

Profil SMPN 10 Batam merupakan sekolah yang terletak di daerah pemukiman di pusat 
Kota Batam. Hal ini mempengaruhi intake peserta didik yang bersekolah di SMPN 10 
Batam. Penduduk yang bermukim di sekitar SMP Negeri 10 Batam sangat heterogen, baik 
dari segi sosial budaya, agama, maupun  ekonomi. Hal ini dapat diamati dari kurikulum 
muatan sosial yang diprogramkan di SMP Negeri 10 Batam yang mengarah pada pemersatu 
keanekaragaman sosial budaya dan agama tersebut. Asal suku budaya peserta didik sangat 
beragam, yaitu Melayu, Cina, Flores, Batak, dan Minang. Dari jumlah, secara keseluruhan 
tidak ada suku yang dominan. Agama peserta didik juga cukup beragam dengan jumlah 
yang tidak sedikit untuk agama Islam, Kristen, Katolik, dan Buddha (dengan beberapa aliran 
seperti Maitreya, Buddhayana, dan Zhuangzi), kecuali untuk agama Hindu dan Konghucu.

Tingkat sosial ekonomi orang tua peserta didik SMP Negeri 10 Batam terdiri atas berbagai 
tingkat ekonomi, mulai dari masyarakat tingkat ekonomi kelas bawah sampai masyarakat 
tingkat ekonomi kelas atas. Hal ini berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat terhadap 
kelangsungan pandanaan di sekolah, namun tidak ada perbedaan yang mencolok dalam 
pergaulan sehari-hari. Rentang usia peserta didik pun cukup jauh. Ada peserta didik yang 
berusia sekolah SMP (13—15 tahun), namun cukup banyak juga yang berusia lebih dari 15 
tahun. Berdasarkan pada latar belakang ini, pengembangan dan penguatan persatuan dan 
harmoni dalam keberagaman merupakan keniscayaan. 

a. Strategi Pembelajaran yang Digunakan Guru

Strategi pengelolaan pembelajaran akan memengaruhi kualitas pemahaman peserta didik. 
Beberapa komponen yang memengaruhi kualitas pembelajaran di antaranya ialah peserta 
didik, guru, kurikulum, dana, sarana, dan prasarana. Komponen guru menjadi komponen 
utama dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus menggunakan pendekatan 
pembelajaran yang sesuai agar tercipta suasana pembelajaran di kelas lebih kondusif, efektif, 
dan menyenangkan. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran, tahap-
tahap dalam kegiatan pembelajaran, dan pengelolaan kelas (Arends, dalam Yuniwati, 2016). 

Lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas akan sangat berpengaruh pada proses 
kemajuan berpikir peserta didik. Tanpa adanya kemauan guru untuk menemukan model 
pembelajaran yang sesuai, akan membuat guru sebagai pemeran tunggal. Hal ini akan 



mengakibatkan rendahnya minat peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar. 
Pembelajaran yang seperti ini sudah seharusnya ditinggalkan oleh guru. Pembelajaran yang 
berorientasi pada target penguasaan materi hanya berhasil dalam jangka pendek, tetapi 
gagal dalam membekali peserta didik untuk memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka 
panjang. Mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang lebih menekankan pada 
kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya serta mampu berpartisipasi dalam 
masyarakat. Peserta didik perlu diberi stimulan agar menjadi kritis, tidak hanya menjadi 
pendengar dan menerima materi yang disajikan oleh guru. 

Strategi pembelajaran PPKn di kelas IX untuk materi pengembangan dan penguatan 
nilai persatuan dan harmoni dalam keberagaman diawali dengan identifikasi materi 
aspek keragaman pada pelajaran PPKn SMP di Kelas IX diperlukan untuk menjawab 
penelitian ini. Berdasarkan kurikulum PPKn SMP pada  Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 
Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Materi 
aspek keragaman di kelas IX terdapat pada 1) prinsip persatuan dalam keberagaman 
suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam 
bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan 2) prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, 
dan antargolongan (SARA) sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika.

Berdasarkan analisis contoh dokumen diketahui bahwa guru tidak kesulitan mengembangkan 
materi aspek persatuan dan harmoni dalam keberagaman dalam penyusunan RPP. 
Kompetensi dasar ini kemudian dikembangkan dalam rumusan indikator ke beberapa butir. 
Setelah itu, guru mengembangkan materi pembelajaran muatan persatuan dan harmoni 
dalam keberagaman dengan berpedoman pada buku teks pemerintah. Menentukan 
pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah berbasis masalah dan proyek. 
Pembelajaran mengenai persatuan dan harmoni dalam keberagaman ini dilaksanakan 
selama 10 jam pelajaran, di mana satu jam pelajaran setara dengan 35 menit. 

Dalam pembelajaran, guru juga merasa tidak mengalami kesulitan. Agar mudah dipahami 
dan menarik minat peserta didik, guru menggunakan strategi menjelaskan materi dengan 
memberikan contoh isu aktual dan kontekstual.  Kemudian, pembelajaran dilanjutkan 
dengan pembagian peserta didik menjadi beberapa kelompok dengan mempertimbangkan 
keragamannya. Setiap kelompok akan mendapatkan satu isu aktual untuk dibahas, yang  
berbeda dengan kelompok lainnya. Berdasarkan isu aktual tersebut, peserta didik diminta 
untuk mengidentifikasi permasalahan terkait persatuan dan harmoni dalam keragaman, 
akibat, dan alternatif solusi terhadap permasalahan tersebut. Kemudian, tiap-tiap kelompok 
mempresentasikan hasil kerjanya di hadapan  kelompok lain. Kelompok lain diminta untuk 
menanggapi dan memberikan masukan secara bergantian. Guru melakukan penilaian pada 
saat proses diskusi, presentasi, dan hasil kerja kelompok. 

Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa setiap kegiatan merupakan  teknik pembelajaran, 
dengan menggunakan metode diskusi dan presentasi. Seluruh kegiatan tersebut di atas 
merupakan strategi yang disusun guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam 
mengatur strategi, guru memilih berbagai metode, seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, 
dan demonstrasi. Guru juga menggunakan berbagai media, seperti film, audio, dan gambar, 
sebagai bagian dari teknik-teknik yang dipilih oleh guru.



Gagne (Gagne, et all, 1988) mengembangkan suatu model berdasarkan teori pemrosesan 
informasi yang memandang pembelajaran dari segi 9 urutan peristiwa sebagai berikut: a. 
menarik perhatian peserta didik; b. mengemukakan tujuan pembelajaran; c. memunculkan 
pengetahuan awal; d. menyajikan bahan stimulasi; e. membimbing belajar; f. menerima 
respons peserta didik; g. memberikan balikan; h. menilai unjuk kerja; dan i. meningkatkan 
retensi dan transfer.

Pembelajaran berbasis masalah yang memanfaatkan isu aktual dan dekat dengan 
kehidupannya, telah memenuhi teori pemrosesan informasi bagi peserta didik. Mereka 
diharapkan dapat mengembangkan sikap kritis dan rasional terhadap isu persatuan dan 
harmoni dalam keberagaman yang terjadi di lingkungannya. Peserta didik sekaligus 
diharapkan dapat membangun pengetahuannya secara langsung sehingga dapat 
memahami konsep persatuan dan harmoni dalam keragaman.  

Pembelajaran berbasis masalah memberikan stimulus bagi peserta didik untuk memahami 
prinsip persatuan dan harmoni dalam keberagaman dari suku, agama, ras, dan antargolongan 
dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika sehingga menjadi penguat persatuan dan kesatuan 
bangsa. Peserta didik terbangun rasa cinta tanah air karena kekayaan akan keragaman 
masyarakatnya, dengan tetap mengutamakan persatuan bangsa. 

Penilaian pembelajaran ini menggunakan tes dan nontes. Penilaian tes bertujuan untuk 
mengetahui pemahaman peserta didik mengenai konsep persatuan dan harmoni dalam 
keragaman. Sementara itu, penilaian nontes untuk sikap dan keterampilan yang ditunjukkan 
peserta didik terkait materi persatuan dan harmoni dalam keragaman. Guru menyatakan 
bahwa penilaian yang dilakukan telah bersifat utuh yang merupakan bagian integral dari 
konsepsi authentic learning yang menuntut terjadinya authentic assessment. Hasil belajar 
peserta didik secara umum telah memperlihatkan keberhasilan ketuntasan belajar dan 
peningkatan pemahaman peserta didik. Dilihat dari aktivitas peserta didik dalam kegiatan 
pembelajaran, rata-rata nilai hasil belajar cukup baik. 

Pemahaman peserta didik diperkuat guru dengan memberikan penugasan berupa proyek 
persatuan dan harmoni dalam keberagaman. Model pembelajaran proyek, diartikan 
sebagai pemberian tugas berbentuk proyek yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 
tertentu. Proyek merupakan tugas yang melibatkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu, umumnya menggunakan 
data. Langkah-langkah model proyek yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas enam 
langkah, yaitu (1) penentuan proyek; (2) perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek; 
(3) penyusunan jadwal pelaksanaan proyek; (4) penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan 
monitoring guru; (5) penyusunan laporan dan presentasi/publikasi hasil proyek; (6) evaluasi 
proses dan hasil proyek. Langkah dalam melaksanakan penilaian proyek: (a) memberikan 
tugas secara rinci; (b) menjelaskan aspek dan rubrik penilaian; (c) melaksanakan penilaian 
yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan; (d) mendokumentasikan hasil 
penilaian (Dit PSMP, 2015).

Proyek ini merupakan penugasan kokurikuler yang setara dengan satu jam pelajaran. Peserta 
didik diminta untuk mememotret budaya di sekitar tempat tinggalnya yang bersinggungan 
dengan SARA yang berbeda dengan dirinya. Berdasarkan potret tersebut, peserta didik 
mendeskripsikan apa saja perbedaannya, permasalahan yang mungkin ditimbulkan dari 
perbedaan tersebut, tindakan pencegahan jika terjadi permasalahan, dan bagaimana sikap 
yang harus ditunjukkan oleh peserta didik jika permasalahan akibat perbedaan tersebut terjadi. 
Penilaian dilakukan guru berdasarkan kemampuan mendeskripsi foto yang diambil dikaitkan 
dengan pemahaman prinsip persatuan dan harmoni dalam keberagaman serta bagaimana 



sikapnya terhadap terbedaan tersebut yang dibuktikan dengan foto. Keseluruhan strategi 
guru dikatakan berhasil jika guru sudah melaksanakan komponen-komponen pembelajaran 
untuk meningkatkan pemahaman peserta didik.

Mengenai respons peserta didik saat diberikan pembelajaran materi persatuan dan harmoni 
dalam keberagaman, guru menyatakan bahwa respons dan sikap peserta didik dapat 
beragam, tergantung pada konteks materi yang dipelajari. Peserta didik dapat termotivasi dan 
bersemangat jika materi yang diberikan kontekstual dengan kehidupan anak dan merupakan 
masalah yang sedang diperbincangkan disertai pemberian tugas yang aktif melibatkan 
peserta didik dalam pembelajaran. 

Peserta didik SMPN 10 Batam sangat beragam dan tidak ada yang dominan, baik dari 
segi etnis, gender, maupun agama. Oleh karena itu,  membangun toleransi harus menjadi 
prioritas, terutama dalam konteks masyarakat yang plural dan heterogen. Pemahaman atas 
pentingnya toleransi diperlukan untuk membangun sikap toleransi antarpeserta didik. Nilai-
nilai keragaman telah diimplementasikan dengan baik oleh peserta didik dalam perilaku 
keseharian mereka di sekolah. Mereka dapat berinteraksi dengan peserta didik lain tanpa 
membedakan latar belakang mereka. Andai terdapat konflik, disebabkan oleh permasalahan 
pribadi peserta didik, tidak terkait dengan perbedaan etnis, budaya, gender, atau paham 
keagamaan. 

Namun demikian, guru masih berpikir perlu untuk mengembangkan instrumen penilaian 
terkait pelabelan. Hal ini disebabkan masih tetap adanya pelabelan walaupun pemahaman 
konsep mengenai keragaman sudah baik. Contohnya mengenai pelabelan terhadap suku 
atau gender tertentu. Pelabelan yang sudah membudaya di masyarakat agak sulit untuk 
direduksi. Kekhawatiran jika perspektif tentang pelabelan ini tidak diperbaiki, akan  menjadi 
pemicu permasalahan. Walaupun secara umum di sekolah tidak pernah terjadi konflik 
terkait hal ini. 

Oleh karena itu, guru berusaha menguatkan sikap toleransi peserta didik agar mereka 
dapat saling bergaul, saling menghormati, dan saling membantu antara sesamanya. 
Toleransi merupakan sikap positif yang menghargai orang lain dalam menggunakan 
kebebasan hak asasi sebagai manusia dan makhluk sosial. Toleransi harus didukung oleh 
cakrawala pengetahuan yang luas, sikap terbuka, dialog, kebebasan berpikir, dan beragam 
(Casram, 2016). Agar sikap toleransi dapat berkembang, diperlukan pengetahuan yang 
luas agar memiliki cara pandang yang berbeda. Sikap toleransi merupakan harmoni dalam 
perbedaan (Svanberg, 2014). Dengan sikap saling menghargai dan menghormati, akan 
tercipta suasana yang aman, tenteram, meminimalkan perpecahan dan pada akhirnya 
tercipta persatuan dan harmoni dalam keberagaman. 

Toleransi sosial digunakan untuk mengukur tingkat toleransi terhadap kaum minoritas (Svanberg, 
2014). Toleransi yang tinggi diharapkan mampu menciptakan sebuah tatanan kehidupan 
saling menghargai dan menghormati perbedaan demi menjaga persatuan dan harmoni dalam 
keberagaman Indonesia.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juditha (2015) menunjukkan 
bahwa konflik akan terjadi jika di dalam kontak sosial ada fungsi komunikasi antaretnis yang 
tidak dilakukan dengan baik. 

Di dalam teori toleransi terdapat beberapa dimensi, yaitu toleransi antaretnis, toleransi 
sosial, dan toleransi dalam kepribadian (Sztejnberg dkk., 2016). 1) Dimensi toleransi 
antaretnis meliputi sikap terhadap perbedaan mencakup kaum mayoritas dan minoritas, 
baik ras maupun etnis. Dalam bermasyarakat tidak jarang perbedaan gaya bahasa menjadi 
salah satu faktor yang disalahartikan (Nugroho dkk, 2012). Dimensi toleransi sosial meliputi 



kontak sosial yang terjadi di tengah masyarakat akan sebuah perbedaan melalui pola 
keterbukaan kontak sosial sehingga menciptakan sebuah komunikasi antaretnis yang 
baik. 3) Dimensi toleransi dalam kepribadian meliputi penggambaran mengenai realitas 
lingkungan yang berada pada sebuah kebudayaan yang multikultural.

Melalui pembelajaran mata pelajaran PPKn diharapkan dapat diwujudkan sikap toleransi 
dalam masyarakat dengan: 1) memahami perspektif setiap orang; 2) menumbuhkan sikap 
empati; 3) selalu meminta penjelasan; 4) menghargai perbedaan; dan 5) mempelajari 
masyarakat dan budaya yang lain. Selain itu, upaya pendidikan untuk menanamkan 
sikap toleran di masyarakat dilakukan melalui: 1) pendidikan multikultural dan karakter; 
2) pendidikan berwawasan kebangsaan; dan 3) manajemen pendidikan yang profesional 
(Muawanah, 2018).

Jika kelas berisi peserta didik dengan etnis, gender, dan agama yang heterogen, mereka 
akan terlatih dan terbiasa menghadapi teman-teman yang berbeda. Pada kenyataan 
yang dialami guru, peserta didik memang sudah terbiasa bertoleransi dalam kehidupan di 
kelas dan di sekolah. Hal ini terbukti dari sikap saling menghormati sesama teman, tidak 
membedakan dalam bergaul, tidak mudah terpengaruh jika ada berita atau kejadian tentang 
pertikaian SARA, dan tetap terjaganya kerukunan peserta didik. Hal ini sesuai dengan hasil 
penilaian dari materi keragaman yang berada di angka 85 dari skala 100. Walaupun guru 
mengakui untuk penilaian tes materi persatuan dan harmoni dalam keberagaman masih 
berada di level berpikir rendah.  

Upaya lain guru PPKn agar peserta didik mampu mengembangkan dan mengamalkan 
prinsip persatuan dan harmoni dalam keberagaman, yaitu   1) guru memberikan contoh 
toleransi kepada sesama guru dan peserta didik; 2) hormat kepada guru, tenaga 
kependidikan, dan kepala sekolah; 3) saling membantu teman yang kesulitan memahami 
materi yang disampaikan oleh guru (Irawan, 2014); 4) memberikan semangat rajin 
belajar kepada peserta didik; 5) memperkenalkan dan mengajak untuk mencintai produk 
dalam negeri; 6) menjunjung tinggi budaya Indonesia; 7) memperingati hari-hari besar 
nasional; 8) mengikuti upacara bendera dengan khidmat; 9) melatih peserta didik untuk 
mengembangkan sifat kekeluargaan yang memungkinkan terjadinya proses berdialog; 10) 
memberikan pengertian mengenai pentingnya mengutamakan persatuan dan kesatuan 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Tukiran, 2021). 

b. Persepsi Peserta Didik terhadap Strategi Pembelajaran yang Digunakan Guru 

Hasil penelitian ini menunjukkan respons positif terhadap mata pelajaran PPKn dengan 
model pembelajaran berbasis masalah, dilihat dari hasil belajar peserta didik yang baik. Hal 
ini terjadi karena secara umum peserta didik senang dengan pembelajaran materi persatuan 
dan harmoni dalam keragaman. Suasana pembelajaran yang santai, namun tetap serius 
membuat peserta didik dapat lebih menikmati pembelajaran. Guru juga menggunakan isu 
aktual dan kontekstual sehingga peserta didik dapat memahami hubungan antara apa yang 
dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. 

Pernyataan ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa materi PPKn akan 
menarik bagi peserta didik apabila merupakan isu yang faktual dan “trending topic”, 
terutama isu yang sifatnya lokal dan praktis. Sesuai dengan pendapat bahwa isu Pancasila 
dan kewarganegaraan didasarkan atas empat jenis, yakni isu universal, advokasi, selektif, 
dan praktis (Muhibbin, dkk, 2016). Penerapan model isu kontroversial ini diharapkan 
mampu membangkitkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam memahami isu-isu 
dan permasalahan keragaman yang terjadi di lingkungan kehidupan mereka. Peserta didik 



dikembangkan kemampuan berpikir kritis sebelum mengambil keputusan yang rasional, 
berdasarkan fakta, konsep, dan prinsip yang akurat (Melaningrum, 2018).

Peserta didik menunjukkan keaktifan di kelas, misalnya berpendapat, menjawab pertanyaan 
guru, bertanya hal-hal yang tidak dimengerti secara kritis, melakukan kegiatan penyelidikan 
suatu masalah antara materi yang dipelajari dengan apa yang ditemukan dalam kehidupan 
sehari-hari dengan penuh semangat, memberikan solusi dari beberapa alternatif jawaban, 
mengerjakan tugas dengan baik, menerima risiko jika tidak mengerjakan tugas tepat waktu, 
mengerjakan tugas madiri, dan ulangan harian. 

Peserta didik menyatakan bahwa pengembangan dan penguatan nilai persatuan dan harmoni 
dalam keberagaman tidak cukup jika guru hanya berceramah memberikan materi. Peserta 
didik berharap diajak “menemukan” nilai-nilai tersebut yang mendasari berbagai tindakan. 
Strategi guru mengggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah membuat peserta 
didik lebih dapat aktif, dilibatkan untuk berpikir, dan bebas menyampaikan pendapatnya. 
Presentasi tiap-tiap kelompok yang mengharuskan kelompok lain memberi tanggapan juga 
menambah wawasan peserta didik secara tidak langsung. Peserta didik menjadi merasa 
percaya diri terhadap kemampuannya memahami materi dan akan mewujudkannya dalam 
tindakan sehari-hari. Validasi pendapat ini adalah hasil tes pemahaman peserta didik yang 
secara umum berada di angka 85 dari skala 100.

 Pembelajaran proyek yang ditugaskan oleh guru sebagai tugas kokurikuler ialah 
memotret kehidupan sosial dan budaya di sekitar tempat tinggalnya yang berbeda dengan 
dirinya dan bersinggungan dengan SARA. Peserta didik menyatakan lebih percaya diri 
dan termotivasi dalam mengerjakan tugas tersebut karena sudah mendapat pemahaman 
dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Mereka juga sudah memahami aspek-
aspek yang dinilai dari tugas tersebut sehingga dapat menetapkan target penyelesaian 
tugas sesuai dengan kemampuannya. Pemberian tugas proyek menurut peserta didik lebih 
memperkaya pemahaman mereka tentang materi yang dipelajari dan sikap yang harus 
ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. 

Peserta didik menyatakan bahwa guru PPKn yang hanya satu orang untuk seluruh kelas 
IX membuat mereka kurang waktu untuk berdiskusi lebih dalam mengenai materi yang 
dipelajari. Namun, hal ini dapat disiasati peserta didik dengan memaksimalkan penggunaan 
media sosial di luar jam sekolah. 

Peserta didik SMPN 10 Batam sangat beragam dan tidak ada yang dominan, baik dari 
segi etnis, gender, maupun agama. Oleh karena itu,  membangun toleransi harus menjadi 
prioritas, terutama dalam konteks masyarakat yang plural dan heterogen. Pemahaman 
atas pentingnya toleransi diperlukan untuk membangun sikap toleransi antarpeserta 
didik. Peserta didik menyatakan telah melakukan implementasi nilai-nilai persatuan dan 
harmoni dalam keberagaman dengan baik dalam perilaku keseharian mereka di sekolah. 
Mereka menyatakan bahwa dalam berinteraksi dengan peserta didik lain, mereka tidak 
membedakan latar belakang. Andaipun sampai terjadi konflik, hal tersebut disebabkan oleh 
permasalahan pribadi peserta didik, tidak terkait dengan perbedaan etnis, budaya, gender, 
atau paham keagamaan. 

Hasil penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan hasil belajar peserta didik. Model 
Pembelajaran Berbasis Masalah dapat meningkatkan proses pembelajaran karena model 
pembelajaran tersebut dapat melatih peserta didik berpikir kritis dalam menyelesaikan 
masalah.



c. Upaya Lain untuk Pengembangan dan Penguatan Persatuan dan Harmoni dalam 
Keberagaman

Berbagai upaya yang telah dilakukan guru PPKn tidak dapat optimal tanpa adanya kerja 
sama dari seluruh warga sekolah untuk mewujudkan persatuan dan harmoni dalam 
keragaman, di luar jumlah peserta didik yang cukup banyak untuk diampu. Dalam hal ini, 
warga sekolah SMPN 10 Batam dengan dipimpin oleh Kepala Sekolah telah berkomitmen 
untuk mengembangkan dan menguatkan persatuan dan harmoni dalam keberagaman. 
Terkonfirmasi dalam Dokumen 1 Kurikulum SMPN 10 Batam, Bab II huruf F yang menyatakan 
“…kurikulum muatan sosial yang diprogramkan di SMP Negeri 10 Batam yang mengarah 
pada pemersatu keanekaragaman sosial budaya dan agama tersebut.”

Persatuan dan harmoni dalam keberagaman dalam kenyataannya belum cukup hanya 
dibangun oleh komitmen seluruh warga sekolah. Diperlukan juga komitmen keluarga dan 
masyarakat. Oleh karena itu, sekolah selalu berusaha melibatkan orang tua dan masyarakat 
dalam program-programnya. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa pendidikan karakter 
bagi anak bangsa mula-mula dapat diajarkan dalam lingkup keluarga. Keluarga merupakan 
lingkungan yang efektif dan kondusif dalam mengajarkan anak untuk memahami 
perbedaan yang tercipta antarmanusia, bukanlah pemicu konflik, melainkan ciri khas dalam 
kemajemukan (Hasanah dkk, 2021). 

Keluarga yang berada di tengah masyarakat memerlukan penguatan nilai-nilai toleransi 
dalam bermasyarakat sebagai buah dari harmonisasi kemajemukan (Suciartini, 2017). 
Karena lazimnya, masyarakat di Indonesia beragam etnis, suku, dan ras bahkan agamanya 
(Anam, 2020). Pada akhirnya diharapkan warga negara dapat mewujudkan persatuan dan 
harmoni dalam keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman 
keberagaman bagi masyarakat dalam lingkup nasional merupakan suatu keharusan. 
Secara nasional, upaya penanaman paham tersebut diajarkan melalui pembelajaran PPKn 
(Nasution, 2016; Assingkily, dkk, 2020; Harahap,dkk., 2019).

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa guru PPKn di 
SMPN 10 Batam telah menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai sehingga dapat 
meningkatkan ketuntasan dan pemahaman dari peserta didik. Guru secara umum juga 
tidak mengalami kesulitan mengembangkan strategi pembelajaran PPKn kelas IX untuk 
pengembangan dan penguatan persatuan dan harmoni dalam keberagaman melalui 
implementasi sila ketiga Pancasila. Hal ini terlihat dari guru yang dapat melakukan relevansi 
terhadap komponen-komponen pembelajaran. 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang baik dan pelaksanaan 
yang sesuai dengan perencanaan menjadi kunci kerberhasilan strategi pembelajaran ini. 
Pembelajaran menggunakan pendekatan berbasis masalah dan proyek. Guru menggunakan 
isu aktual dan kontekstual untuk dapat menarik mengaktifkan peserta didik sehingga 
diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang bersifat utuh sebagai bagian 
integral dari konsepsi authentic learning yang menuntut terjadinya authentic assessment. 

Peserta didik menyatakan termotivasi dan tertarik untuk terlibat secara aktif dalam 
pembelajaran pengembangan dan penguatan persatuan dan harmoni dalam keberagaman 
melalui implementasi sila ketiga Pancasila. Hal itu terjadi karena guru menggunakan isu 
aktual dan kontekstual sehingga dapat dipahami keterkaitan antara materi yang dipelajari 



dengan kehidupan sehari-hari. Penugasan proyek membuat peserta didik lebih paham 
akan materi yang dipelajari sehingga mereka lebih percaya diri dalam bertindak di dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

Terkait pengembangan instrumen penilaian tentang pelabelan yang masih dianggap kurang 
oleh guru, disarankan agar guru mengembangkan instrumen penilaian yang mengakomodasi 
berpikir tingkat lebih tinggi. Akhirnya guru diharapkan dapat mengetahui pemahaman 
peserta didik terkait pelabelan lebih dalam sehingga dapat mengubah sikapnya. 

Pengembangan dan penguatan persatuan dan harmoni dalam keberagaman sebagai 
implementasi sila ketiga Pancasila pada akhirnya disadari tidak cukup jika hanya 
melalui pembelajaran PPKn. Diperlukan strategi yang mencakup tripusat pendidikan 
kewarganegaraan, yaitu keluarga, masyarakat, dan nasional. Pengamalan nilai persatuan 
dan kesatuan bangsa sebagai penguatan nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dan toleransi 
dalam kehidupan berbangsa. Implementasinya dapat melalui hal-hal sederhana seperti 
(1) memberikan semangat rajin belajar kepada peserta didik; (2) memperkenalkan dan 
mengajak untuk mencintai produk dalam negeri; (3) menjunjung tinggi budaya Indonesia; 
(4) memperingati hari-hari besar nasional; dan (5) mengikuti upacara bendera dengan 
khidmat.
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Abstrak
Melemahnya semangat kebangsaan dan cinta tanah air sudah berada pada titik nadir yang 
mengkhawatirkan. Merasuknya paham ekstremisme menjadi dampak buruk yang patut mendapat 
perhatian. Untuk itu, dalam kajian ini penulis ingin menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut.  
1) Bagaimana format ideal mekanisme pendidikan karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah 
air diajarkan di sekolah seperti yang diamanatkan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 
4 Ayat 1? 2) Apakah langkah nyata yang harus dilakukan sekolah untuk menguatkan karakter 
semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang bermuara pada kokohnya pemahaman multikultural 
di kalangan peserta didik? Untuk menjawabnya, 1) penulis menggagas empat format ideal model 
pendidikan karakter di sekolah, yaitu  model otonomi, model integrasi,  model suplemen,  dan model 
kolaborasi. 2) Secara empirik, upaya  revitalisasi dan reaktualisasi peran sekolah yang meliputi 
empat layanan  pembelajaran, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, serta terapi afektif.  

Kata Kunci: Revitalisasi, Reaktualisasi, Karakter, Multikulturalisme, Ekstremisme 

Abstract
The weakening of the nationality spirit and love for fatherland are at an alarming low. Extremism give 
negative effects that need attention. Therefore, with this study the author can get answer for  several 
questions, such as: 1) what is the ideal format for the character education mechanism taught in 
school as mandated by the National Education System Law No. 20 year 2003 in the article 4 verse 
1? 2) what are the concrete action that school should take to strengthen the he nationality spirit and 
love for fatherland which lead to the strengthening of multicultural understanding among students? 
To answer these, 1) the author proposes 4 ideal forms for character education models in schools, 
namely: the autonomy model, the integration model, the supplement model and the collaboration 
model. 2) empirically, efforts to revitalize and re-actualize the role of schools which include 4 learning 
services, namely: Intra curricular, extracurricular co-curricular and affective therapy.

Keywords: Revitalization, Re-actualization, Character, Multiculturalism, Extremism



1. Pendahuluan 
Bangsa Indonesia dikenal kemajemukannya, ditandai dengan banyaknya etnis, suku, 
agama, budaya, dan kebiasaan di dalamnya. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia 
dikenal sebagai masyarakat multikultural yang anggotanya memiliki latar belakang budaya  
beragam. Seiring dengan menggejalanya komunalisme, konflik antarsuku maupun agama 
kerap muncul bagaikan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Kesatuan dan persatuan 
abadi yang diidam-idamkan selama ini kadang terancam akan terkoyak. Yang mengemuka 
kemudian adalah kepentingan antargolongan, suku, daerah, ras ataupun agama dengan 
mengesampingkan realitas atau kepentingan yang lain (Ambarudin, 2016: 24). 

Satu hal yang paling nyata dan membuat kita bersedih ialah berbagai aksi teror berupa 
peledekan gedung-gedung peribadatan, perkantoran, atau gedung atau kepolisian. 
Diduga kuat pelaku tindak terorisme itu telah terpapar paham radikalisme yang sangat 
menyesatkan. Dapat dikatakan bahwa radikalisme terjadi karena rendahnya pemahaman 
terhadap multikultural yang sebenarnya menjadi sesuatu yang khas di Indonesia. 

Nyatanya, pendidikan masih memiliki peranan penting untuk menguatkan pemahaman 
multikulturalisme. Najmina (2018: 85) berpendapat bahwa pendidikan berperan besar 
dalam upaya menciptakan dan menguatkan pemahaman akan keragaman. Lebih jauh, 
Harahap (2018:50) menandaskan bahwa payung hukum tentang minimalisasi pelaksanaan 
pendidikan di Indonesia pun sudah tertuang. UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pada 
Pasal 4 Ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan 
berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.  

Sementara Budianta (2013: 44) menyatakan bahwa dalam konteks membangun masyarakat 
multikultural, selain berperan meningkatkan mutu bangsa agar dapat duduk sama rendah, 
berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain, pendidikan juga berperan memberi perekat 
antara berbagai perbedaan di antara komunitas kultural atau kelompok masyarakat yang 
memiliki latar belakang budaya berbeda-beda. 

Oleh karena itu, Masunah (2020:18) menggarisbawahi bahwa sejarah telah membuka mata 
kita tentang munculnya banyak kasus yang destruktif dalam konteks kebangsaan. Misalnya, 
terjadinya sentimen antaretnis, perselisihan antarsuku, sampai pertikaian antar (pemeluk) 
agama. Hal itu menunjukkan karakter kebangsaan Indonesia saat ini masih lemah. Karakter 
kebangsaan ini harus selalu dipupuk dan disirami agar dapat tumbuh dengan baik.

Menarik sekali kala kita cermati apa yang diungkapkan Ketua PB NU KH Said Aqil Siroj. 
Disampaikannya bahwa agenda besar kekinian yang diangkat sebagai tema Harlah ke-98 
NU adalah Menguatkan Peran Keagamaan dan Kebangsaan. Implikasi yang paling nyata 
adalah pendidikan berperan besar dalam upaya menciptakan dan menguatkan pemahaman 
akan keragaman dan semangat kebangsaan (Jawa Pos, 28/2/2021).

Berdasarkan  apa yang dipaparkan di atas, penulis mengemukakan beberapa masalah 
berikut. 1) Bagaimana format ideal mekanisme pendidikan karakter diajarkan di sekolah 
seperti yang diamanatkan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 4 Ayat 1? 2) 
Apakah langkah empirik di sekolah yang harus dilakukan sekolah untuk memperkuat karakter 
semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang bermuara pada kokohnya pemahaman 
multikultural di kalangan peserta didik?



2. Kajian Pustaka
a. Revitalisasi dan Reaktualisasi

Sekolah sebagai agen yang paling potensial untuk menerapkan penguatan pendidikan 
karakter selayaknya melakukan berbagai upaya revitalisasi  dan aktualisasi. Menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (2001) pengertian “revitalisasi” adalah proses, cara, perbuatan 
menghidupkan atau menggiatkan kembali. Sementara itu, pengertian “reaktualisasi” adalah 
proses, cara, perbuatan penyegaran dan pembaruan kembali nilai-nilai kehidupan masyarakat.

b. Pendidikan Karakter

1) Pengertian dan Hakikat Karakter

Karakter adalah  cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu 
untuk hidup dan bekerja sama. Hal ini berlaku dalam lingkungan keluarga, masyarakat, 
bangsa, dan negara. Individu yang memiliki karakter yang baik  adalah individu yang bisa 
mengambil keputusan  dan bisa mempertanggungjawabkan tiap akibat  dari keputusan 
yang ia buat (Megawangi, 2017: 64). Pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis 
dan berkelanjutan tentunya akan membawa kecerdasan pada diri anak. Kecerdasan ini 
merupakan bekal penting untuk menyongsong masa depan. 

2) Beberapa Penelitian tentang Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter sangatlah penting. Sejalan dengan itu, beberapa penelitian telah 
membuktikan adanya korelasi yang sangat erat antara karakter dengan hal-hal positif 
yang dapat diraih peserta didik. Berkowits (2019) melakukan penelitian yang hasilnya 
menunjukkan  adanya peningkatan motivasi peserta didik dalam meraih prestasi akademik 
pada sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Ini terjadi ketika kelas-kelas secara 
komprehensif terdapat penurunan drastis tindak-tanduk  peserta didik yang negatif. 

Demikian halnya dengan Sins (2015:34) yang mengompilasikan berbagai penelitian tentang 
pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan pendidikannya di sekolah. 
Ada sederet faktor risiko penyebab kegagalan anak di sekolah.  Faktor utama ternyata 
bukan terletak pada kecerdasan  otak, tetapi pada karakter.

Goleman (2014), seorang profesor ilmu psikologi sosial anak  dari Ohio State University, 
Amerika, berpendapat  bahwa keberhasilan seseorang di masyarakat, ternyata 80 % 
dipengaruhi kecerdasan emosi. Mereka yang bermasalah dalam kecerdasan emosinya, 
akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tak dapat mengontrol emosinya. 

Kajian-kajian mengenai corak kegiatan, yaitu hubungan antarmanusia dalam berbagai 
manajemen pengelolaan sumber-sumber daya akan merupakan sumbangan yang penting 
dalam upaya mengembangkan dan memantapkan pemahaman multikulturalisme dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia.

3) Dasar Hukum Pendidikan Karakter di Indonesia

Bersamaan dengan upaya-upaya tersebut di atas, Kementerian Pendidikan Nasional RI 
mengadopsi 18 pilar pendidikan karakter untuk ditargetkan agar dapat tertanam dan tumbuh 
subur dalam pendidikan sekolah, dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA. Penjabaran 
pendidikan karakter ini sebelumnya telah diamanatkan secara garis besar dalam UU Sistem 
Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 di mana salah satu tujuan pendidikan nasional 
adalah tercapainya pendidikan karakter.  



Dalam UU tersebut terdapat 18 karakter yang menjadi sasaran yang ingin ditanamkan 
dalam diri peserta didik, antara lain: 1. religius, 2. jujur, 3. toleransi, 4. disiplin, 5. kerja 
keras,  6. kreatif, 7. mandiri, 8. demokratis,  9. rasa ingin tahu, 10. semangat kebangsaan, 
11. cinta tanah air, 12. menghargai prestasi, 13. bersahabat/komuniktif, 14. cinta damai, 15.  
gemar membaca, 16. peduli lingkungan, 17. peduli sosial, serta  18. tanggung jawab. 

c. Multikulturalisme

Terkait dengan pentingnya pemahaman tentang multikultural, Asmuri (2016:35) 
menggariskan, sebagai sebuah ide atau ideologi, multikulturalisme terserap dalam berbagai 
interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup 
dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, bisnis, politik, dan berbagai kegiatan lainnya 
di dalam masyarakat yang bersangkutan.  

Pendidikan dalam upaya menguatkan pemahaman multikultural mengakui adanya 
keragaman etnik dan budaya masyarakat suatu bangsa. Sebagaimana dikatakan  
Stavenhagen (2012: 74) “Religious, linguistic, and national minority, as well as indigenous 
and tribal peoples were often subordinated, sometimes forcefully and against their will, 
to the interest of the state and the dominant society. While many people had to discard 
their own cultures, languages, religions and traditions, and adapt to the alien norms and 
customs that were consolidated and reproduced through national institutions, including 
the educational and legal system. Melengkapi pernyataan itu, menurut Bank (2018:124) 
secara luas pendidikan dalam upaya menguatkan pemahaman multikultural mencakup 
seluruh peserta didik tanpa membedakan kelompok-kelompoknya, seperti gender, etnik, 
ras, budaya, strata sosial, dan agama. 

Pendidikan yang menguatkan pemahaman multikultural seyogyanya termasuk dalam 
kurikulum sekolah. Banyak dukungan dari tokoh-tokoh yang telah merasakan betapa 
getirnya kondisi lemahnya karakter kebangsaan dan cinta tanah air saat ini.   Dalam sebuah 
diskusi dengan tokoh-tokoh Madura, Dayak, dan Melayu di Singkawang baru-baru ini, 
ketiga suku yang pernah mengalami konflik kultural tersebut menyetujui dan mendukung 
ide tentang diselenggarakannya pendidikan karakter berbasis multikulturalisme di sekolah. 
Hal ini didasari pertimbangan sebagai upaya mencegah terulangnya kembali di masa yang 
akan datang konflik berdarah antarsuku bangsa yang pernah mereka alami (Harian Surya, 
3 September 2020).

d. Ekstremisme

Menurut Merriam-Webster Dictionary, ekstremisme secara harfiah berarti kualitas atau 
keadaan yang menjadi ekstrem. Istilah tersebut banyak dipakai dalam esensi politik atau 
agama, yang merujuk kepada ideologi yang dianggap oleh yang menggunakan istilah ini 
atau beberapa orang yang mematuhi konsensus sosial berada jauh di luar sikap masyarakat 
pada umumnya. Lebih mendalam, Schmid (2014), mendefinisikan kelompok ekstremis 
merupakan kelompok yang menganut paham kekerasan ekstrem atau ekstremisme. 
Ekstremis cenderung berpikiran tertutup, tidak bertoleransi, anti-demokrasi dan bisa 
menghalalkan segala cara, termasuk penipuan, untuk mencapai tujuan mereka. Kelompok 
ekstremis juga berpikiran tertutup. 



3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, menjelaskan fenomena yang terjadi 
didasari oleh kajian-kajian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya. Penulis mempelajari 
referensi-referensi dalam bentuk buku-buku, artikel jurnal, dan informasi-informasi faktual 
yang dimuat di media massa, berhubungan dengan pembahasan. Penulis mengumpulkan, 
menyeleksi, dan menganalisis informasi-informasi terkait untuk kemudian menyusun 
gagasannya.

4. Pembahasan

a. Model Pendidikan Karakter Semangat Kebangsaan dan Cinta Tanah Air di Sekolah

Pendidikan karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air  berorientasi pada nilai-nilai 
universal kebaikan yang menjadi dorongan mewujudnya perilaku-perilaku positif dalam 
diri peserta didik sebagai sebuah karakter. Untuk itu, Rosyada (2014:65) mengungkapkan 
bahwa pendidikan karakter tidak hanya berkait pada manifestasi-manifestasi moral dan 
akhlak yang baik berupa perilaku-perilaku partikular yang bersifat lokal.  Terdapat hal-hal 
yang berlaku secara universal.

Ahmad (2012) menyarankan bahwa untuk melaksanakan pendidikan karakter dengan 
gambaran yang sedemikian rupa diperlukan sebuah kreativitas dalam menyusun mekanisme 
yang mencakup model dan metodologi pendidikan. Akan lebih baik jika  melebihi mekanisme 
yang telah biasa dipergunakan dalam pendidikan moral selama ini.

Dalam hal ini penulis mengkaji gagasan empat model pendidikan karakter di sekolah, yaitu 
sebagai berikut. 1) Model otonomi dengan menempatkan pendidikan karakter sebagai 
mata pelajaran tersendiri. 2)  Model integrasi dengan menyatukan nilai-nilai dan karakter-
karakter yang akan dibentuk dalam setiap mata pelajaran. 3)  Model suplemen melalui 
sebuah kegiatan tambahan yang berorientasi pembinaan karakter peserta didik. 4) Model 
kolaborasi dengan menggabungkan ketiga model tersebut dalam seluruh kegiatan sekolah.

1) Model Otonomi

Model otonomi memosisikan pendidikan karakter sebagai sebuah mata pelajaran tersendiri 
yang tidak terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya. Penerapan model otonomi ini 
menghendaki adanya rumusan yang jelas seputar standar isi, kompetensi dasar, silabus, 
rencana pembelajaran, bahan ajar, metodologi, dan evaluasi pembelajaran. Jadwal 
pelajaran dan alokasi waktu merupakan konsekuensi lain dari model ini. 

Sebagai sebuah mata pelajaran tersendiri, pendidikan karakter akan lebih terstruktur dan 
terukur. Guru mempunyai otoritas yang luas dalam perencanaan dan membuat variasi 
program karena ada alokasi waktu yang dikhususkan untuk itu. Namun demikian, model ini 
dengan pendekatan formal dan struktural kurikulum dikhawatirkan lebih banyak menyentuh 
aspek kognitif peserta didik, tidak sampai pada aspek afektif dan perilaku.  

Model seperti ini biasanya mengasumsikan tanggung jawab pembentukan karakter hanya 
ada pada guru bidang studi. Dengan demikian, keterlibatan guru lain sangat kecil. Pada 
akhirnya pendidikan dan pengembangan kemampuan berpikir gagal karena hanya mengisi 
intelektual peserta didik tentang konsep-konsep kebaikan, sementara emosional dan 
spiritualnya kurang mendapat perhatian.



2) Model Integrasi

Model kedua yang mengintegrasikan pendidikan karakter dengan seluruh mata pelajaran 
ditempuh dengan paradigma bahwa semua guru merupakan pengajar karakter (character 
educator). Semua mata pelajaran diasumsikan memiliki misi moral dalam membentuk 
karakter positif peserta didik. Dengan model ini, maka pendidikan karakter menjadi tanggung 
jawab kolektif seluruh komponen sekolah. Model ini dipandang lebih efektif dibandingkan 
dengan model pertama, namun memerlukan kesiapan, wawasan moral, dan keteladanan 
dari seluruh guru. Satu hal yang lebih sulit daripada pembelajaran karakter itu sendiri.  Pada 
sisi lain, model ini juga menuntut kreativitas dan keberanian para guru dalam menyusun 
dan mengembangkan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

3) Model Suplemen

Model ketiga yang menawarkan pelaksanaan pendidikan karakter melalui sebuah kegiatan 
di luar jam sekolah dapat ditempuh melalui dua cara. Pertama melalui suatu kegiatan 
ekstrakurikuler yang dikelola oleh pihak sekolah dengan seorang penanggung jawab. 
Kedua, melalui kemitraan dengan lembaga lain yang memiliki kapabilitas dalam pembinaan 
karakter.

Model ini memiliki kelebihan berupa pengalaman konkret yang dialami para peserta didik 
dalam pembentukan karakter. Ranah afektif dan perilaku peserta didik akan banyak 
tersentuh melalui berbagai kegiatan yang dirancang. Keterlibatan peserta didik dalam 
menggali nilai-nilai kehidupan melalui kegiatan tersebut akan membuat pendidikan karakter 
memuaskan dan menyenangkan. 

Pada tahap ini sekolah menjalin kemitraan dengan keluarga dan masyarakat sekitar 
sekolah. Masyarakat dimaksud ialah keluarga, peserta didik, organisasi, tetangga, dan 
kelompok atau individu yang berpengaruh terhadap kesuksesan belajar dan pembentukan 
karakter peserta didik di sekolah.

b. Langkah Revitalisasi - Reaktualisasi Empirik di Sekolah

Pihak sekolah sebagai agen yang paling potensial untuk menerapkan pendidikan 
multikultural selayaknya melakukan berbagai upaya revitalisasi dan aktualisasi. Revitalisasi 
itu mencakup kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, serta terapi psikomotor semua warga 
sekolah, yaitu upaya mengasah ranah visi tentang pemahaman multikultural dan pluralisme.

1) Intrakurikuler

Dalam kegiatan intrakurikuler, diperlukan pendewasaan wawasan dalam pengajaran agama. 
Dalam masyarakat Indonesia yang  plural dan multireligius serta multikultural, diperlukan 
usaha serius untuk membangun pemahaman agama yang tidak mengedepankan dimensi 
perbedaan. Diperlukan pemahaman yang dapat memahami keragaman yang ada. Di sini 
agama selayaknya tidak hanya diajarkan dengan menekankan pada suatu yang normatif 
dan sakral. Akan tetapi, juga amat penting untuk mempelajari aspek yang profan, yaitu 
mempelajari juga aspek historis dan penerapan sosialnya.

Beberapa agenda yang mendesak dilakukan antara lain: mengedepankan pendekatan ilmu 
sosial keagamaan yang saat ini berkembang menjadi satu agenda penting yang harus 
diulas dalam pendidikan agama di sekolah. Pengajaran agama tidak bersifat doktrinal 
dangkal. Namun, juga harus diungkap sisi historis dari doktrin keagamaan yang akhirnya 
menambah khazanah pemahaman. Kenyataan menunjukkan bahwa kadang pendidikan 



agama masih diajarkan dengan cara menafikan hak hidup agama yang lainnya. Seakan-
akan hanya agamanya sendirilah yang benar dan mempunyai hak hidup. Sementara 
agama yang lain salah, tersesat, dan terancam hak hidupnya, baik di kalangan mayoritas 
maupun yang minoritas. Semangat pendidikan keagamaan yang sempit ini sudah barang 
tentu berlawanan secara fundamental dengan semangat pendidikan multikultural sehingga 
pada gilirannya, memperlemah persatuan bangsa. 

Di tengah keberagaman budaya, agama, ras, maupun etnik tidak terlalu penting untuk 
menekankan kebanggaan pada diri sendiri yang juga disertai sikap merendahkan orang 
lain.  Tidak terlalu penting mengulang-ulang pernyataan bahwa umat Islam adalah ya’lu 
wa la yu’la ’alaihi  (Islam itu tinggi dan tak ada yang melebihinya), tanpa dibarengi dengan 
penjelasan historis dan penanaman pemahaman pada peserta didik secara proporsional. 
Karena, dampak buruknya adalah pada akhirnya akan bermuara pada pemebentukan 
sikap eksklusivisme yang salah kaprah. Dalam beragama, eksklusif itu di mata Allah Swt., 
tidak boleh mengejar predikat eksklusif di antara masyarakat yang jelas-jelas multikultural 
dan etnis, ras, dan religi.

Agenda lain yang tak kalah pentingnya, pengajaran agama yang sebelumnya bertumpu 
pada teks (nash), perlu diimbangi dengan telaah yang cukup mendalam dan cerdas 
terhadap konteks dan realitas. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa nash itu terbatas, 
sedangkan kejadian-kejadian yang dialami manusia itu selalu berkembang (al-nushush 
mutanahiyah wa al-waqai’ ghairu mutanahiyah). Oleh karena itu, diperlukan sinergi positif 
antara guru agama dengan guru pengajar pelajaran lainnya. Misalnya, Sejarah, Sosialogi, 
Ekonomi, atau bahkan Bahasa Inggris. Di sini dibutuhkan diskusi-formal maupun nonformal 
untuk saling mendukung pengajaran tiap-tiap bidang studi yang menitikberatkan pada 
pemahaman konsep multikultural, ras, etnik, maupun religi.

Pendidikan agama kontemporer saat ini banyak menuai kritik. Hal ini tak lepas terlalu 
condongnya pendidikan agama pada aspek kognitif yang terepresentasi pada angka 
penilaian. Sementara itu, aspek psikomotor dan afektif kurang mendapatkan perhatian. 
Pelajaran budi pekerti dan akhlak yang bernuansa pada penghayatan tasawuf  kurang 
begitu ditanamkan guru  di sekolah dan orang tua di rumah. Internalisasi tasawuf inilah yang 
akan membawa pada pendewasaan  dan pematangan berpikir dan berperilaku  seperti 
penanaman sifat rendah hati, kesabaran, toleransi, tenggang rasa, kepuasan batiniah, 
serta cara pikir. Pendidikan agama sebenarnya belum cukup hanya pada konsep muara 
moralitas individu, tetapi juga harus mengarah pada moralitas publik.

Pelajaran lain yang sangat berperan adalah Sejarah dan Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (PKn). Telah tercatat dengan tinta emas dalam sejarah bangsa Indonesia, 
betapa persatuan dan kesatuan menjadi modal besar bagi tergapainya kemerdekaan dan 
kejayaan bangsa. Perjuangan kakek-nenek moyang kita yang tak  memandang perbedaan 
keyakinan, ras, suku, budaya, telah menghantarkan kita semua sebagai satu kesatuan 
bangsa untuk dapat menikmati kemerdekaan 17 Agustus, 76 tahun silam. Belakangan, 
nilai esensial yang sangat penting ini kurang diperhatikan dan diingat anak bangsa. Nilai 
semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang mengedepankan kerukunan antarumat 
beragama, suku, ras, atau golongan harus kembali direvitalisasi dalam pelajaran Sejarah. 

Pemupukan jiwa nasionalisme menjadi agenda penting yang sangat mendesak. Nyatanya 
generasi muda saat ini kurang memperhatikannya. Degradasi nasionalisme menjadi satu 
pemandangan yang jamak kita temui pada generasi muda saat ini. Hingga disintergrasi dan 
sparatisme tumbuh di beberapa titik negara kesatuan ini.



2) Kokurikuler

Mata pelajaran yang masuk dalam kokurikuler penulis rasa dapat menjadi sarana yang 
sangat efektif untuk menanamkan karakter nasionalisme peserta didik. Integrasi yang 
cerdas dan efektif dalam materi di kokurikuler dapat dilakukan, baik secara implisit maupun 
eksplisit. Kokurikuler dapat memainkan peran aktif untuk menguatkan karakter nasionalisme 
peserta didik. Dalam pelajaran kategori kokurikuler, pemerintah mempersilakan sekolah 
menambahkan beberapa mata pelajaran berkaitan dengan budaya, keunggulan, dan 
potensi yang ada di daerah di sekitar keberadaan sekolah. Kriteria atau batasan untuk 
menambahkan mata pelajaran yang masuk dalam kokurikuler ini ialah mata pelajaran yang 
memiliki potensi kuat untuk menanamkan dan menumbuhkembangkan pilar karakter pada 
peserta didik seperti yang telah termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor  87 Tahun 
2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. 

Pada mata pelajaran Seni Budaya, misalnya, guru melakukan eksplorasi, pengembangan 
dan pembelajaran budaya lokal. Hal ini seperti yang telah diperagakan di SMAN 1 Driyorejo, 
Gresik. Sekolah tersebut memiliki dua guru seni budaya yang memiliki latar belakang 
keahlian yang berbeda: seni rupa dan seni tari. Guru yang berlatar belakang seni rupa 
mengajak peserta didiknya melakukan pembelajaran dengan metode field trip. Peserta 
didik diajak untuk mengunjungi beberapa tempat yang memiliki nilai histori nasionalisme 
yang tinggi. Di sana, sang guru memberikan cerita tentang latar belakang keberadaan 
bangunan yang juga merupakan saksi bisu sejarah pergerakan pejuang Indonesia tempo 
dulu. Harapannya ialah penghayatan nasionalisme yang kuat. Setelah itu, sang guru seni 
rupa mengajak para peserta didiknya untuk melukis objek bangunan bersejarah itu. Untuk 
guru seni rupa yang berlatar belakang keahlian seni tari, sang guru melakukan eksplorasi 
seni daerah setempat. Di Gresik, Tari Damar Kurung, Jafin Mandilingan, Tayung Giri, 
Guk Soleh, Giri Sholawat, Pencak Macan, dan beberapa lainnya merupakan tarian khas 
kedaerahan kabupaten yang berjulukan Kota Seribu Wali tersebut. Akar budaya dan nilai 
histori yang begitu kuat memiliki nilai strategis untuk menguatkan karakter nasionalisme. 

Masih hangat dalam ingatan kita, bagaimana beberapa elemen budaya kita yang diklaim oleh 
negara lain. Misalnya, lagu Rasa Sayange dan Reog Ponorogo yang diklaim berakar dari 
Malaysia. Perlu tindakan sekecil apa pun yang dapat mengarah pada rasa ikut memiliki dan 
menancapkan dengan kuat akar budaya nasional itu pada generasi muda. Bagaimanapun 
kedekatan generasi muda bangsa terhadap budayanya merupakan  hal yang mutlak untuk 
mempertebal karakter nasionalisme anak bangsa. Jangan sampai mereka terasing dari 
nilai-nilai budaya bangsanya sendiri.

3) Ekstrakurikuler

Berbagai kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi sumbangsih besar dalam memupuk 
kebersamaan, toleransi, tenggang rasa, tolong-menolong dalam konteks multikultural, 
ras, etnik, ataupun religi. Ekstrakurikuler Pramuka, misalnya, sangat kental dengan nilai 
kemanusiaan dan perjuangan hidup agar para prajanya mampu bertahan dalam kehidupan 
seberat apa pun tantangannya. Dalam kegiatan kepramukaan ini pula, para praja dilatih 
untuk saling membantu demi kemanusiaan. Dekat dengan alam membawa kesadaran 
bagi para praja ini akan pentingnya hidup saling bantu tanpa membeda-bedakan atau 
mengedepankan perbedaan.

Demikian halnya dengan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR) yang memang sangat 
dekat dengan nilai kemanusiaan. Tujuan kegiatan ini ialah meningkatkan pemahaman akan 
pentingnya nilai kemanusiaan. Apa pun agama, suku, etnik ataupun budaya seseorang, 



kalau ia membutuhkan pertolongan, harus segera ditolong. Maka, dua ekstrakurikuler yang 
diangkat sebagai contoh di atas sudah selayaknya mendapat perhatian khusus di sekolah. 
Sejatinya, kepramukaan dan Palang Merah Remaja dapat dianggap sebagai bagian 
dari proses usaha membangun cara hidup multikultural untuk memperkuat wawasan 
kemanusiaan ataupun kebangsaan. 

Kenyataan menunjukkan bahwa makin modern kehidupan saat ini, makin sedikit peminat 
dua ektrakurikuler ini. Hal itu karena keduanya tidak dikemas bersandingan dengan 
realitas perubahan sosial yang kompleks dalam tekanan budaya global yang cenderung 
materialistik dan hedonistik. Maka, ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi sekolah untuk 
mengemasnya menjadi lebih menarik.

4) Terapi Afektif

Terapi psikomotor semua warga sekolah, mengasah ranah visi tentang pemahaman multikultural 
dan pluralisme amat penting dilakukan. Artinya, harus ada pemahaman kesejagadan semua 
civitas sekolah–dari kepala sekolah sampai dengan penjaga sekolah atau bahkan tukang kebun–
tentang pentingnya membangun kembali serta menjaga sikap pengakuan pada pluralisme dan 
multikulturalisme. Oleh karena itu,  berbagai konsep pengembangan perlu dirancang untuk 
dikembangkan secara nyata dalam praktik kehidupan sekolah.

Sekolah perlu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengutamakan kebersamaan untuk 
memperkuat toleransi dan tenggang rasa di antara pemeluk agama yang berbeda, baik 
itu dalam koridor sekolah yang sama maupun berbeda. Pada saat-saat tertentu, diadakan 
kegiatan sosial bertema agama Islam yang mengundang pemeluk agama lain sebagai 
bagian dari partisipannya. 

Di bulan Ramadhan, misalnya, sekolah mengadakan buka puasa bersama mengundang 
guru yang beragama non-Islam –dimungkinkan juga dari sekolah yang berbasis pada 
pengajaran dan pengembangan agama katolik. Esensi utama kegiatan semacam ini adalah 
toleransi sosial, bukan doktrinisasi. Sebaliknya, pada saat menjelang hari raya umat Islam, 
Idul Fitri, diadakan lomba menganyam ketupat untuk peserta didik yang pesertanya juga 
berasal dari agama selain Islam. Bukannya tidak mungkin diadakan studi banding pada 
sekolah yang lintas agama. Misalnya, sekolah berbasis Pendidikan Islam  melakukan studi 
banding pada sekolah Kristen atau Katolik. Begitu juga sebaliknya. Tentu saja, upaya ini 
tidak dimaksudkan untuk membandingkan dari sisi keyakinan, etnik, atau ras. 

Tujuan yang ingin didapatkan ialah adanya inspirasi untuk dapat mengembangkan  metode 
pengajaran atau hal-hal positif lain untuk selanjutnya dapat diadopsi pada sekolah masing-
masing pasca studi banding tersebut. Yang tak kalah pentingnya ialah menunjukkan 
sikap dewasa dari segenap pihak sekolah akan adanya perbedaan yang bukan sebagai 
permusuhan, tetapi sebagai rahmat. 

Dimungkinkan diadakan kegiatan di alam bebas berupa outbound yang melibatkan 
komponen sekolah yang bersinergi dengan LSM yang bergerak di bidang kerukunan 
beragama. Kegiatan ini dapat berupa camp bersama selama beberapa saat. Di situ juga 
diagendakan ada perumusan konsep penyamaan visi serta reaktualisasi nyata untuk 
mewujudkan kerukunan hidup di tengah dunia yang multikultur, religi, ras, ataupun etnik. 
Dari terapi afektif inilah akhirnya didapatkan visi yang sama pada seluruh staf pengajar di 
sekolah.  Ke depan, dengan kesadaran inklusifnya, para guru akan berupaya untuk mencari 
upaya, metode, bahan ajar yang tepat untuk diejawantahkan dalam apa pun bidang studi 
yang diampunya. Tanpa harus dipaksa, guru akan punya hidden curriculum (kurikulum tak 
tertulis) untuk menanamkan satu modal besar pada terselamatkannya negara dari berbagai 
konflik dan perpecahan karena perbedaan ras, suku, agama, atau budaya.



5. Simpulan dan Saran 
Sekolah memiliki peran startegis untuk dapat menyikapi dan mengelola penguatan 
multikultural secara kreatif melalui penerapan empat model alternatif pendidikan karakter di 
sekolah, yaitu sebagai berikut. 1) Model otonomi dengan menempatkan pendidikan karakter 
sebagai mata pelajaran tersendiri. 2) Model integrasi dengan menyatukan nilai-nilai dan 
karakter-karakter yang akan dibentuk dalam setiap mata pelajaran. 3) Model suplemen 
melalui sebuah kegiatan tambahan yang berorientasi pembinaan karakter peserta didik. 4) 
Model kolaborasi dengan menggabungkan ketiga model tersebut dalam seluruh kegiatan 
sekolah. Keempat model itu dapat dilakukan dalam praktik layanan pendidikan secara 
intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, serta terapi afektif warga sekolah.

Dengan pendidikan karakter yang berkaitan dengan semangat kebangsaan dan cinta tanah 
air, diharapkan adanya pemahaman yang paripurna terhadap multikultural. Dengan demikian, 
peserta didik memiliki kekenyalan dan kelenturan mental bangsa dalam menghadapi 
berbagai perbedaan yang dapat bermuara pada konflik sosial. Tak terbantahkan bahwa 
sekolah memiliki peran strategis dengan menerapkan metode maupun model pembelajaran 
yang tepat untuk mencegah ekstremisme bahkan terorisme.
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Abstrak

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional.
Tujuan pendidikan nasional merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada 
Pasal 31 bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan perkembangan zaman tidak dapat 
dihindari seringnya pemerintah negara Indonesia melakukan perubahan kurikulum.
Perubahan kurikulum yang terlalu cepat sering menimbulkan permasalahan bagi pelaksanaan di 
satuan pendidikan.
Diversifikasi kurikulum merupakan suatu jawaban dalam mencapai tujuan pendidikan nasional untuk 
memberikan ruang gerak yang luas kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan potensi 
daerah sebagai sumber-sumber pembelajaran diintegrasikan pada mata pelajaran yang bersumber 
dari nasional.
Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan pendidikan karakter bagi peserta didik pada 
satuan pendidikan melalui program masagi. 
Pada diversifikasi kurikulum, selain memberikan ruang gerak pada potensi daerah, karakteristik 
geografis kewilayahan suatu daerah dapat dijadikan inspirasi untuk mengembangkan diversifikasi 
selain program pendidikan yang sifatnya nasional dalam mencapai standar mutu internasional dapat 
dintegrasikan dalam kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan penilaian. 

Kata Kunci : Diversifikasi Kurikulum dan Jabar Masagi

Abstract

Curriculum is a set of plans and arrangements regarding the objectives, content and materials 
of lessons and ways used as guidelines in the implementation of learning to achieve national 
educational goals. The purpose of national education is the implementation of the mandate of the 
1945 Constitution in article 31 that every citizen is entitled to an education. To achieve the national 
education objectives in accordance with the development of the times can not be avoided often the 
Government of Indonesia make curriculum changes. Curriculum changes that are too fast to change 
the curriculum often cause problems for the implementation in the education unit.



Curriculum diversification is an answer in achieving the national educational objectives to provide a 
wide space of movement to the education unit to develop regional potential as learning resources 
integrated in subjects sourced from the national Government of West Java province carrying out 
character education for students in the education unit through ‘masagi’ program.
In the diversification curriculum in addition to providing wiggle room on the potential of the region, 
geographical  characteristics of a region can be used as inspiration to develop diversification in 
addition to educational programs that are national in achieving international quality standards can be 
integrated in educational activities, learning and assessment.

The key words : Curriculum Diversification and Jabar Masagi

1. Pendahuluan
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan 
bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum harus terus mengalami 
perubahan dan terus dikembangkan supaya menjadi acuan yang tepat bagi penyelenggaraan 
pendidikan. Jantungnya pendidikan terdapat pada kurikulum yang mempunyai posisi 
sangat strategis dalam membuat ide, desain, dokumen, dan pelaksanaan. Warga dunia 
melakukan investasi sumber daya manusia dengan pendidikan. Pendidikan bukan lagi 
suatu keingginan (want), melainkan sudah menjadi suatu kebutuhan (need). Pada sisi lain, 
cepatnya perubahan perkembangan dunia ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, keragaman 
budaya, dan keragaman potensi sumber daya alam membutuhkan suatu jembatan supaya 
pelaksanaan pendidikan dapat mengantarkan peserta didik mempunyai karakter positif 
sesuai dengan zaman sehingga menuntut penyegaran kurikulum. 

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 35 Ayat 1 dijelaskan bahwa kurikulum 
merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 
serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 
mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan 
seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 31, harus dibuatkan 
kurikulum pendidikan di Indonesia sesuai dengan tingkat satuan pendidikan. 

Peluang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan tuntutan zaman dijelaskan pada 
Pasal 35 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa 
pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pengembangan pembelajaran berbasis diversifikasi  kurikulum yang materinya disesuaikan 
dengan potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan peserta didik telah diamanatkan 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Sisdiknas) termaktub pada Pasal 36, Ayat (2) yang berbunyi kurikulum 
pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai 
dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. 

Masih dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, pada Pasal 38 Ayat 2,  pengembangan 
kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip 
diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Prinsip ini dapat dikatakan bahwa kegiatan pembelajaran yang ada dalam diversifikasi 
kurikulum pada dasarnya dirancang agar bahan kajian tersebut mampu memberikan bekal 
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku bagi peserta didik. Dengan demikian, peserta didik 
memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat 
sesuai dengan norma, nilai-nilai, dan tata aturan yang berlaku di daerahnya dan sekaligus 
mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional.



Program MASAGI untuk peserta didik pada satuan pendidikan bagi warga Jawa Barat 
yang telah diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, pada tanggal 5 
Desember 2018 merupakan suatu terobosan implementasi diversifikasi kurikulum ciri khas 
Jawa Barat. Hal itu berkaitan dengan pendidikan karakter bagi peserta didik di Jawa Barat. 
Tujuannya untuk membekali peserta didik dengan nilai-nilai baik yang selaras dengan cita-
cita Jawa Barat Juara Lahir Bathin.

Program Jabar Masagi diterapkan di sekolah melalui muatan lokal (mulok) serta pembuatan 
modul yang berlandaskan pada penguatan pendidikan karakter.

2. Kajian Pustaka
a.	 Diversifikasi	Kurikulum

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003,  dijelaskan 
tentang diversifikasi kurikulum sebagai beriku. Pada Pasal 36 (2) Kurikulum pada semua 
jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan 
satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Pada  Pasal 36 (3) Kurikulum disusun 
sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dengan memperhatikan, antara lain huruf g perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan seni. Pada Pasal 37 (1) butir i dan j Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib 
memuat keterampilan/kejuruan dan muatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dijelaskan pada  Pasal 36 (2) Kurikulum 
pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi 
sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Pada Pasal 36 (3) 
Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dengan memperhatikan, antara lain huruf g. Perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni. Pada Pasal 37 (1) butir i dan j Kurikulum pendidikan 
dasar dan menengah wajib memuat keterampilan/kejuruan dan muatan lokal

Diversifikasi kurikulum merupakan pendelegasian pemerintah atas hak, wewenang, dan 
kewajiban kepada daerah otonom dalam sektor pendidikan yang berfokus pada pengembangan 
keanekaragaman kurikulum yang berciri khas daerah. Pendelegasian yang dimaksud ialah 
pemberian otoritas kepada pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/kota untuk mengurus 
sendiri pengembangan dan penyusunan keragaman kurikulum yang disesuaikan dengan 
keadaan, karakteristik, dan kebutuhannya, tetapi tetap mengacu pada kurikulum nasional.

b. Program Masagi

Masagi berasal dari kata pasagi yang artinya bentuk persegi atau segi empat. Bentuk 
bangun seperti itu memiliki empat sisi yang sama dan seimbang. Oleh sebab itu, benda 
yang memiliki bentuk demikian tidak pernah menggelinding atau bahkan tidak mudah goyah. 
Posisinya tegak kokoh karena ditopang oleh sudut atau siku-siku yang kuat. Metafora itulah 
rupanya yang hendak diterapkan terhadap warga Jawa Barat dari program Jabar Masagi, 
yaitu membentuk manusia Jawa Barat yang masagi. Jalma masagi yaitu manusia yang 
berpengetahuan atau serba tahu serta serba bisa (Satjadibrata, 2008).

Pengembangan diversifikasi kurikulum di daerah Jawa Barat merupakan hal yang perlu 
dipikirkan untuk kemajuan daerah Jawa Barat dalam mencapai visi “Terwujudnya Jawa 
Barat Juara Lahir Bathin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. 

Diversifikasi kurikulum yang dikembangkan daerah terutama bertujuan untuk menjawab 
tantangan dan dinamika perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. 



Dalam konteks sumber daya manusia pengembang diversifikasi kurikulum, di setiap daerah 
kabupaten, provinsi umumnya harus memiliki tenaga profesional sehingga pelaksanaan 
diversifikasi kurikulum sesuai dengan potensi daerah di Indonesia dapat dilaksanakan. 

Program Jabar Masagi diterapkan di sekolah melalui muatan lokal (mulok) serta pembuatan 
modul yang berlandaskan pada penguatan pendidikan karakter sesuai dengan Keputusan 
Presiden  Nomor 87 Tahun 2017.

Pendidikan di Jawa Barat harus menghasilkan insan-insan yang sempurna (masagi) 
bagaimana menjadi manusia yang memiliki pribadi yang kokoh, ajeg yang seimbang 
dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Program Jawa Barat Masagi adalah suatu program 
pendidikan yang fokus untuk membangun sumber daya manusia Jawa Barat dengan 
menumbuhkan manusia yang merasakan rasa (surti), belajar untuk memahami (harti), 
belajar untuk melakukan (bukti) dan belajar hidup bersama (bakti).

Review Penelitian
Agus Suherman, (2018), DPBS FPBS Universitas Pendidikan Indonesia, Penguatan 
Karakter Bagi Generasi Milenial, Berbasis Kearifan Lokal, Program Jabar Masagi tentu 
sangat bersesuaian dengan spirit generasi ini, sekaligus memberi gagasan baru kepada 
mereka untuk kembali mengartikulasikan nilai-nilai kesundaaan dalam kehidupan sehari-
hari. Melalui program ini generasi milenial Sunda diasah jiwa raganya untuk belajar 
“merasakan” (surti/rasa), belajar “memahami” (harti/karsa), belajar “melakukan” (bukti), dan 
belajar “mengabdi” (bakti/dumadi nyata). LOKABASA Vol. 9, No. 2, Oktober 2018

c. Pelajar Pancasila
Profil Pelajar Pancasila sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Tahun 2020–2024. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar 
sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak 
mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Keterkaitan antara konteks, kompetensi, dan mata pelajaran dapat digambarkan 
sebagaimana tampak pada Gambar 1 berikut ini. 

Kerangka Pengembangan Kurikulum
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Pada konteks yang lain, berbagai ragam geografis dan sosial ekonomi serta budaya 
masyarakat Indonesia telah mewarnai berbagai muatan kurikulum. Kemudian diwujudkan 
dalam sebuah integrasi kurikulum sekolah, baik sebagai muatan atau mata pelajaran 
muatan lokal.  Muatan dan mata pelajaran ini dihasilkan dari analisis konteks kondisi dan 
karakteristik daerah dan sekolah.

Diversifikasi kurikulum merupakan pendelegasian pemerintah atas hak, wewenang, 
dan kewajiban kepada daerah otonom dalam sektor pendidikan yang berfokus pada 
pengembangan keanekaragaman kurikulum yg berciri khas daerah. Pendelegasian yang 
dimaksud ialah pemberian otoritas kepada pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota 
untuk mengurus sendiri pengembangan dan penyusunan keragaman kurikulum yang 
disesuaikan dengan keadaan, karakteristik, dan kebutuhannya, tetapi tetap mengacu pada 
kurikulum nasional.

3. Metodologi  Penelitian
Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang 
dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji 
suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Sementara, deskriptif berarti 
bersifat deskripsi dan menggambarkan apa adanya.

Menurut Hidayat Syah (2010) penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan 
untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu 
masa tertentu. Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian 
yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek 
apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa 
dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata. 

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan 
menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

Suharsimi Arikunto (2010) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk 
penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik 
fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, 
dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

Sugiyono (2009) menjelaskan variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk 
apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 
hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Arikunto (2010) menyatakan variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang 
menjadi perhatian suatu titik perhatian suatu penelitian.

Variabel penelitian adalah karakter yang dapat diobservasi dari unit amatan yang merupakan 
suatu pengenal atau atribut dari sekelompok objek. Maksud dari variabel tersebut adalah 
terjadinya variasi antara objek yang satu dengan objek yang lainnya dalam kelompok 
tertentu.

Variabel dalam penelitian deskriptip ini adalah Diversifikasi Kurikulum, Program Masagi, 
dan Profil Pelajar Pancasila.



4. Hasil Pembahasan
Jumlah penduduk Jawa Barat pada bulan September 2020 diketahui sebanyak 49.935.858 
juta jiwa. Sangat memungkinkan jumlah tersebut terus bertambah sesuai dengan kondisi 
geografis Jawa Barat yang cantik sehingga membuat betah para pendatang untuk hidup 
di Jawa Barat serta letak yang berdekatan dengan ibu kota negara, Jakarta. https://jabar.
bps.go.id/ 

Dengan melihat data jumlah penduduk Jawa Barat yang masuk 3 besar provinsi terpadat 
penduduknya, pada satu sisi menjadi beban dalam meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia, namun pada sisi lain menjadi pemicu positif bagaimana sumber daya manusia 
di Jawa Barat menjadi manusia yang masagi ikut berperan dalam pembangunan nasional 
serta berperan dalam pembangunan Jawa Barat.

Dengan luas wilayah Provinsi Jawa Barat sebesar 35,38 ribu kilometer persegi, dengan 
jumlah penduduk 49,9 juta jiwa, maka Provinsi Jawa Barat memiliki kepadatan penduduk 
sebanyak 1.365 jiwa per kilometer persegi.

Pada Sensus Penduduk sebelumnya, yaitu tahun 2000 kepadatan Provinsi Jawa Barat 
mencapai 1.010 jiwa per kilometer persegi dan Sensus Penduduk 2010 mencapai 1.217 
jiwa per kilometer persegi.

Kunci penerapan diversifikasi kurikulum, program Masagi, dan Pelajar Pancasila merupakan 
kemauan guru untuk menyentuh hati peserta didik karena perubahan perilaku terjadi ketika 
hatinya tersentuh.  Jabar Masagi pada prinsipnya sejalan dengan penguatan pendidikan 
karakter (PPK) dan Kurikulum 2013. 

Target Jabar Masagi berfokus pada peserta didik SMA, SMK, dan SLB  di Provinsi Jawa 
Barat. Dengan demikian, setelah selesai pendidikan, mereka memiliki kompetensi sikap 
yang masagi, kompetensi keterampilan yang masagi, dan pengetahuan yang masagi. 
Selanjutnya, mereka memiliki kekuatan yang masagi untuk melanjutkan pendidikan ke 
perguruan tinggi, memilki karakter masagi  untuk bekerja di bidang industri, serta menjadi 
pionir-pionir wirausahawan muda yang masagi di Jawa Barat 

Jalma masagi memiliki keseimbangan  antara aspek jasmani dan rohani. Tubuhnya 
sehat dan jiwanya kuat. Manusia yang benar dalam bernalar, baik akhlaknya, serta elok 
perilakunya. Pembentukan karakter seperti itu tentu harus dilakukan secara menyeluruh 
dan seimbang, tidak hanya menekankan aspek material atau infrastruktur saja, tetapi  
juga unsur mental-spiritual. Itulah sebabnya program Jabar Masagi dihadirkan untuk 
mengimbangi pembangunan fisik yang semakin pesat dan meningkat.

Sosialisasi	 Diversifikasi	 Kurikulum	 pada	 Satuan	 Pendidikan	 SMA	 di	 Jawa	
Barat

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan Workshop Diversifikasi Kurikulum 
pada satuan pendidikan SMA dengan mengundang peserta perwakilan MKKS, MKPS, 
MGMP pada tanggal 9–12 April 2019 dengan fasilitator Kepala Dinas Pendidikan Jawa 
Barat, fasilitator dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud, serta fasilitator Tim 
Pengembang Kurikulum SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Hasil yang diharapkan kepada 100 orang peserta diberikan suatu pembekalan bagaimana 
cara melaksanakan diversifikasi kurikulum pada satuan pendidikan SMA. Dua hal yang 
disiapkan yaitu  diversifikasi kurikulum sesuai dengan sistem pengelolaan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan SMA untuk Kurikulum 2013 dengan dua model. Pertama, penjadwalan 



konvensional dengan memasukkan muatan-muatan diversifikasi kurikulum melalui konteks 
mata pelajaran, penambahan muatan pada mata pelajaran kelompok B  dan mata pelajaran 
tersendiri (contoh penjadwalan sudah disiapkan). Model yang kedua adalah penjadwalan 
yang inovatif. Sistem blok, sistem 3 bulan, pengaturan penjadwalan prioritas.

Tabel 1
Peserta Workshop Diversifikasi Kurikulum 2019

No. Unsur Perwakilan Jumlah

1 MKKS 25 orang

2 MKPS 25 orang

3 TPS 25 orang

4 WAKAKUR 25 orang

Jumlah 100 orang

Sumber : Tim Pengembang Kurikulum, Disdik Jabar 2019 

Jumlah SMA di Jawa Barat mencapai 1.674 sekolah SMA negeri dan swasta tersebar di 27 
kota kabupaten, 626 kecamatan,  624 kelurahan dan 5312 desa. Sekolah-sekolah tersebut 
dikelola oleh 13 Kantor Cabang Dinas Pendidikan sehingga memudahkan untuk melakukan 
pengawasan pelaksanaan pendidikan di Jawa Barat. 

Gambar 1
Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat



Gambar 2
Pembukaan Workshop Diversifikasi Kurikulum Jawa Barat

 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 
Dr. Dewi Sartika, M.Si, Memberikan Materi Program Dinas Pendidikan Jawa Barat, 

Lembang, April 2019. (TPK)

Tabel 2
Daftar Sekolah Jawa Barat Tahun 2020

Sekolah Negeri Swasta Jumlah

1 SMA 511 1163 1674

2 SMK 288 2661 2949

3 SLB 42 342 384

Sumber : https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/0202000



Workshop kedua diversifikasi kurikulum tentang pengembangan bahan ajar SMA berbasis 
diversifikasi kurikulum dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  tanggal 
17–20 Juli 2019 di Grand Hani Hotel Lembang. Para peserta workshop yang terdiri atas 
wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan guru-guru mata pelajaran membuat suatu 
model pembelajaran mengintegrasikan KI dan KD  pada Kurikulum 2013 potensi muatan 
lokal Jawa Barat pada kurikulum 2013. Workshop tersebut diwarnai pembelajaran agraris, 
pembelajaran kemaritiman, serta warna niaga dan jasa.

Tabel 3
Peserta Workshop Pengembangan Bahan Ajar

Diversifikasi Kurikulum Disdik Jawa Barat

Unsur Perwakilan Jumlah

1 Kelompok Bahasa 25 guru

2 Kelompok MIPA 25 guru

3 Kelompok IPS 25 guru

4 Kelompok Muatan Lokal 25 guru

Jumlah 100 guru

Sumber : Tim Pengembang Kurikulum,Disdik Jabar 2019

Guru SMA yang diundang pada acara workshop memiliki keragaman potensi daerah di Jawa 
Barat. Setelah dilakukan pemetaan di tiap wilayah Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD), 
SMA di Jawa Barat cukup beragam. Berdasarkan letak geogerafisnya, ada sekolah yang 
berlokasi  di pantai utara Jawa Barat, seperti Cirebon, Indramayu, Subang, dan Karawang. 
Ada juga sekolah yang berlokasi di pantai selatan Jawa Barat, seperti Pangandaran, Garut, 
Cianjur, dan Sukabumi.

Gambar 3
Pembukaan Workshop Bahan Ajar Berbasis 

Diversifikasi Kurikulum Jawa Barat 2019

 

Kabid PSMA Disdik Jabar, Drs. Yesa Sarwedi Hamiseno, M.Pd. membuka kegiatan 
workshop Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Diversifikasi Kurikulum Jawa Barat,    

Hotel Grand Hani Lembang, Juli 2019. (TPK)



Pada sisi lain ada sekolah SMA di daerah pertanian, seperti Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, 
Majalengka, dan Kuningan. Selain itu, ada juga sekolah yang berlokasi di daerah kota 
industri, seperti Kota Bekasi, Bogor, Purwakarta, dan Bandung. Keragaman seni dan 
budaya di Jawa Barat menambah peluang dilaksanakannya diversifikasi kurikulum.  Secara 
kesukuan dan bahasa, Jawa Barat memiliki penutur Bahasa yang beragam. Ada penutur 
bahasa Jawa di pantai utara Jawa Barat, seperti Cirebon dan sekitarnya. Ada penutur 
bahasa Sunda Bandung dan Parahiyangan. Ada juga penutur bahasa Melayu, seperti 
Bogor, Depok, dan Bekasi.

Kondisi geografis Jawa Barat yang beragam suku, seni, budaya, bahasa, serta lapangan 
pekerjaan merupakan potensi positif untuk mengintegrasikan model diversifikasi kurikulum.  
Integrasi diversifikasi dalam kurikulum dapat dilakukan dengan tig acara berikut. Pertama, 
dengan membaur dalam kurikulum (blended curriculum) yang dapat diwujudkan dalam 
bentuk tematik;  menjadikan pembelajaran kontekstual; di dalam silabus, RPP, metode, 
dan bahan pembelajaran. Kedua, pengayaan kurikulum dalam mata pelajaran yang ada 
(berupa tambahan KI dan KD pada mata pelajaran). Ketiga, menjadi mata pelajaran 
tersendiri/pilihan. 

Sangat penting bagi guru pada satuan pendidikan SMA di Jawa Barat untuk memiliki 
kompetensi untuk membuka ruang pembelajaran struktur kurikulum nasional, struktur 
kurikulum muatan lokal, serta peminatan. Para guru diharapkan dapat  mengembangkannya 
dengan mengintegrasikan kurikulum yang sifatnya khusus serta kurikulum yang sifatnya 
program, seperti pendidikan karakter, kompetensi 4C menuju abad ke-21, serta Pelajar 
Pancasila.

Gambar 4
Pengembangan Diversifikasi Kurikulum
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KONSEP IMPLEMENTASI DIVERSIFIKASI KURIKULUM

Sumber : Pusat Kurikulum, Jakarta

Berikut ini gambaran konteks muatan diversifikasi kurikulum yang dapat  dikembangkan 
pada satuan pendidikan SMA Di Jawa Barat.



1. Diversifikasi tema: maritim, agraris, dan niaga/jasa
2. Diversifikasi geososiocultural: basis potensi lokal konteks nasional dan global (tetap 

dalam spirit Bhinneka Tunggal Ika)
3. Diversifikasi bangun/struktur kurikulum: “rumah makan Padang”, guru dan peserta didik 

dapat menikmati menu sesuai selera (di samping menu pokok–komponen utama)
4. Diversifikasi yang dikembangkan di tingkat nasional: maritim, agraris, jasa/niaga; 

pengembangan di tingkat daerah: budaya lokal, kearifan lokal, keragaman alam; dan 
pengembangan di tingkat sekolah: niche dan konteks masing-masing sekolah.

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung 
jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi 
olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. PPK melibatkan dan bekerja sama antara 
satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang diintegrasikan dengan program 
Masagi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi sumber inspirasi dalam pelaksanaan 
pembelajaran. 

Tantangan dari dalam (internal) pada tahun 2021, Indonesia merupakan negara dengan 
peringkat ke-4 jumlah penduduk terbanyak, yaitu sekitar 260 juta jiwa di dunia di bawah 
negara Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.  Pada tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia 
sekitar 3,4 % dari populasi dunia. 

Jumlah penduduk yang relatif besar merupakan sumber daya manusia yang potensial jika 
dipersiapkan dengan baik mulai dari sekarang. Pada kurun waktu 2015–2045, piramida 
penduduk Indonesia sangat ideal dengan penduduk mayoritas berusia 25–45 tahun atau 
usia produktif. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang melaksanakan program Pelajar 
Pancasila. Dibutuhkan energi untuk menyosialisasikan program tersebut pada saat 
kegiatan pembelajaran pada masa pandemi covid-19 dengan blendeed learning, melalui 
pembelajaran dalam jaringan (daring) dan pembelajaran luar jaringan (luring). Ada enam 
kriteria Pelajar Pancasila yang diinginkan Kemendikbud, yaitu beriman, bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia; mandiri; bernalar kritis; kebinekaan global; 
bergotong royong; dan kreatif.

Pandemi covid-19 yang berawal pada tahun 2020 telah membawa dampak yang signifikan 
bagi satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, 
mereka harus meningkatkan pengetahuan digitalisasi pembelajaran yang akan membawa 
pengetahuan baru bagaimana kegiatan pembelajaran, penilaian, administrasi dengan 
menggunakan media teknologi internet.

Pada awal tahun pelajaran baru 2021/2022 pemerintah harus berani mengambil keputusan 
tepat apakah pembelajaran akan dilaksanakan dengan moda daring dan luring atau kembali 
pada moda konvensional.

Untuk pelaksanaan kampanye Pelajar Pancasila yang diharapkan memperkuat karakter 
peserta didik, dibutuhkan media yang tepat. Upaya mempancasilakan pelajar Indonesia 
dapat tercapai dengan empat tahapan sosialisasi program untuk mencapai tujuan. Pertama, 
sadar (aware), yakni membuat peserta didik lebih sadar atau peka akan lingkungan dan 
keadaan di sekitarnya. Tahap kedua, peserta didik memahami (understand) apa yang 
disampaikan. Tahap ketiga, yaitu ikut serta (joint). Anak mulai mau masuk pada sebuah 
proyek pendidikan. Tahap keempat, yaitu mau melakukan (do). Tidak hanya mengemukakan 
wacana atau pendapat, tetapi juga mengimplementasikan.



Gambar 5
Profil Pelajar Pancasila
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Sumber : Pusat Kurikulum, Jakarta

Pendidikan karakter berlandaskan Pancasila dilakukan, baik dalam kurikulum, pedagogis, 
maupun penilaian. Saat ini, pendidikan ini dilakukan berbasis kelas, berbasis budaya 
sekolah, dan berbasis masyarakat.

5. Penutup

Diversifikasi kurikulum tidak hanya bertujuan untuk mencapai suatu tatanan peserta didik 
yang serba terampil, maju, dan modern dalam konteks lokal, nasional, maupun global 
dengan kecakapan yang tinggi. Lebih jauh dari itu, diversifikasi kurikulum  merupakan upaya 
yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan yang meliputi segenap aspek kehidupan 
peserta didik guna meningkatkan kualitas tamatan sehingga mereka dapat hidup layak 
sesuai dengan martabat dan nilai-nilai luhur dan karakter bangsa yang sesuai dengan 
falsafah Pancasila. 

Karakter kedaerahan dalam diversifikasi kurikulum dijadikan tema besar pada bidang agraris, 
kemaritiman, niaga, dan jasa dengan mengolaborasinya pada program Masagi.

Pemangku kepentingan pendidikan, baik di pusat Jakarta maupun di daerah, menyadari 
bahwa upaya diversifikasi kurikulum penting dan strategis dalam menyiapkan sumber 
daya manusia yang menjadi andalan masa depan bangsa dan negara sesuai konteks 
keindonesiaan. 

Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan 
pendidikan terkait serta masyarakat memberikan perhatian serta dukungan yang sangat 
diperlukan dalam melakukan usaha-usaha pengembangan diversifikasi kurikulum sesuai 
dengan karakteristik daerah.

Diversifikasi kurikulum yang dapat dikembangkan oleh daerah dan satuan pendidikan 
dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan masyarakat bila 
pemikiran tersebut secara luas disebarkan dan disosialisasikan kepada mereka. Perlu 
diperhatikan adalah bahwa pemerintah daerah dan satuan pendidikan harus merupakan 
sumber informasi yang berfungsi sebagai medium dan mengomunikasikan proses dan 
perancangan diversifikasi kurikulum.*



Daftar Pustaka

Kamil, Ridwan. 2018. Strategi Inovasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  2019. Diversifikasi dan Inovasi Pengelolaan 
Kurikulum. Jakarta:  Pusat Kurikulum dan Perbukuan. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Naskah Diversikasi Kurikulum. Jakarta: 
Pusat Kurikulum dan Perbukaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Kebijakan Pembelajaran di Masa 
Pandemi Covid-19. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Peta Jalan Pendidikan Indonesia, 2020–
2035. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. Undang-Undang Sistem Pendidikan 
Nasional Nomor 20  Tahun 2003. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2021. Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Materi Workshop Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Diversfikasi Kurikulum, TPK Dinas 
Pendidikan Jawa Barat, Bandung: 2019

Materi Workshop Pengembangan Diversifikasi Kurikulum Dinas Provinsi Jawa Barat, 
Bandung: 2019

Satjadibrata, R. 2005. Kamus Basa Sunda. Bandung: Kiblat Buku Utama

Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Suherman, Agus. 2018. “Universitas Pendidikan Indonesia, Jabar Masagi: Penguatan 
Karakter bagi Generasi Milenial Berbasis Kearifan Lokal. ” dalam  Lokabasa Vol. 9, 
No. 2, Oktober 2018

Syah, Hidayat. 2010. Penelitian Deskriptif. Jakarta: Rajawali.

Webinar Pendidikan Vokasi dan Kecakapan Hidup, MGMP Kewirausahaan SMA Jawa 
Barat.

Webinar Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Diversifikasi Kurikulum, 
Pelajaran Kewirausahaan, FKWU, UNIGA Garut,  MGMP Kewirausahaan SMA Jawa 
Barat

http://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/profil-pelajar-pancasila

http://disdik.jabarprov.go.id/news/714/jabar-masagi%2C-melahirkan-generasi-unggul-
jawa-barat



MEMBINGKAI KERAGAMAN INDONESIA MELALUI METODE 
“TUKIN” DI KELAS IXA SMPN 1 CIMALAKA

TO FRAME INDONESIA'S DIVERSITY THROUGH THE "TUKIN" 
METHOD IN CLASS IXA OF SMPN 1 CIMALAKA

Tia Setiawati
SMPN 1 Cimalaka Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat 

E-mail : tiasetiawati24@guru.smp.belajar.id

Abstrak
Inovasi pembelajaran ini dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan masih 
rendahnya aktivitas dan hasil belajar peserta didik terutama pada materi keragaman di 
Indonesia. Melalui inovasi pembelajaran ini peserta didik dibimbing untuk membangun 
sendiri dan saling menguatkan konstruksi pengetahuannya bersama dengan teman-
temannya. Adapun inovasi pembelajaran yang digunakan yaitu metode Tukar Informasi 
(Tukin). Rumusan masalah yang diajukan yaitu sebagai berikut. (1) Bagaimana implementasi 
metode “Tukin” dalam membingkai keragaman Indonesia di Kelas IXA SMPN 1 Cimalaka? 
(2) Apakah metode “Tukin” dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik di Kelas IXA 
SMPN 1 Cimalaka? (3) Apakah metode “Tukin” dapat meningkatkan hasil belajar peserta 
didik di Kelas IXA SMPN 1 Cimalaka? Subjek penelitian ialah peserta didik di Kelas IXA 
SMPN 1 Cimalaka Kabupaten Sumedang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
teknik observasi (pengamatan), penilaian kinerja, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan 
keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Berdasarkan penelitian diperoleh 
deskripsi bahwa peserta didik secara berpasangan saling bertukar informasi tentang materi 
pembelajaran yang telah dipahaminya. Setelah selesai dengan satu pasangan, peserta 
didik bertukar informasi dengan pasangan lainnya. Demikian seterusnya sampai sebagian 
besar peserta didik berganti pasangan dengan orang yang berbeda-beda. Kesimpulan 
yang diperoleh yaitu: metode Tukin terbukti dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta 
didik di kelas IXA SMPN 1 Cimalaka pada indikator memperhatikan, mengomunikasikan, 
menunjukkan sikap tanggung jawab, dan menunjukkan sikap toleransi. Metode Tukin juga 
terbukti dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas IXA SMPN 1 Cimalaka.

Kata Kunci : Aktivitas Pembelajaran, Keragaman, Inovasi, Tukin

Abstract
This learning innovation is to overcome of learning activity that does not vary especially 
for diversity in Indonesia content. This related to the result of learning students output, 
which is still below the expectation. Through this learning innovation students are guided 
to build and strengthen their own knowledge constructs together with their friends. The 
learning innovation used is the Information Exchange (Tukin) method. The formulations of 
the problems posed are: (1) How is the implementation of the "Tukin" method in framing 
Indonesia's diversity in Class IXA at SMPN 1 Cimalaka?(2) Can the "Tukin" method 
increase the learning activities of students in Class IXA at SMPN 1 Cimalaka? (3) Can the 
"Tukin" method improve the result of student learning in Class IXA at SMPN 1 Cimalaka? 
This innovation was studied using the Classroom Action Research method. The research 
subjects were students in Class IXA of SMPN 1 Cimalaka, Sumedang Regency. Data 
collection techniques are observation techniques (observation), performance appraisal, and 



documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and drawing 
conclusions. The data validity check was done by using triangulation technique. Based on 
the research, it was obtained a description that students in pairs exchange information 
about the learning material they understand. After finishing with one pair, students exchange 
information with other pairs. And so on until most students change partners with different 
people. The conclusions obtained are: the Tukin method is proven to be able to improve 
the learning activities of students in class IXA of SMPN 1 Cimalaka on indicators of paying 
attention, communicating, showing an attitude of responsibility, and showing tolerance. The 
Tukin method has also been shown to improve student learning result in Class IXA at SMPN 
1 Cimalaka.

Keywords: Learning activity, diversity, innovation, Tukin.

1. Pendahuluan
Pembelajaran PPKn merupakan pembelajaran moral kewarganegaraan yang bertujuan 
untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta 
tanah air, menjiwai nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan berkomitmen terhadap Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Nilai-nilai tersebut di atas merupakan fondasi rumah besar bernama 
NKRI sampai saat ini agar tetap kokoh.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab untuk memastikan 
bahwa peserta didik tetap memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai dasar tersebut. 
Di tengah kondisi perubahan lingkungan sosial yang demikian cepat, PPKn harus mampu 
menyesuaikan diri agar peserta didik tetap merasa nyaman dan tetap merasa membutuhkan 
mata pelajaran ini.

Mata pelajaran PPKn memiliki tujuan agar peserta didik mampu (Kemdikbud, 2018:6):
a. menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan 

pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial;
b. memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman 

utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan yang 

dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan Komitmen Negara Kesatuan 
Republik Indonesia;

d. berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota 
masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya 
sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam tatanan 
sosial budaya.

Tujuan pembelajaran PPKn di atas demikian mulia, demikian ideal, dan sarat dengan 
nilai-nilai yang positif. Namun, dalam kenyataannya di lapangan hal tersebut masih 
jauh dari kategori berhasil secara memuaskan. Tujuan PPKn tersebut mencakup ranah 
kognitif (pengetahuan), ranah afektif (sikap), dan ranah psikomotor (keterampilan). Untuk 
mencapai semua ranah tersebut, modal awal yang harus dimiliki ialah pengetahuan yang 
memadai. Kemampuan peserta didik untuk dapat memahami materi pembelajaran sangat 
penting, sebagai tahap awal agar peserta didik mampu menyerap dan mengaplikasikan 
pengetahuan tersebut ke dalam sikap dan tindakannya sehari-hari.



Memberi pahaman sebuah konsep pembelajaran kepada peserta didik, tentu harus dengan 
cara dan metode yang sesuai. Mengandalkan metode pembelajaran klasik/paradigma 
lama di mana guru sebagai pusat dari kegiatan pembelajaran/teacher center, hanya akan 
membuat peserta didik cenderung pasif, hanya duduk, mendengarkan, tidak ingin terlibat 
aktif dalam pembelajaran, tidak mengerjakan tugas, mengganggu teman, mengobrol, dan 
asyik dengan dunianya. Oleh karena itu, hasil akhir dari proses yang demikian sudah pasti 
tidak memuaskan.

Fenomena di atas juga dialami dalam pembelajaran PPKn di kelas IXA SMPN 1 Cimalaka. 
Proses dan hasil belajar menunjukkan belum sesuai dengan tujuan ideal yang diharapkan. 
Proses belajar masih berpusat kepada guru, peserta didik hanya sebagai objek dalam 
pembelajaran, dan hasil belajar menunjukkan masih banyak peserta didik yang belum 
mencapai ketuntasan. Aktivitas dan hasil belajar peserta didik prasiklus dapat diamati pada 
tabel di bawah ini.

Tabel 1. Aktivitas dan Hasil Belajar Peserta Didik Prasiklus

No. Indikator
Jumlah 
Peserta 

Didik
Persentase Nilai Kategori

1. Memperhatikan 15 orang 47% 2,2 Cukup

2. Mengomunikasikan 10 orang 31% 2,0 Cukup

3. Tanggung Jawab 18 orang 56% 2,5 Cukup

4. Toleransi 14 orang 43% 2,3 Cukup

5 Ketuntasan Belajar 15 orang 47% 73

Sumber : Hasil Prasiklus (Pra-Penelitian) di Kelas IXA SMPN1 Cimalaka Tahun 2020

Data prasiklus di atas menunjukkan bahwa peserta didik yang memperhatikan pembelajaran 
dengan khidmat hanya 15 orang atau 47%. Nilai kelas untuk indikator memperhatikan 
hanya 2,2 atau berkategori cukup. Peserta didik yang memiliki kemampuan berkomunikasi 
baik pada saat pembelajaran lebih sedikit lagi, hanya 10 orang atau 31%. Nilai kelas untuk 
indikator komunikasi hanya 2,0 yang artinya berkategori cukup. Aspek tanggung jawab 
memiliki persentase 56% atau 18 orang peserta didik dapat menunjukkan tanggung jawab 
dengan baik. Nilai kelas untuk indikator tanggung jawab 2,5 yang artinya berkategori cukup. 
Sebanyak 14 orang peserta didik ataua 43% sudah menunjukkan sikap toleransi yang baik. 
Nilai kelas untuk kategori toleransi 2,3 yang artinya berkategori cukup. Dengan demikian, 
jumlah peserta didik yang mencapai nilai ketuntasan pun hanya 15 orang atau 47%. Rata-
rata nilai hasil belajar peserta didik 73, yang artinya secara umum di kelas IXA masih berada 
di bawah nilai KKM.

Kondisi ini memerlukan strategi pembelajaran dari guru sebagai ujung tombak. Diperlukan 
sebuah proses pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk terlibat aktif dalam 
kegiatan pembelajaran, menemukan dan membangun sendiri pengetahuannya. Guru 
sebagai fasilitator harus kreatif menghadirkan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi 
beragam aktivitas peserta didik di dalam kelas. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis 
mencoba mengembangkan sebuah metode pembelajaran kreatif dan inovatif bernama 
“Tukin”. Metode “Tukin” ini penulis kembangkan dalam kegiatan pembelajaran pada materi 
keragaman Indonesia di kelas IXA.



Keragaman Indonesia adalah sebuah kenyataan yang ada di dalam kehidupan bangsa 
Indonesia. Peserta didik sebagai bagian dari bangsa ini, harus dapat menerima keragaman, 
dan hidup di tengah masyarakat dengan menghormati dan menghargai setiap perbedaan 
yang ada di sekitarnya. Diharapkan peserta didik akan memiliki pemahaman melalu 
pembejaran keberagaman.  

Pembelajaran PPKn berusaha untuk mendekatkan keragaman tersebut kepada peserta 
didik sehingga mereka dapat memahami serta menanamkan nilai-nilai keragaman 
tersebut dalam sanubari mereka. Pada akhirnya diharapkan suatu saat kelak mereka akan 
tampil menjadi warga negara yang mampu hidup serasi dan  selaras dengan orang lain, 
menghormati dan menghargai perbedaan dengan orang-orang di sekitarnya. 

Masalah yang diajukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut. (1) Bagaimana 
implementasi metode “Tukin” dalam membingkai keragaman Indonesia di kelas IXA SMPN 
1 Cimalaka? (2) Apakah metode “Tukin” dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik 
di kelas IXA SMPN 1 Cimalaka? (3) Apakah metode “Tukin” dapat meningkatkan hasil 
belajar peserta didik di kelas IXA SMPN 1 Cimalaka?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengimplementasikan inovasi pembelajaran berupa 
metode “Tukin” di kelas IXA SMPN 1 Cimalaka; (2) meningkatkan aktivitas belajar peserta 
didik di kelas IXA SMPN 1 Cimalaka; (3) meningkatkan hasil belajar peserta didik di 
kelas IXA SMPN 1 Cimalaka. Hipotesis yang diajukan yaitu bahwa implementasi metode 
pembelajaran “Tukin” dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik di kelas 
IXA SMPN 1 Cimalaka. Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat 
memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan terutama terhadap peningkatan kualitas 
pembelajaran PPKn. Manfaat secara praktis diharapkan dapat menjadi referensi bagi rekan 
guru yang lain dalam mengembangkan inovasi pembelajaran.

2. Kajian Literatur

Inovasi pembelajaran merupakan langkah perubahan yang dilakukan oleh guru dalam 
rangka menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang interaktif antara guru dengan 
peserta didik. Langkah ini diambil sebagai solusi terhadap masalah yang ditemukan dalam 
kegiatan pembelajaran. Masalah yang ditemukan seperti aktivitas pembelajaran yang 
pasif, motivasi belajar yang rendah sehingga hasil belajar pun menjadi rendah. Melalui 
inovasi pembelajaran ini diharapkan semua masalah tersebut dapat teratasi sebagian atau 
seluruhnya. Inovasi pembelajaran dirancang untuk membimbing peserta didik berpartisipasi 
secara aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Gagne dan Briggs (Martinis, 2007) menyebutkan faktor yang dapat menumbuhkan keaktifan 
peserta didik dalam proses pembelajaran antara lain:
a. memberikan motivasi atau menarik perhatian peserta didik sehingga mereka berperan 

aktif dalam kegiatan pembelajaran;
b. menjelaskan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik;
c. memberikan stimulus (masalah, topik, dan konsep yang akan dipelajari);
d. memberi petunjuk kepada peserta didik bagaimana cara mempelajarinya;
e. memunculkan aktivitas dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran;
f. memberikan umpan balik;
g. memberikan pelatihan sehingga kemampuan peserta didik terpantau dan terukur;
h. menyimpulkan setiap materi pada akhir pembelajaran.



Pendapat di atas jelas menyebutkan bahwa menumbuhkan keaktifan peserta didik harus 
dengan langkah-langkah yang jelas, bukan dibiarkan tanpa arahan yang pasti. Menyusun 
langkah-langkah pembelajaran, memberikan petunjuk kepada  peserta didik tentang 
bagaimana cara mempelajari sebuah konsep dalam pembelajaran sudah tentu menjadi 
tugas guru. Lebih lanjut, Gagne (Priansa, 2017:79) menyebutkan bahwa belajar tidak terjadi 
secara alamiah, tetapi terjadi dengan dua kondisi sebagai berikut:

a. kondisi internal, berkaitan dengan kesiapan mental peserta didik untuk belajar;
b. kondisi eksternal, yaitu situasi belajar dan penyajian stimulasi yang secara sengaja 

diatur oleh pendidik dengan tujuan memperlancar proses belajar.

Pendapat ini semakin menguatkan bahwa kegiatan pembelajaran bukan merupakan kondisi 
yang terjadi secara alamiah, namun sebagai sebuah kondisi yang “direkayasa” sedemikian rupa 
agar terjadi proses belajar sehingga peserta didik akan mampu mencapai hasil yang diharapkan. 
Fathurrohman (2017:16) menyebutkan bahwa pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung 
dari motivasi pelajar dan kreativitas pengajar. Pembelajar yang memiliki motivasi tinggi ditunjang 
dengan pengajar yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut akan membawa pada keberhasilan 
pencapaian target belajar. Desain pembelajaran yang baik, ditunjang dengan kreativitas guru 
akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai target belajar.

Piaget, seorang ahli konstruktivisme belajar (Suyono dan Hariyanto, 2015) menyebutkan 
bahwa perkembangan anak bermakna membangun struktur kognitifnya dengan memahami 
dan menanggapi pengalaman fisik dan lingkungan di sekelilingnya. Menurut teori 
konstruktivisme ini, pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari pikiran guru kepada 
pikiran peserta didik. Artinya, peserta didik harus aktif secara mental membangun struktur 
pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Pendapat ini semakin 
menguatkan bahwa keaktifan peserta didik dalam membangun sendiri struktur kematangan 
kognitifnya sangatlah penting. Tentu konstruksi ini tidak terjadi tanpa arahan dan bimbingan 
guru melalui berbagai metode pembelajaran yang inovatif.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan aktivitas dan hasil belajar 
peserta didik ketika proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang 
inovatif. Hal ini seperti terlihat dari hasil penelitian berjudul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil 
Belajar Siswa dengan Metode Problem Based Learning pada Siswa Kelas VIIA MTs Negeri 
Donomulyo Kulon Progo Tahun Pelajaran 2012/2013” yang ditulis oleh Widodo dan Lusi 
Widayanti. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar peserta 
didik, yakni keaktifan siklus 1 hanya 70,36%, meningkat pada siklus 2 menjadi 81,42%, dan 
meningkat lagi pada siklus 3 menjadi 94,47%. Demikian juga  tingkat ketuntasan belajar 
peserta didik, yang tuntas hanya 73,91% pada siklus 1, meningkat menjadi 86,96% pada 
siklus 2, dan mencapai tingkat ketuntasan 91,30% pada siklus 3. Dengan demikian, metode 
problem based learning dipandang mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta 
didik di kelas VIIA MTs Negeri Donomulyo Kulon Progo (Widodo dan Widayati, 2013:32).

Penelitian serupa dilakukan oleh Tri Widodo dan Sri Kadarwati dengan judul  “Higher Order 
Thinking Berbasis Pemecahan Masalah untuk Meningkatkan Hasil Belajar Berorientasi 
Pembentukan Karakter Siswa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas dan hasil 
belajar peserta didik meningkat menjadi 73,84, peserta didik yang mencapai nilai ketuntasan 
96,87%, dan skor akivitas belajar adalah 83,81, serta karakter dan respons peserta 
didik termasuk pada kategori baik. Dengan demikian, disimpulkan bahwa penerapan 
pembelajaran higher order thinking berbasis pemecahan masalah dapat meningkatkan 
hasil belajar berorientasi pembentukkan karaker (Widodo dan Kadarwati, 2013:161).



Berdasarkan berbagai pendapat dan hasil-hasil penelitian tersebut, penulis termotivasi untuk 
mengembangkan metode pembelajaran inovatif yang mampu mendorong partisipasi aktif 
peserta didik dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya. Khusus 
pada materi tentang keragaman dalam masyarakat Indonesia ini, penulis menjatuhkan 
pilihan pada metode “Tukin”. Metode Tukin merupakan metode pembelajaran Tukar 
Informasi. Melalui metode ini peserta didik saling bertukar informasi secara berpasangan 
dengan teman lainnya dan saling menjelaskan materi yang telah dikuasainya. Setelah 
selesai dengan satu pasangan, peserta didik dapat bertukar pasangan dengan teman 
lainnya. Demikian seterusnya sampai sebagian besar peserta didik di dalam kelas tersebut 
merasakan berpasangan dengan temannya yang berbeda-beda. Dengan demikian, 
informasi tentang materi pembelajaran yang dikuasai peserta didik akan sangat kaya 
karena mereka bertukar informasi dengan pasangan yang berbeda-beda. Fase akhir dari 
kegiatan ini yaitu peserta didik diminta untuk mempresentasikan di depan kelas.

Berkaitan dengan materi keragaman dalam masyarakat Indonesia, metode Tukar Informasi 
ini digunakan dengan membagi tugas kepada setiap peserta didik untuk mempelajari salah 
satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Peserta didik diminta untuk menyusun laporan 
tertulis yang dapat dilengkapi dengan berbagai informasi seperti gambar, grafik, atau data 
lainnya yang mendukung penjelasan tentang suku bangsa tersebut. Namun, dalam masa 
pembelajaran jarak jauh seperti saat ini, laporan tertulis ini dialihkan menjadi penyusunan 
video yang menjelaskan salah satu suku bangsa. Jadi, peserta didik menjelaskan suku 
bangsanya dalam bentuk video. Kelebihan pemaparan dalam bentuk video yaitu peserta 
didik dapat menyertakan film tentang suku bangsa tersebut sehingga isi pemaparan bisa 
lebih jelas dan lebih menarik bagi orang yang menyimaknya. Kemudian peserta didik 
bertukar informasi dengan teman lainnya dalam bentuk saling berkirim video pemaparan 
materi suku bangsa tersebut. Intinya walaupun dengan cara yang berbeda, peserta didik 
tetap  dapat saling bertukar informasi.

Kegiatan pembelajaran dengan metode Tukin ini menuntut peserta didik untuk aktif 
menggali sendiri pengetahuan yang diperlukan dan aktif menyebarluaskan informasi 
tersebut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain benar-benar mampu menyerap 
dan memahami informasi tersebut. Dalam metode pembelajaran ini semua peserta didik 
aktif dan berpartisipasi. Tidak ada ruang bagi mereka untuk duduk, diam, dan hanya 
mendengarkan. Menurut Edgar Dale yang terkenal dengan Dale’s Cone Exprerience (Sari, 
2019) disebutkan bahwa pemahaman terhadap kompetensi berkisar pada angka 10% 
jika pengalaman belajar hanya membaca. Pemahaman terhadap kompetensi meningkat 
menjadi 50% jika pengalaman belajar berupa mendengar dan melihat. Penguasaan 
kompetensi akan menjadi 70% jika pembelajaran melibatkan partisipasi peserta didik untuk 
mempresentasikan/mempraktikkan/mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan 
yang dimilikinya. Puncak penguasaan kompetensi pada angka 90% dapat dicapai jika 
kegiatan pembelajaran cenderung pada to do/berbuat/mengerjakan sesuatu.

Pembelajaran inovatif dengan metode Tukin melibatkan keaktifan peserta didik  sejak 
mengumpulkan bahan pembelajaran berupa berbagai informasi tentang suku bangsa, 
menyusun bahan tersebut menjadi laporan tertulis atau menjadi video, menginformasikan 
materi pembelajaran tersebut kepada orang lain, sekaligus menyimak informasi dari orang 
lain. Dengan demikian, berdasarkan kepada pendapat Dale di atas, peserta didik diharapkan 
mampu mencapai penguasaan kompetensi pada kisaran angka 70% atau lebih.



3. Metode

Metode dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (PTK) atau 
classroom action research (CAR). Penelitian tindakan kelas dimaknai sebagai suatu penelitian 
tindakan yang dilakukan oleh guru sekaligus sebagai peneliti di kelasnya atau bersama-sama 
dengan orang lain (kolaborasi) dengan jalan merancang, melaksanakan, dan merefleksikan 
tindakan secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan 
mutu (kualitas) proses pembelajaran di kelasnya melalui suatu tindakan (treatment) tertentu 
dalam suatu siklus (Kunandar, 2010:45).

Pelaksanaan penelitian ini ialah pada semester genap tahun pelajaran 2019/2020, di SMPN 
1 Cimalaka Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Subjek penelitian ialah peserta 
didik di kelas IXA SMPN 1 Cimalaka sebanyak 32 orang yang terdiri atas 14 orang laki-laki 
dan 18 orang perempuan. Objek penelitian yaitu aktivitas dan hasil belajar peserta didik 
pada pembelajaran PPKn melalui penerapan Metode Tukin.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi desain penelitian tindakan kelas 
dari Kemmis dan Taggart (Arikunto, 2013:132), yakni guru dan peneliti secara bersama 
membuat rancangan penelitian, guru melaksanakan tindakan di kelas dan rekan sejawat 
melakukan pengamatan. Setelah proses pengamatan selesai, guru dan rekan sejawat 
mengadakan refleksi dan berdiskusi untuk perbaikan tindakan pada siklus berikutnya. Tiap 
siklus penelitian terdiri atas: perencanaan (planning), tindakan dan observasi (acting and 
observing), dan refleksi (reflecting).

Desain penelitian tindakan kelas Kemmis dan Taggart yang digunakan dalam penelitian ini 
dapat diamati pada gambar berikut.

Gambar 1. Model Spiral Kemmis dan Taggart
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Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi (pengamatan), penilaian kinerja, 
dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa aktivitas selama proses pembelajaran 
berlangsung dan hasil belajar peserta didik. Instrumen pengumpulan data berupa: (1) lembar 
pengamatan/observasi tentang aktivitas peserta didik ; (2) lembar penilaian kinerja; (3) aplikasi 
untuk penilaian hasil belajar peserta didik; (3) lembar catatan lapangan untuk mencatat temuan-
temuan baru yang terjadi selama pembelajaran berlangsung; (4) peneliti/observer.

Teknik pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi metode. Menurut 
Denzin (Tohirin, 2012:73) triangulasi metode yakni pengecekan derajat kepercayaan 
penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data. Metode analisis 
data yang digunakan yaitu metode analisis interaktif dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 
2016:91). Dalam metode ini analisis data dilakukan secara interaktif, terdiri atas reduksi 
data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan/verifikasi yang berlangsung secara terus-
menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Keberhasilan penelitian tindakan 
kelas ini dilihat dari meningkatnya hasil belajar peserta didik dengan sekurang-kurangnya 
80% peserta didik telah mencapai ketuntasan, dan rata-rata nilai kelas sama dengan atau 
lebih besar dari KKM. Nilai KKM sendiri telah ditetapkan pada awal tahun pelajaran sebesar 
77.  Keberhasilan penelitian tindakan kelas ini juga diukur dari peningkatan aktivitas peserta 
didik dalam proses pembelajaran. Penelitian tindakan kelas ini berhasil jika aktivitas peserta 
didik sekurang-kurangnya bernilai 2,7 dengan skala 1 sampai dengan 4 atau secara kualitatif 
berkategori baik.

4. Hasil dan Pembahasan
a. Implementasi Metode Tukin dalam Pembelajaran

Metode Tukin digunakan untuk mengemas pembelajaran pada materi keragaman 
Indonesia menjadi lebih mudah dipahami oleh peserta didik karena partisipasi aktif dari 
peserta didik itu sendiri. Keragaman Indonesia ditandai dengan keragaman suku, ras, 
agama, dan antargolongan. Metode Tukin berusaha membahas materi tersebut dengan 
melibatkan keaktifan peserta didik sejak awal. Partisipasi peserta didik dalam mempelajari 
materi ini sangat  diperlukan karena mempelajari materi tentang keragaman Indonesia tidak 
sekadar hafal suku bangsa dan agama, namun lebih jauh daripada itu ialah pemahaman 
suasana kebatinan, ruh dari suku bangsa tersebut. Kemampuan untuk memahami suasana 
kebatinan suatu kelompok masyarakat akan mendorong pada kemampuan untuk bersikap 
menghargai, menghormati, dan bertoleransi pada suku bangsa tersebut khususnya, dan 
mampu bertoleransi di atas semua perbedaan tersebut. Bagaimana kemampuan untuk 
mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan menggunakan metode Tukin, peserta didik akan mendapatkan cara belajar yang 
berbeda dari biasanya. Metode Tukin mengharuskan mereka menggali pengetahuannya 
sendiri, menjelaskan pengetahuan tersebut kepada orang lain, dan menerima penjelasan 
dari orang lain. Dengan demikian, mereka memiliki pemahaman yang baik tentang suatu 
kelompok masyarakat yang akan menjadi dasar dalam setiap tindakannya di tengah 
masyarakat. Pembelajaran metode Tukin dimulai dengan pengenalan awal tentang 
keragaman dalam masyarakat Indonesia. Kemudian guru membagi tugas kepada setiap 
peserta didik untuk memahami materi salah satu suku bangsa dan menyusun laporan 
tertulis suku bangsa tersebut. Pada pertemuan pekan berikutnya, peserta didik harus 
sudah siap untuk saling bertukar informasi dengan peserta didik lainnya. Tahapan lebih 
terperinci tentang penggunaan metode Tukin di dalam pembelajaran dapat diamati pada 
tabel aktivitas guru dan peserta didik di bawah ini.



Tabel 2. Deskripsi Aktivitas Guru dan Peserta Didik

Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik

Kegiatan Pendahuluan

1.  Guru memasuki ruangan kelas dengan 
tersenyum dan mengucapkan salam.

Peserta didik dengan riang gembira 
menjawab salam.

2. Guru mempersilakan peserta didik untuk 
membaca Al-Qur’an Surat Al Insyirah, 
membaca doa sebelum belajar, dan 
melafalkan Asmaul Husna.

Peserta didik dengan khidmat membaca 
Al-Qur’an Surat Al Insyirah, membaca doa 
sebelum belajar, dan melafalkan Asmaul 
Husna.

3. Guru menyilakan peserta didik untuk 
menyanyikan lagu nasional “Dari Sabang 
Sampai Merauke”. Dipimpin dirigen

peserta didik menyanyikan lagu nasional 
“Dari Sabang Sampai Merauke”.

4. Guru memeriksa kebersihan kelas, 
memeriksa kerapian pakaian, dan 
memeriksa kehadiran peserta didik.

Peserta didik yang tidak rapi segera 
merapikan pakaiannya dan menjawab 
kehadiran mereka.

5. Guru mempersilakan peserta didik untuk 
melaksanakan literasi konstitusi dengan 
Metode Four Me-

Peserta didik melaksanakan literasi 
konstitusi dengan Metode Four Me-

6. Guru melakukan apersepsi melalui 
tanya jawab mengenai materi pada 
pokok bahasan sebelumnya, yaitu 
tentang makna persatuan dalam 
kebangsaan. Guru menanyakan 
kesiapan peserta didik tentang tugas 
yang sudah diberikan pada pekan 
sebelumnya.

Beberapa peserta didik menjawab 
pertanyaan yang diajukan guru. Ada juga 
beberapa yang belum bisa menjawab.
Peserta didik menyatakan kesiapannya 
tentang tugas suku bangsa yang sudah 
diberikan pada pertemuan sebelumnya.

7. Guru menyampaikan kompetensi dasar 
dan tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai.

Peserta didik menyimak penjelasan 
tentang kompetensi dasar dan tujuan 
pembelajaran.

8. Guru menjelaskan kegiatan 
pembelajaran  serta  metode 
pembelajaran yang akan dilakukan 
peserta didik.

Peserta didik menyimak penjelasan 
tentang kegiatan pembelajaran yang akan 
dilakukan.

9. Guru mengadakan pre test dengan 
memanfaatkan aplikasi Quizizz.

Dengan menggunakan  gadget peserta 
didik melaksanakan pre tes pada aplikasi 
Quizizz.

Peserta didik terlihat banyak yang kecewa 
dan kesal karena hasil pretest mereka 
banyak yang bertanda merah.



Kegiatan Inti

10.Guru memberikan penjelasan singkat 
tentang keragaman suku bangsa yang 
ada di Indonesia.

Peserta didik menyimak penjelasan 
guru tentang suku bangsa yang ada di 
Indonesia.

11. Guru meminta peserta didik untuk 
mulai melaksanakan metode Tukin 
dengan bertukar informasi dengan 
teman sebangkunya

Peserta didik saling berhadapan 
dengan teman sebangkunya dan mulai 
menjelaskan tentang suku bangsa yang 
menjadi bagian materinya.

12. Guru meminta peserta didik yang 
saling berpasangan tersebut untuk 
bertukar peran. Peserta didik yang  
sebelumnya berperan sebagai 
pembicara, bertukar peran menjadi 
pendengar. Demikian juga sebaliknya, 
peserta didik yang  sebelumnya 
berperan sebagai pendengar, bertukar 
peran menjadi pembicara.

 Guru meminta peserta didik untuk 
mencatat hal-hal penting yang 
disampaikan oleh pasangannya.

 Mereka juga disilakan untuk saling 
bertanya jawab jika ada hal-hal yang 
belum dipahami. 

Peserta didik saling berpasangan 
dengan teman sebangkunya. Satu orang 
menjelaskan dan temannya menjadi 
pendengar. Kemudian mereka bertukar 
peran. Peserta didik yang awalnya  
berperan sebagai pendengar, sekarang 
mendapat giliran untuk menjelaskan.

Beberapa peserta didik terlihat sambil 
mancatat materi penting yang disampaikan 
oleh pasangannya.

Di antara mereka juga terlihat saling 
bertanya jawab.

13. Setelah dinilai cukup, guru meminta 
peserta didik berganti pasangan Tukinnya 
dengan teman yang ada di depan atau 
di belakang tempat duduknya. Mereka 
kembali bertukar informasi dan bertanya 
jawab dengan teman yang duduk di 
depan atau di belakang mejanya.

Peserta didik berganti pasangan dengan 
teman yang duduk di depan atau di 
belakang mejanya. Mereka kembali 
bertukar informasi, mencatat hal-hal 
penting, dan saling bertanya jawab.

14.  Setelah dinilai cukup dengan pasangan yang duduk di meja depan atau belakang, 
guru kembali merotasi tempat duduk peserta didik agar mendapat pasangan yang 
berbeda. Peserta didik pun kembali bertukar informasi, mencatat hal yang dianggap 
penting, dan bertanya jawab jika ada materi yang belum dipahami.

       Demikian seterusnya sampai sebagian besar peserta didik dapat bertukar informasi 
dengan pasangan yang berbeda.

15. Sepanjang peserta didik melaksanakan metode Tukin, guru juga terus berkeliling, 
memberikan bimbingan, mengingatkan jika ada peserta didik yang

 tidak serius dalam belajarnya, serta melakukan pengamatan terhadap keterampilan 
proses peserta didik.

16. Setelah jangka waktu yang ditentukan 
habis, guru meminta peserta didik 
untuk kembali ke tempat duduknya 
masing-masing.

Peserta didik kembali ke tempat duduk 
masing-masing.

17. Guru meminta peserta didik untuk 
merangkum semua materi pembelajaran 
yang diperoleh dari metode Tukin.

Peserta didik membuat rangkuman tentang 
materi pembelajaran yang diperoleh.



18. Guru meminta peserta didik untuk 
mempresentasikan materi 
pembelajaran hasil Tukin di depan 
kelas.

Peserta didik mempresentasikan materi 
pembelajaran hasil Tukin di depan kelas.
Peserta didik lainnya menyimak dan 
mengajukan beberapa pertanyaan.

19. Guru memberikan penjelasan 
dan penguatan tentang materi 
pembelajaran.

Peserta didik menyimak penjelasan dari 
guru.

20. Guru menyilakan jika peserta didik 
ingin mengajukan pertanyaan berkaita 
dengan materi pembelajaran yang 
belum dipahaminya.

Dua orang peserta didik mengajukan 
pertanyaan.

21. Guru mengajak semua peserta didik 
mengapresiasi diri mereka sendiri 
dan teman-teman sekelasnya karena 
mereka telah melaksanakan kegiatan 
pembelajaran dengan sangat baik.

Peserta didik bersorak dan bertepuk 
tangan karena merasa gembira, 
pembelajaran terlaksana dengan baik

22. Guru memberikan apresiasi kepada 
beberapa peserta didik sebagai 
pembelajar terbaik hari ini.

Beberapa peserta didik mendapat hadiah 
dari guru.

Kegiatan Penutup

23. Guru membimbing peserta didik 
menyimpulkan materi pembelajaran.

Peserta didik menyimpulkan materi 
pembelajaran.

24. Guru meminta peserta didik untuk 
melaksanakan post test dengan 
memanfaatkan aplikasi Quizizz.

Peserta didik antusias mengerjakan post 
test memanfaatkan aplikasi Quizizz.

25. Guru melakukan refleksi pembelajaran 
dengan tanya jawab apa yang sudah 
dipelajari, apa manfaat pembelajaran, 
dan perubahan sikap apa yang akan 
dilakukan peserta didik.

Peserta didik menyimak refleksi dari guru 
dan menyatakan bahwa pembelajaran 
hari ini sangat bermakna. Di antaranya 
ialah menghargai pendapat orang   lain, 
bertoleransi, mengasah kemapuan 
berbicara, menambah wawasan, dan 
memahami keragaman budaya suku 
bangsa lain.

26.  Guru menjelaskan rencana 
pembelajaran pekan depan dan 
kembali membagi tugas individu 
untuk metode Tukin berikutnya pada 
materi keberagaman agama, ras, dan 
antargolongan.

Peserta didik menyimak penjelasan guru 
tentang tugas untuk persiapan pekan 
depan, dan menyatakan kesiapannya 
untuk pembelajaran metode Tukin pada 
pertemuan yang akan datang.

27. Guru mengajak peserta didik untuk 
menyanyikan lagu daerah Banjar,  
Kalimantan Selatan yang berjudul 
“Ampar-Ampar Pisang”.

Peserta didik menyanyikan lagu daerah 
Banjar, Kalimantan Selatan yang berjudul 
“Ampar-Ampar Pisang”.

28. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 
mengucapkan salam dan terima kasih.

Peserta didik menjawab salam dan 
menjawab terima kasih kembali

Sumber : Hasil Penelitian di Kelas IXA SMPN1 Cimalaka Tahun 2020



Pembelajaran dilanjutkan pekan berikutnya pada materi keragaman agama, ras, 
antargolongan. Peserta didik menyiapkan laporan pada materi tersebut dan pekan depan 
bersiap belajar dengan metode Tukin kembali.

Siklus 1
Pembelajaran Siklus 1 dimulai dengan menyusun perencanaan dan berdiskusi dengan 
observer tentang aksi yang akan dilaksanakan di kelas. Setelah perencanaan selesai dan 
semua perlengkapan yang dibutuhkan siap, siklus 1 pun  dimulai. Di bawah ini ditampilkan 
berupa hasil pengolahan data aktivitas dan hasil belajar peserta didik pada siklus 1.

Tabel 3. Data Aktivitas dan Hasil Belajar Peserta Didik Siklus 1

No. Indikator Jumlah Peserta Didik Persentase Nilai Kategori

1. Memperhatikan 18 orang 56% 2,6 Cukup

2. Mengomunikasikan 13 orang 41% 2,4 Cukup

3. Tanggung Jawab 25 orang 78% 3,0 Baik

4. Toleransi 19 orang 59% 2,7 Baik

5 Ketuntasan Belajar (Nilai) 20 orang 62% - 78

Rata-Rata Nilai Aktivitas 2.67 Baik

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian di Kelas IXA SMPN1 Cimalaka Tahun 2020

Hasil aktivitas pembelajaran dan hasil belajar pada data di atas secara keseluruhan 
menunjukkan peningkatan pada semua aspek. Peningkatan tersebut ada yang sudah 
mencapai target yang diharapkan dan masih ada yang belum mencapai target yang 
diharapkan. Jumlah peserta didik yang mencapai nilai tuntas sebanyak 62%, dengan rata-
rata nilai hasil belajar 78. Nilai rata-rata  aktivitas belajar secara keseluruhan yaitu 2,67, 
sudah berkategori baik, namun masih berada pada garis batas saja. Setelah melakukan 
evaluasi dan refleksi dengan beberapa rekomendasi untuk perbaikan, pembelajaran 
dilanjutkan pada siklus 2.

Siklus 2
Refleksi dan rekomendasi berdasar hasil dari siklus 1, diimplementasikan pada siklus 2. 
Hasil pengolahan data pada aktivitas dan hasil belajar peserta didik siklus 2 tergambar dari 
tabel berikut ini.

Tabel 4. Data Aktivitas dan Hasil Belajar Peserta Didik Siklus 2

No. Indikator Jumlah Peserta Didik Persentase Nilai Kategori

1. Memperhatikan 27 orang 84% 3,1 Baik

2. Mengomunikasikan 23 orang 72% 2,9 Baik

3. Tanggung Jawab 27 orang 84% 3,1 Baik

4. Toleransi 26 orang 81% 3,0 Baik

5 Ketuntasan Belajar (Nilai) 29 orang 91% - 81

Rata-Rata Nilai Aktivitas 3.02 Baik

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian di Kelas IXA SMPN1 Cimalaka Tahun 2020



Aktivitas dan hasil belajar peserta didik pada siklus 2 menunjukkan peningkatan yang lebih 
baik lagi. Semua indikator menunjukkan peningkatan yang signifikan dan mencapai target 
yang diharapkan. Peserta didik mencapai nilai tuntas 91% dengan rata-rata nilai hasil 
belajar 81. Nilai rata-rata aktivitas belajar secara keseluruhan yaitu 3.02,dengan kategori 
baik, dan sudah berada di atas garis batas yang ditentukan.

b. Pembahasan

Tahapan kegiatan pembelajaran sebagaimana dijelaskan di atas sarat dengan aktivitas 
yang bermakna serta membutuhkan konsentrasi penuh dari semua peserta didik. Guru 
lebih cenderung sebagai fasilitator yang mengatur jalannya proses pembelajaran. Peserta 
didiklah yang aktif menggali dan mengkonstruksi kemampuan kognisinya. Hal ini sesuai 
dengan konsep dan strategi pembelajaran Edgar Dale (Sari, 2019) bahwa peserta didik akan 
mampu meningkatkan penguasaan kompetensinya paling sedikit 70% jika pembelajaran 
tersebut melibatkan partisipasi pesertadidik untuk mempresentasikan/mempraktikkan/
mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya .

Peserta didik terlihat percaya diri ketika diminta untuk mempresentasikan materi 
pembelajaran di depan kelas. Kepercayaan diri mereka tumbuh karena mereka merasa 
sudah memiliki cukup bekal yang baik melalui metode tukar informasi bersama teman-
temannya selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 
dikemukakan oleh Piaget (Suyono dan Hariyanto, 2015) bahwa pengetahuan tidak dapat 
ditransfer begitu saja dari pikiran guru kepada pikiran peserta didik. Dalam proses seperti 
ini, pengetahuan, pengalaman, dan membangun kebermaknaan dikonstruksi oleh peserta 
didik sendiri bersama dengan teman-temannya di bawah bimbingan dan fasilitasi dari guru.

Peserta didik akan mampu membangun kebermaknaan dalam pembelajaran dan berhasil 
sesuai dengan yang diharapkan jika mereka terlibat aktif di dalam seluruh prosesnya. Mereka 
mau memperhatikan, mereka  mau  bertanya, menjawab, menanggapi, berkomunikasi 
dengan baik, belajar bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya, 
serta membangun toleransi, menghargai, saling menghormati dengan sesama teman 
adalah tahapan yang harus ditempuh agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai 
dengan yang diharapkan. Melalui metode Tukin ini peserta didik di kelas IXA SMPN 1 
Cimalaka telah mampu membuktikannya. Peningkatan aktivitas dan hasil belajar peserta 
didik mulai dari prasiklus, siklus 1, dan siklus 2 tergambar dari grafik di bawah ini.

Grafik Aktivitas dan Hasil Belajar 
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Berdasarkan grafik tersebut di atas, terlihat dari progres aktivitas dan hasil belajar peserta 
didik mulai dari prasiklus, mengalami peningkatan pada siklus 1, yang mencapai nilai 
terbaiknya pada akhir siklus 2. Aktivitas memperhatikan memperoleh nilai tertinggi pada 
siklus 2, yakni 84% mampu memperhatikan pembelajaran dengan baik. Peningkatan 
indikator ini tercapai dari perilaku peserta didik selama proses pembelajaran yang bisa 
diam, mau mendengarkan instruksi dari guru, mau mendengarkan temannya yang sedang 
berbicara dengan saksama. Jika masih ditemukan peserta didik yang tidak memperhatikan, 
pasangan belajarnya akan langsung menegur, yang dikuatkan oleh peran aktif guru untuk 
terus memberikan bimbingan. Dengan demikian, secara mayoritas peserta didik sudah 
dapat memperhatikan kegiatan pembelajaran dengan baik.

Kemampuan mengomunikasikan juga mencapai peningkatan yang signifikan, yakni 72% 
peserta didik menunjukkan aktivitas berkomunikasi yang baik. Peningkatan ini dicapai 
karena semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan 
pendapatnya kepada peserta didik lainnya. Ada peserta didik yang mampu menyampaikan 
informasi dengan sangat baik, namun masih ada juga yang belum bisa maksimal. Namun, 
secara umum mayoritas peserta didik dapat menunjukkan kemampuan menyampaikan 
informasi dengan baik.

Sikap tanggung jawab menunjukkan 84% peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung 
jawab dengan baik. Peningkatan ini terjadi karena peserta didik menunjukkan sikap semangat 
dalam mengikuti pembelajaran, tidak malas-malasan, sigap dalam melaksanakan instruksi 
dari guru, menyelesaikan semua tahapan pembelajaran, dan menyelesaikan semua tugas 
yang diberikan oleh guru.

Sebanyak 81% peserta didik dapat menunjukkan sikap toleransi/menghargai/ menghormati 
orang lain. Sikap toleransi peserta didik ditunjukkan dengan cara menegur teman 
secara santun saat temannya kurang aktif/kurang memperhatikan pembelajaran, tidak 
mengeluarkan kata-kata ejekan (bullying) saat temannya belum mampu melaksanakan 
metode Tukin dengan baik, dan mau memberikan bantuan kepada temannya yang 
mengalami kesulitan dalam pembelajaran.

Secara kualitas peningkatan aktivitas belajar peserta didik mencapai nilai 3,0 yang artinya 
berkategori baik. Hasil akhir dari peningkatan aktivitas tersebut ialah meningkatnya hasil 
belajar peserta didik. Ketuntasan belajar mencapai 91%  dengan nilai hasil belajar 81. 
Dengan demikian, Metode Tukin mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta 
didik di kelas IXA SMPN 1 Cimalaka Kabupaten Sumedang pada materi keragaman di 
Indonesia.

5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
melalui metode Tukin, peserta didik dibimbing untuk belajar mengembangkan sendiri 
potensi yang ada dalam dirinya. Mereka menggali sendiri pengetahuan yang diperlukan 
dalam kegiatan pembelajaran, memahaminya, dan menyampaikan pemahaman tersebut 
kepada orang lain agar orang lain juga memiliki pemahaman yang sama dengan dirinya. 
Memperhatikan pembelajaran, mengomunikasikan/ menginformasikan pengetahuan yang 
dimiliki, menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap tugas, dan menunjukkan sikap 
toleransi terhadap orang lain merupakan aktivitas dalam pembelajaran metode Tukin. 
Semua akivitas tersebut terus mengalami peningkatan yang signifikan pada siklus 1 dan 
siklus 2. Dengan demikian, metode Tukin terbukti dapat meningkatkan aktivitas belajar 



peserta didik di kelas IXA SMPN 1 Cimalaka. Demikian pula dengan hasil belajar peserta 
didik pun mengalami peningkatan yang signifikan pada siklus 1 dan siklus 2. Dengan 
demikian, metode Tukin terbukti dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas 
IXA SMPN 1 Cimalaka.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat disampaikan bagi para guru inovator 
bahwa metode pembelajaran Tukin ini dalam implementasinya masih dapat dikembangkan 
lebih luas dan lebih bervariasi lagi. Pada  materi  keragaman di Indonesia pengembangan 
metode Tukin dapat dilakukan dengan meminta peserta didik mempraktikkan salah satu 
ciri khas dari suatu suku bangsa.  Misalnya mempraktikkan tarian tradisional, peragaan 
baju tradisional, menyanyikan lagu daerah, atau mempekenalkan makanan tradisionalnya. 
Variasi ini akan lebih menantang bagi peserta didik sehingga potensi yang dimiliki akan 
semakin nampak. Pemahaman peserta didik terhadap keberagaman suku bangsa di 
Indonesia juga akan semakin luas dan semakin baik pula.
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