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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

sakolah ialah dengan cara perbaikan proses belajar mengajar. Berbagai 

konsep dan wawasan baru tentang proses belajar mengajar di sekolah 

telah muncul dan berkembang seiring pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pendidikan merupakan alat untuk 

menimbah ilmu pengetahuan bagi anak-anak didik yang akan 

dituangkan, diajarkan dan diamalkan ilmu pengetahuan yang diterima 

selama pendidikan kepada masyarakat luas.  Pendidikan bukan 

semata-mata mengembang- kan ranah kognitif, tetapi harus pula 

mengembangkan ranah psikomotorik dan ranah afektif. Dalam arti 

kongkrit pendidikan harus mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan dan kepribadian.1  

Hal ini dapat dijelaskan dalam tujuan pendidikan nasional yang 

tercantum dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 bahwa: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cukup kreatif, mandiri dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.2 

                                                 
1 Kamrani Buseri, Ontologi Pendidikan Islam Dan Dakwah Pemikiran Teoritis 

Praktis Kontemporer, (Jokjakarta: UII Press, 2003), h. 25.   

2 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Jakarta: Sinar Grafika), h. 5-6.    
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Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan Nasional yaitu 
menjadikan manusia yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan yang 
Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian yang mantap serta 
tumbuhnya rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, 
maka pendidikan agama Islam adalah salah satu tumpuan.  

 Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang 

bersifat unik. Secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya 

kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku 

bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan 

kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai 

oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan 

lapisan bawah yang cukup tajam.3  

 Kedua ciri tersebut yang ada pada masyarakat Indonesia yang 

menyebutkan terjadinya konflik. Di dalam situasi konflik, maka sadar 

atau tidak, setiap pihak yang berselisih akan berusaha mengabadikan 

diri dengan cara memperkokoh solidaritas ke dalam di antara sesama 

anggotanya, membentuk organisasi kemasyarakatan untuk keperluan 

kesejahteraan dan pertahanan bersama-sama mendirikan sekolah-

sekolah untuk memperkuat identitas kultural, bersaing di dalam bidang 

pendidikan, sosial, ekonomi, polotik dan sebagainya.4   

 Seperti halnya kota Ambon dimana masyarakatnya hidup rukun, 

damai, toleransi dan saling bantu membantu mengalami konflik akibat 

                                                 
3 Nasikun, Sistem Sosial Indonesia (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 

h. 34. 

4 Ibid. h. 78. 
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tidak terpeliharanya struktur masyarakatnya. Kota Ambon terdiri dari 

berbagai macam suku di samping suku asli Ambon antara lain: Bugis, 

Buton, Makassar, Padang, Jawa, dan orang Ambon (Amahusu, Mamala, 

Morela, Pelau dan lai-lain) serta etnik Cina dan Arab.  

 Agama yang di anut oleh masyarakat Ambon yang terbesar yaitu 

Islam dan Kristen. Awalnya agama tersebut sebanding dengan 

masyarakat Ambon sendiri, namun dengan datangnya suku lain ke 

Ambon sebagai perantau, maka agama Islam sebagai pemeluk 

terbanyak pada masyarakat kota Ambon. Perekonomiannya pun 

dipegang oleh mereka yang beragama Islam dalam hal ini suku-suku 

yang merantau di Ambon seperti Bugis, Buton dan Makassar. 

 Keindahan dan kenyamanan yang telah tercipta selama 

bertahun-tahun di Maluku khususnya kota Ambon tersebut, menjadi 

hilang seketika dengan peristiwa yang sangat memilukan. Pada tanggal 

19 Januari 1999 bertepatan denga 1 Syawal 1419 H. terjadi tragedi 

konflik atau kerusuhan berdarah yang terus berlanjut dari hari ke hari. 

Tangis, emosi, ketegangan, pertumpahan darah telah menodai kesucian 

Idul Fitri. Keharmonisan, dan kerja sama yang selama ini telah terjalin, 

disobek-sobek oleh gemuruh dalam hitungan. Warisan budaya pecah 

yang sebelumnya hidup dan mengikat hubungan antara satu desa 

dengan desa yang lain, menjadi runtuh seketika. Berbagai infrastruktur 
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hancur berantakan, rumah penduduk, mesjid-mesjid, gereja-gereja, 

instlasi militer, pusat pertokoan, kantor-kantor, lembaga pendidikan 

mulai tingkat dasar sampai tingkat tinggi dan lain-lain sebagainya 

rusak binasa dihancurkan oleh perusuh. Sudah tidak terhitung berapa 

banyak nyawa yang melayang, ribuan orang menderita luka berat dan 

ringan, anak-anak menjadi yatimpiatu, istri-istri menjadi janda, 

aktivitas kehidupan menjadi terganggu dan setumpuk penderitaan yang 

terus melanda masyarakat. 

 Enam tahun sudah konflik SARA ini terjadi, namun masih terasa 

pada masyarakat kota Ambon dampak dari konflik terutama bagi anak-

anak sekolah yang mana kegiatan belajar mengajar mereka belum 

kondusif sebagai mana mestinya. Anak-anak yang muslim masih takut 

untuk bersekolah di tempat yang lingkungan komunitasnya Kristen 

begitu pun sebaliknya.  

 Diketahui bahwa sekolah-sekolah negeri seperti SMA Negeri 1, 

SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, rata–rata berada pada lingkungan 

komunitas yang masyarakatnya Kristen. Hal inilah yang membuat 

didirikannya sekolah alternatif bagi anak–anak muslim agar tetap 

bersekolah yaitu SMA Negeri 11 Ambon. 
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B. Rumusan Masalah 

Bertolak dari uraian tersebut, penulis merumuskan beberapa 

masalah yaitu; 

1.  Bagaimana kondisi proses belajar mengajar pendidikan agama 

Islam pada SMA Negeri 11 Ambon pasca konflik SARA di Ambon? 

 2. Bagaimana upaya peningkatan kelancaran proses belajar mengajar 

pendidikan agama Islam pada SMA Negeri 11 Ambon pasca konflik 

SARA di Ambon? 

C. Hipotesis 

        Hipotesis pada hakekatnya tidak lain adalah jawaban sementara 

atau 

dugaan jawaban dari masalah yang ada dalam penelitian. 

        Maka dari rumusan diatas dapat dikemukakan hipotesis sebagai 

Berikut : 

1. Kondisi proses belajar mengajar pendidikan agama Islam pada 

SMA Negeri 11 Ambon pasca konflik SARA di Ambon belum efektif 

karena terbatasnya sarana dan prasarana serta jumlah siswa yang 

banyak. 

2. Upaya untuk meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar 

pendidikan agama Islam pada SMA Negeri 11 di Ambon, ditempuh 

oleh pihak sekolah khususnya guru bidang studi agama Islam yaitu 
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menciptakan proses belajar mengajar yang baik dengan suasana 

kondusif dan aman di sekolah. 

D. Pengertian judul 

          Untuk mencapai rumusan pengertian yang terkandung di dalam 

judul skripsi ini, maka penulis menganggap perlu mengemukakan arti 

dari beberapa kata yang terdapat dalam judul skripsi ini agar tidak 

terjadi perbedaan pendapat mengenai judul tersebut. Adapun judul 

yang dimaksud adalah sebagai berikut:  

“KONDISI PROSES BELAJAR MENGAJAR PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM PADA SMA NEGERI 11 AMBON PASCA KONFLIK SARA DI 

AMBON”. 

   1. Proses belajar mengajar adalah : 

Menurut B.Suryo Subroto proses belajar mengajar adalah suatu proses 

yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar 

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif dalam 

mencapai tujuan tertentu.”   

 2. Pendidikan Agama Islam ialah:  

 Menurut Abdul Rahman Shaleh mengatakan bahwa: pendidikan 

agama Islam diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta 

didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan 

agama Islam melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran dan latihan 

dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain 
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dalam hubungan antar umat beragama dalam masyarakat untuk 

mewujutkan persatuan nasional.5   

 3. Konflik artinya “pertentangan atau percekcokan”. Dalam 

pengertian yang lebih lengkap, Hargyaning Tyas menulis:  

“Konflik adalah ketidak sepahaman alamiah yang terjadi antara 
individu atau kelompok yang bebeda dalam sikap, kepercayaa, nilai 
dan kebutuhan”.6   

  Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud 

dalam judul skripsi ini, “Kondisi proses belajar mengajar pendidikan 

agama Islam  dan upaya peningkatan proses belajar mengajar 

pendidikan agama Islam pada SMA Negeri 11 Ambon pasca konflik 

SARA di Ambon 

E. Tujuan dan kegunaan penelitian 

 1. Tujuan Penelitian  

  Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui kondisi proses belajar mengajar pada siswa SMA 

Negeri 11 Ambon, pasca konflik SARA di Ambon. 

b. Untuk mengetahui upaya peningkatan kelancaran proses belajar 

pada bidang studi pendidikan agama Islam di SMA Negeri 11 

Ambon, pasca konflik SARA di Ambon. 

                                                 
5 Abdul Rahman Shaleh, Pendidikan Agama dan Keagamaan  (Cet. I; Jakarta: Gema 

Windu Pancaperkasa, 2000), h. 31.   

6 Imam Tholkhah, Mewaspadai Dan Mencegah Konflik Antar Umat Beragama 
(Departemen Agama RI; Jakarta: 2001), h. 35.  
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2. Kegunaan penelitian  

 Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Dari segi ilmiah diharapkan dapat memberi sumbangan yang berarti 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan khususnya dalam bidang 

studi pendidikan agama Islam. 

b. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat bagi kemajuan pendidikan dan khususnya kelancaran 

proses belajar mengajar pada bidang studi pendidikan agama Islam 

di sekolah.  

F. Garis-garis besar isi skripsi 

 Konflik SARA yang terjadi di Kota Ambon yang bertepatan pada 

hari Raya Idul Fitri tanggal 19 Januari atau 1 syawal 1414 H. masih 

membekas, terngiang bahkan tak pernah lupa tragedi berdarah yang 

telah berlangsung selama hampir 3 tahun, hingga kini belum 

memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir. 

 Walaupun 6 tahun sudah berlalu, tragedi tersebut masih 

membawa perasaan takut dan trauma yang tidak akan disembuhkan 

oleh waktu. Waktu yang berbicara begitu kejamnya konflik SARA yang 

membawa pengaruh buruk terhadap masyarakat umum dan dunia 

pendidikan khususnya pada kegiatan belajar mengajar. 
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 Terjadinya pemisahan (segresi) dalam berbagai sektor kehidupan 

antara masyarakat muslim dan kristen. Ini terjadi akibat tidak adanya 

kepercayaan dan warisan yang selama ini melekat pada dua masyarakat 

telah hilang oleh konflik SARA. Permasalahn ini terjadi baik pada 

sektor ekonomi, pemerintahan atau perkantoran, pelayanan 

masyarakat dan aktivitas pendidikan. 

Yang paling merugikan adalah aktivitas pendidikan yang mana 

anak-anak muslim yang tidak dapat sekolah dimana sekolah-sekolah 

negeri yang ada di Kota Ambon rata-rata berada di lingkungan kristen. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa dunia pendidikan di Kota Ambon banyak 

dipegang oleh mereka yang beragama Kristen sebagaimana juga para 

pendidik atau pengajar beragama Kristen. Untuk tetap melaksanakan 

aktivitas pendidikan dan proses belajar mengajar sebagaimana 

mestinya, maka ada inisiatif masyarakat dan para guru yang beragama 

Islam untuk menciptakan sekolah alternatif bagi anak-anak mereka. 

Kondisi proses belajar khususnya pada bidang studi pendidikan 

agama Islam akibat konflik SARA mengalami kendala atau hambatan 

yang datang dari guru sebagai pengajar dan murid sebagai terdidik 

serta situasi daerah yang belum kodusif untuk berlangsungnya kegiatan 

proses belajar mengajar, karena sarana dan prasarana yang belum 

memadai untuk menampung jumlah siswa yang banyak. 
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SMA Negeri 11 sebagai sekolah alternatif yang didirikan untuk 

dapat melangsungkan pendidikan khususnya pendidikan agama Islam 

dalam proses belajar memiliki sarana dan prasarana yang terbatas 

sehingga kelancaran proses belajar mengajar terhambat. 

Upaya untuk meningkatkan proses belajar mengajar di SMA 

Negeri 11 Ambon maka perlu diciptakan suasana kondusif dan aman 

agar tujuan pendidikan dapat tercapai, khususnya pendidikan agama 

Islam.                       
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian konflik, Proses Belajar Mengajar 

 1. Pengertian konflik 

 Konflik adalah sesuatu yang tak terhindarkan melekat erat dalam 

salinan kehidupan. Umat manusia selalu berjuang dengan konflik, 

perang yang telah terjadi pada abad-abad yang lampau telah 

menyisakan pengaruh dan dalam dunia kehidupan sulit dibayangkan 

suatu hari tanpa konflik. 

 Simbol konflik menurut orang Cina itu berasal dari dua kata 

yaitu: bahaya dan kesempatan. Konflik bukanlah sesuatu yang negatif 

atau positif. Pemecahan konflik dapat dilakukan baik dari kawasan 

negatif maupun positif. Simbol ini memberikan tanda bagi konflik, 

memudahkannya dari dunia yang telah dikenal. Konflik tidak perlu 

dikatakan memindahkan bencana yang akan datang, tetapi dalam 

konflik itu sendiri terkandung kesempatan. Konflik adalah kawasan 

yang dapat dikelolah dan dikendalikan. 1  

 Menurut Imam Tholkhah, konflik artinya pertentangan atau 

percekcokan.2 Dalam masyarakat konflik dapat terjadi antara dua orang 

                                                 
1 Willeam Hendrikcs, Bagaimana Mengelola Konflik: Petunjuk Praktis Untuk 

Manejemen Konflik (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), h. 35.    

2 Imam Tholkhah, loc. cit.     
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atau lebih, antara gerakan sosial, antara kepentingan kelompok, antara 

kelompok kelas sosial, antara kelompok gender, antara organisasi, 

antara partai polotik, antara satu bangsa, antara ras dan kelompok dan 

antara kelompok penganut agama. 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan. Dapat disimpulkan 

bahwa konflik adalah sesuatu yang selalu hadir dalam kehidupan 

manusia baik itu antara individu maupun yang terdapat dalam 

masyarakat,konflik Agama biasanya terjadi dalam masyarakat. Dimana 

teori konflik beranggapan bahwa masyarakat adalah suatu keadaan 

konflik yang berkesinambungan di antara kelompok serta 

berkecenderungan ke arah perselisihan, ketegangan, dan perubahan. 

Masyarakat menjadi lahan yang tumbuh suburnya konflik. Bibitnya 

bisa bermacam-macam faktor: ekonomi, politik, sosial bahkan agama.3                      

      Pada dasarnya dalam al-Qur’an banyak indikasi yang 

menjelaskan adanya faktor konflik yang ada dalam masyarakat. Al-

Qur’an menyebutkan bahwa faktor konflik itu sesungguhnya berasal 

dari manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Yusuf: 5. 

َقاَل َياُبَنيَّ َلا َتْقُصصْ ُرْؤَياَك َعَلى ِإْخَوِتَك َفَيِكيُدوا َلَك َكْيًدا ِإنَّ الشَّْيَطاَن   

 ِلْلِإْنَساِن َعُدوٌّ ُمِبيٌن

Terjemahnya: 

                                                 
3 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Cet. II; Bandung: Rosda Karya offset, 2002), h. 

148.  
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Ayahnya Yusuf berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan 
mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat 
makar (untuk membinasakan) mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah 
musuh yang nyata bagi manusia." Yusuf (12): 5.4 

 Dari ayat di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan tentang 

adanya kekuatan pada diri manusia yang selalu berusaha menarik 

dirinya untuk menyimpang dari nilai-nilai dan norma Ilahi. Atau secara 

lebih tegas, disebutkan bahwa kerusakan diakibatkan oleh tangan-

tangan manusia. Seperti dalam surah al-Rum: 41. 

َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس ِلُيِذيَقُهْم َبْعَض الَِّذي 

 َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن

Terjemahnya:  

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 
(ke jalan yang benar). Al-Rum (30):41.5   

 Dari dua ayat di atas, maka penulis memberikan argumentasi 

bahwa penyebab konflik sesungguhnya adalah manusia. Jadi bisa 

dilihat bahwa timbulnya konflik bukan agamanya melainkan pengaruh 

pemahaman terhadap agamanya.  

 Menurut Dadang Kahmad penganut agama adalah orang yang 

meyakini dan mempercayai satu ajaran agama.6 Pada dasarnya konflik 

                                                 
4 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah al-Qur’an; Jakarta: 1983), h. 348. 

5 Ibid. h. 647  

6 Dadang Kahmad, op. cit. h. 148.  
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antar umat beragama lebih disebabkan ambiguitas7 dan keserakahan 

manusia. Pemahaman tidak dilakukan secara terbuka terhadap nilai 

esensial fundamental8 agama sehingga banyak distorsi. Akhirnya 

agama terkesan solah-olah sebagai pemicu konflik, padahal esensi 

agama adalah rangkaian solusi dari segala problema-problema manusia 

baik dalam dimensi duniawi maupun ukhrawi.9 

        Menurut Nurcholish Madjid,  agar agama tidak disejajarkan 

dengan suku, ras, betapapun semangat yang terdapat dalam akronim 

SARA mungkin itu bisa dibenarkan, tapi dari sudut kepentingan yang 

lebih besar dan berjangka panjang. Sebenarnya sangat merugikan 

terutama dalam bidang pembangunan agama.10    

 Konflik terbuka yang terjadi secara massal dengan menggunakan 

simbol-simbol agama di Maluku tentunya juga tidak serta merta terjadi 

meskipun ada profokator yang “membakar” masa untuk tujuan dan 

kepentingan, namun tindakan tersebut hanya efektif jika memang 

terdapat pra kondisi yang memunkinkan dan mencukupi terjadinya 

konflik. 

                                                 
7 Ambiguitas Adalah ketidak tentuan, lihat K. Prent c. M. at.al, Kamus Latin 

Indonesia (Semarang: Jajasan Kanisuis, 1969), h. 42. 

8 Fundamental adalah hal yang mendasar, asas dan hakikat (paham radikal). Ibid., h. 
357. 

9 Muhammad Sofyan, Agama Dan Kekerasan Dalam Bingkai Reformasi (Cet. I; 
Yoyakarta: Media Pressindo, 1999), h. 21.  

10 Nurcholish Madjid, Agama dan Masyarakat (Jakarta: Akademika Pressindo, 
1986), h. 173.   
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Allah telah menjadikan umat manusia penghuni jagat raya ini 

terdiri atas berbagai etnis, ras, warna kulit, bahasa dan adat istiadat 

bahkan agama. Tidak seorang pun termasuk negara dengan segala 

kekuatannya, akan mampu merubahnya. Kemajemukan atau 

keberagaman umat manusia sudah menjadi keniscayaan yang tidak 

mungkin dihapuskan.  

 Tidak hanya dalam skala global, keberagaman umat manusia juga 

terjadi  ditingkat regional, lokal atau diwilayah yang lebih sempit lagi. 

Cendikiawan muslim Nurcholish Madjid mengungkapkan 

kemajemukan atau pluralisme bukanlah keunikan suatu masyarakat 

atau bangsa tertentu. Dalam kenyataannya tidak ada suatu masyarakat 

pun yang benar-benar tunggal, uniter (unitary), tanpa ada unsur-unsur 

perbedaan di dalamnya.11   

 Seperti diketahui bahwa konflik sosial yang ada di masyarakat 

merupakan sesuatu yang alamiah. Konflik dibutuhkan oleh masyarakat 

agar masyarakat dapat tumbuh dan berkembang. Tanpa konflik hidup 

manusia menjadi statis dan beku. Konflik dengan baik konstruktif, 

merupakan sebuah roh yang menjadi dinamika dalam dialektika 

kehidupan. 

 Menurut Benny Susetyo dalam bukunya “Membuka Mata 

Indonesia” mengungkapkan teori tentang penyebab terjadinya konflik 

                                                 
11 Sudarto, Konflik Islam Kristen (Cet. I; Jakarta: Pustaka RezkiPutra, 1999), h. 2.   
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yaitu: a. Teori hubungan masyarakat  b.  Teori identitas, c. Teori 

kesalah pahaman antara budaya , d. Teori transformasi konflik, e. Teori 

negosiasi prinsip , f. Teori kebutuhan manusia.12   

Dalam hal ini, penulis akan menguraikannya dengan apa yang 

menjadi teorinya yaitu: 

  1). Teori hubungan masyarakat 

Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi 

yang terus menerus terjadi, ketidak percayaan dan permusuhan di 

antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.  

 2). Teori identitas 

 Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas 

yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu dan 

mengakibatkan penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan.  

 3). Teori kesalah pahaman antar budaya 

 Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidak 

cocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang 

berbeda.  

 4). Teori transformasi konflik  

                                                 
12 Benny Susetyo, Membuka Mata Hati Indonesia (cet. I; Yokyakarta: Pustaka Pelajar 

2002), h. 53.  
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 Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-

masalah ketidak setaraan dan ketidak adilan yang muncul sebagai 

masalah sosial budaya dan ekonomi.  

 5). Teori negosiasi prinsip 

 Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-

posisi yang tidak selaras.  

 6). Teori kebutuhan manusia 

 Teori ini berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam diri 

manusia disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia secara fisik, mental 

dan sosial, yang tidak terpenuhi atau dihalangi keamanan, identitas, 

pengakuan, partisipasi dan otonomi.13 . 

Tragedi Maluku bermula dari peristiwa konflik biasa (kriminal 

murni) antara dua orang yang kebetulan berbeda agama. Peristiwa 

tersebut akhirnya menjadi pemicu konflik massal dan destruktif, saling 

membakar, membunuh, menculik, menembak dan menjarah adalah 

pemandangan keseharian tampak secara mata telanjang, hampir 

diseluruh kota dan pulau Maluku pada saat eskalasi konflik meningkat.   

 2. Pengertian proses belajar mengajar 

  Menurut Oemar Hamalik di dalam bukunya “Kurikulum dan 

Pembelajaran”. Belajar adalah memodifikasi atau memperteguh 

kelakukan melalui pengalaman. Pengertian ini menjelaskan, belajar 

                                                 
13 Ibid., h. 53-55. 
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adalah suatu proses suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. 

Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni 

mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, 

melainkan perubahan kelakuan.14 

 Sesuai dengan perumusan di atas, maka penulis menyatakan 

bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu 

melalui interaksi dengan lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut di 

atas, bahwa seseorang bisa berkembang dari tidak tahu menjadi tahu 

dan hal ini dapat dicapai dengan melalui pendidikan. 

         Jika ditinjau dari segi pendidikan Islam sebagai seorang muslim, 

perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang sesuai dengan 

norma-norma ajaran Islam agar seseorang tersebut dalam keadaan 

fitrahnya. Sebagaimana firman Allah: 

َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها َلا َتْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّه 

 َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َلا َيْعَلُموَن

Terjemahnya: 

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 
(Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 
menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) 
agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,15 

                                                 
14 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Cet. III; Jakarta: Sinar Garafika 

Offset, 2001), h. 36. 

15 Departemen Agama RI, op. cit. h. 645. 
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 Dari ayat di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

seseorang dilahirkan dalam keadaan fitrah agar ia tetap 

mempertahankan fitrahnya itu, maka dapat dilakukan melalui 

pendidikan. 

 Dengan melaluipendidikan tersebut akan menghasilkan suatu ilmu 

pengetahuan. 

 Tingkah laku manusia terdiri dari beberapa aspek. Hasil belajar 

akan tampak pada setiap perubahan pada aspek-aspek tersebut. 

Adapaun aspek-aspek itu adalah: pengetahuan, pemahaman, kebiasaan 

keterampilan apresiasi emosional, hubungan sosial, jasmani, budi 

pekerti (etika), sikap dan lain-lain. Jika seseorang telah melakukan 

perubahan belajar, maka terjadi perubahan pada salah satu atau 

beberapa aspek tingkah laku tersebut.16                

 Sedangkan pengertian belajar menurut beberapa aliran 

psikologis di dalam bukunya Oemar Hamalik yaitu “Kurikulum dan 

Pembelajaran”  dalam sejarah perkembangan psikologi, kita akan 

mengenal beberapa aliran psikologi. Tiap aliran psikoligi tersebut 

memiliki memiliki tafsiran sendiri-sendiri tentang “belajar” menurut 

pandangan masing-masing. Pandangan itu umumnya berbeda antara 

satu sama lain dengan alasannya masing-masing. Aliran psikologi 

tersebut berhubungan dengan teori belajar yakni: 
                                                 

16 Oemar Hamalik, op. cit. h. 38.  
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a. Belajar menurut psikologi belajar klasik 

  Menurut teori ini manusia terdiri dari jiwa (mind) dan badan 

(body) atau zat (matter). Jiwa dan zat ini berbeda satu sama lain. 

Badan adalah suatu objek yang sampai kealat indra, sedangkan jiwa 

adalah suatu realita yang non materi, yang ada di dalam badan yang 

berfikir, merasa, berkeinginan, mengontrol kegiatan badan serta 

bertanggung jawab. 

b. Belajar menurut psikologi daya 

  Menurut teori ini, jiwa manusia terdiri dari berbagai daya, 

mengingat, berfikir, merasakan, kemauan dan sebagainya. Setiap orang 

mempunyai daya-daya itu, hanya berbeda kekuatan saja. Agar daya-

daya itu berkembang, maka daya-daya itu perlu dilatih sehingga dapat 

berfungsi. 

c. Belajar menurut mental state 

  Behaviorisme adalah studi tentang kelakuan manusia. 

Timbulnya aliran ini disebabkan adanya rasa ketidak puasan terhadap 

teori psikologi daya dan teori mental state. Sebabnya ialah karena 

aliran-aliran terdahulu hanya menekankan pada segi-segi kesadaran 

saja.17  

                                                 
17 Ibid. h. 43.  
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 Istilah belajar dan mengajar adalah dua peristiwa yang berbeda, 

tetapi antara keduanya terdapat hubungan yang erat sekali. Antara 

kedua kegiatan itu saling mempengaruhi dan salaing menunjang satu 

sama lain. 

 Dalam bukunya, Oemar Hamalik, membahas pendapat tentang 

pengertian mengajar yaitu:  

a. Mengajar ialah menyampaikan pengetahuan kapada siswa didik 

atau murid di sekolah sebagaimana berikut: 

1). Pengajaran adalah proses penyampain 

2). Pengajaran pengetahuan adalah tujuan utama  

3). Guru dianggap yang paling berkuasa  

4). Murid selalu bertindak sebagai penerima 

5). Pengajaran hanya berlangsung di ruang kelas 

b. Mengajar adalah mewariskan kekayaan kepada generasi muda 

melalui lembaga pendidikan sekolah. Implikasi dari pengertian ini 

ialah: 

1) Pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia berbudaya 

2) Pengajaran berarti suatu proses pewarisan 

3)  Bahan pengajaran bersumber dari kebudayaan  

4) Siswa sebagai generasi muda sebagai ahli waris 

c. Mengajar berarti mengorganisasi lingkungan hingga menciptakan 

kondisi belajar bagi siswa. Perumusan ini sejalan dengan pendapat Mc. 
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Donald yang mengemukakan sebagai berikut: pendidikan adalah suatu 

proses atau kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan tingkah laku 

manusia. Implikasi dari kedua rumusan tersebut ialah: 

1) Pendidikan adalah suatu sistem yang bersifat unik, terintegrasi 

dan terorganisasi yang meliputi semua jenis tingkah laku 

seseorang. 

2) Kegiatan pengajaran adalah mengorganisasi lingkungan 

3) Siswa dipandang sebagai organisme yang hidup 

4) Mengajar atau mendidik adalah memberikan bimbingan belajar 

kepada murid 

5) Mengajar adalah kegiatan mempersiapkan siswa untuk menjadi 

warga negara yang baik sesuai dengan tuntunan masyarakat 

6) Mengajar adalah suatu proses membantu sisiwa menghadapi 

kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Dari pengertian di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa 

kegiatan mengajar atau mendidik itu memang sangat kompleks.18    

 Sedangkan menurut Roestiyah di dalam bukunya “Masalah 

Pengajaran Sebagai Suatu Sistem” mengatakan mengajar adalah 

proses interksi siswa dengan siswa dan konsultan guru. Dalam prosses 

ini siswa memperoleh pengalaman dari teman-temannya sendiri, 

                                                 
18 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 

53.  
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kemudian pengalaman tersebut dikonsultasikan kepada guru. Atau 

sebaliknya suatu masalah dihadapakan kepada siswa yang lain dan 

siswa yang memecahkannya, kemudian baru dikonsultasikan kepada 

guru. Maka dalam hal ini akan terjadi interaksi belajar mengajar.19  

 Di samping itu juga ada pendapat yang terlalu sempit tentang 

mengajar antara lain: 

 

a. Mengajar adalah menyuruh siswa menghafal.  

Cara mengajar serupa ini, mengakibatkan minat siswa, hubungan 

dengan kehidupan siswa, serta menimbukan bahaya verbalisme, 

hafalan fakta-fakta tanpa pemahaman dan tanpa hubungan organis 

dan fungsional 

b. Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan.  

Pengetahuan bukanlah tujuan pendidikan, melainkan alat untuk 

mencapai tujuan pendidikan.   

c. Mengajar adalah menggunakan suatu metode mengajar tertentu.  

Sedang pendidik atau guru harus memahami dan pandai, atau guru 

harus pandai mempergunakan segala macam metode yang berdaya 

guna dalam penerapan proses pendidikan sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan tingkat-tingkat perkembangan dan pertumbuhan mereka 

yang berpusat pada kemampuan kognitif, konotif (kemampuan), 
                                                 

19 Roestiyah N. K, Masalah Pengajaran Sebagai Suatu Sistem (Cet. III; Jakarta: 
Rineka Cipta, 1994), h. 44. 



 

 

24 

dan emosional dan efektif serta fsikomotor anak didik atau siswa 

dalam kerangka fitrahnya masing-masing. 

Dalam Islam mengajarkan bahwa dalam menyampaikan 

pelajaran, seorang pengajar tidak mendorong siswanya untuk 

mempelajari sesuatu di luar kemampuan siswa, atau dengan kata lain 

bahwa dalam proses mengajar, pengajar harus memperhatikan keadaan 

siswa, tingkat pertumbuhan dan perbedaan perorangan yang terdapat 

di antara mereka. 

Bersdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa dalam proses belajar mengajar dalam pendidikan 

agama Islam selalu memperhatikan dan menghormati  harkat, 

martabat, dan kebebasan berfikir, mengeluarkan pendapat, sehingga 

bagi anak didik belajar merupakan hal yang menyenangkan dan 

sekaligus mendorong kepribadiannya berkembang secara optimal 

sedang bagi guru, proses belajar mngajar merupakan jewajiban yang 

bernilai ibadah, yang dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt. di 

akhirat. 

B. Tugas dan peran guru dalam proses belajar mengajar 

 Dalam proses belajar mengajar yang merupakan inti proses 

pendidikan formal di sekolah di dalamnya terjadi interaksi antara 
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berbagai komponen pengajaran. Komponen-komponen tersebut 

dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:  

1.  Guru 

2. Isi atau materi pelajaran 

3. Siswa 

Menurut Muhammad Ali bahwa interaksi antara ke tiga 

komponen utama melibatkan sarana dan prasarana, seperti metode, 

media dan penataan lingkungan, tempat belajar, sehingga tercipta 

situasi belajar yang memungkan tercapainya tujuan yang telah 

direncanakan sebenarnya. Dengan demikian, guru yang memegang 

peranan sentral dalam proses belajar mengajar, setidak-tidaknya tiga 

macam tugas utama yaitu: merencanakan, melaksanakan pengajaran,20  

Untuk mengetahui lebih lanjut peranan guru, maka penulis akan 

menguraikannya sebagai berikut: 

       1). Merencanakan  

 Perencanaan yang dibuat merupakan antisipasi dan perkiraan 

tentang apa yang dilakukan dalam pengajaran, sehingga tercipta situasi 

yang memungkinkan terjadinya proses belajar yang dapat 

                                                 
20 Muhammad Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar (Cet. XI; Bandung: Sinar 

Baru Algesindooffset, 2002), h. 4. 
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mengantarkan mahasiswa mencapai tujuan yang diharapkan. 

Perencanaan itu meliputi: 

a) Tujan yang hendak dicapai, yaitu bentuk-bentuk tingkah laku apa 

yang diinginkan dapat tercapai atau dapat dimilki oleh siswa setelah 

terjadinya proses belajar mengajar. 

b) Bahan pelajaran yang dapat mengantarkan siswa mencapai tujuan.  

c) Bagaimana proses belajar yang akan diciptakan oleh guru agar siswa 

dapat mencapai tujuan secara efektif dan efesien. 

d) Bagaimana menciptakan dalam menggunakan alat untuk 

mengetahui atau mengukur apakah tujuan itu tercapai atau tidak. 

 2). Melaksanakan pengajaran  

 Pelaksanaan pengajaran selayaknya berpegang pada apa yang 

tertuang dalam perencanaan. Situasi yang dihadapi oleh guru dalam 

melaksanakan pelajaran mempunyai pengaruh besar terhadap proses 

belajr mengajar itu sendiri. Situasi pengajaran itu sendiri banyak 

dipegaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

a)  Faktor guru 

 Setiap guru memiliki cara sendiri-sendiri, pengajaran ini 

tercermin dalam tingkah laku pada waktu melaksanakan pengajaran. 

b).  Faktor siswa  

 Setiap siswa mempunyai keragaman dalam hal kecakapan 

maupun pribadi. Kecakapan yang dimiliki masing-masing siswa itu 
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memiliki kecakapan potensial yang memungkinkan untuk 

dikembangkan, seperti bakat kecerdasan maupun kecakapan yang 

diperoleh dari hasil belajar. 

c)  Faktor kurikulum  

 Secara sederhana arti kurikulum dalam kajian ini 

menggambarkan pada isi atau pelajaran dan interaksi belajar mengajar 

antra guru dan siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Bahan pelajaran 

sebagai isi kurikulum mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. 

d)  Faktor lingkungan  

 Faktor Lingkungan ini meliputi keadaan ruangan,tata ruang dan 

berbagai situasi fisik yang ada disekitar kelas atau sekitar tempat 

berlangsungnya proses belajar mengajar. Lingkungan inipun dapat 

menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi situasi belajar. 

 Sehubungan dengan keempat faktor yang telah disebutkan diatas, 

guru memegang peranan penting dalam menciptakan situasi,sehingg 

proses belajar mengajar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

  3). Memberikan balikan  

         Balikan mempunyai fungsi untuk membantu siswa minat dan 

antusias siswa dalam melaksanakan tugas belajar. Upaya dalam 

memberikan balikan harus dilakukan secara terus menerus. dengan 

demikian, minat dan antusias siswa dalam belajar selalu terpelihara. 
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       Di dalam melaksanakan proses belajar mengajar, guru dituntut 

untuk memiliki berbagai keterampilan yng bertalian dengan  jawaban 

terhadap suatu  pertanyaan, yakni bagaimana menyelenggarakan 

pengajaran yang dapat mengantarkan siswa dalam mencapai tujuan 

yang direncanakan. 

     Menurut Nana Sudjana, yang dikutip dari Peters bahwa tugas dan 

tanggung jawab guru yaitu: 

a) Guru sebagai pengajar 

b) Guru sebagai pembimbing 

c) Guru sebagai administrator kelas21    

Untuk lebih menjelaskannya, maka penulis akan 

menguraikannya sebagai berikut ; 

1. Guru sebagai pengajar lebih menekankan tugas dalam 

merencanakan dan melaksnakan pengajaran. 

2. Guru sebagai pembimbing memberikan tekanan kepada tugas, 

memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah 

yang dihadapinya. 

3. Ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada 

umumnya. 

                                                 
21 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Balajar Mengajar (Cet. V; Bandung: Sinar 

Baru Algesindo, 2000), h. 15.   
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Selain mempunyai tugas mendidik, seorang guru harus memiliki 

sejumlah perilaku pendidik dalam proses pendidikan yang bisa 

diterapkan /ditanamkan dalam dirinya sehingga tujuan pendidikan bisa 

diwujudkan. Perilaku–perilaku pendidik yang dimaksud adalah 

(1) Pendidikan bertindak sebagai mitra atau saudara tua peserta didik  

(2) Melaksanakan disiplin yang permisif, ialah memberi kebebasan 

bertindak asal semua peserta didik aktif belajar. 

(3) Memberi kebebasan kepada semua peserta didik untuk 

mengaktualisasikan potensi mereka masing-masing. 

(4) Mengembangkan cita-cita riil para peserta didik atas dasar 

pemahaman mereka tentang diri sendiri. 

(5) Melayani pengembangan stiap bakat peserta didik  

(6) Melakukan dialog atau bertukar pikira secara kritis dengan peserta 

didik  

(7) Menghargai agama dalam dunia modern yang penuh dengan 

rasionalitas  

(8) Melakukan dialektika  nilai budaya lama dengan nilai-nilai budaya 

modern  

(9) Mempelajari dan ikut memcahkan masalah masyarakat yang 

mencakup ekonomi, budaya, sosial dan geografis termasuk aplikasi 

filsafat pancasila 
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(10) Mengantisipasi perubahan lingkungan dan masyarakat dan 

pendidik atau bekerja sama dengan peserta didik  

(11) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berkreasi  

(12) Mempergunakan metode penemuan 

(13) Mempergunakan metode pemecahan masalah 

(14) Mempergunakan metode pembuktian 

(15) Mempergunakan metode eksperimentasi 

(16) Melaksanakan metode berproduksi barang-barang nyata yang 

mungkin bisa dipasarkan  

(17) Memperhatikan dan membina perilau nyata agar positif pada 

setiap peserta didik.22  

Dalam dunia pendidikan, keberhasilan proses belajar mengajar 

sangat diharapkan untuk dapat tercapai tujuan bersama antara siswa 

dan guru. Pendidikan bukan sekedar membuat peserta dan warga 

belajar menjadi sopan, taat, jujur, hormat, setia, sosial dan sebagainya. 

Tidak juga hanya bermaksud membuat mereka tahu ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni serta mampu mengembangkannya. Mendidik adalah 

membantu peserta didik dan warga belajar dengan penuh kesabaran 

baik dengan alat atau tidak. Dalam kewajiban mereka dalam 

mengembangkan dan menumbuhkan diri untuk meningkatkan 

                                                 
22 Mode Pidarta, Landasan Kependidikan (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 

271.  
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kemampuan serta peran dirinya sebagai individu, anggota masyarakat, 

dan hamba Allah. Mendidik adalah semua upaya untuk membuat 

peserta didik mau dan dapat belajar atas dorongan diri sendiri untuk 

mengembangkan bakat, pribadi, dan potensi-potensi lainnya secara 

optimal ke arah yang positif. 

C. Konflik sebagai faktor penghambat pendidikan  

  Pendidikan merupakan lini yang tidak dapat dipandang secara 

sebelah mata dalam pembangunan. Pendidikan yang didefenisikan 

sebagai proses pencerahan pe-manusia-an yang mengarah kepada pen-

dewasa-an secara bertanggung jawab.  

  Kita semua memahami bahwa persoalan mendasar dunia 

pendidikan kita tidak hanya bermula dari sistem kekuasaan politik yang 

dikembangkan, tetapi sudah terseret jauh melampaui masalah itu, 

sistem politik pendidikan yang ada, menghabisi substansi dari 

pendidikan itu sendiri.  

  Di sekolah-sekolah dasar sampai menengah dan umum, 

termasuk juga perguruan tinggi, yang kerap terjadi sesungguhnya 

bukanlah pendidikan dalam arti yang sebenarnya, tetapi sekedar 

pengajaran. Transformasi yang terjadi hanya peran keilmuan guru dan 

kebodohan murid, asumsinya murid menjadi pintar berkat pengajaran 

sang guru.23 
                                                 

23 Benny Susetyo, op, cit. h. 146.  
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Dalam kegiatan prosees belajar mengajar sering kali ditemukan 

hambatan-hambatan di mana disebabkan adanya konflik yang terjadi 

baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat yang saling 

mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.  

Konflik yang terjadi di akibatkan karena pelajaran agama yang 

ajarkan di sekolah saat ini lebih banyak bersifat ritual dan dokmatis. 

Pelajaran agama tersebut masih berkisar pada pengajaran tentang 

persoalan hukum-hukum, aturan-aturan, larangan-larangan dan 

sebagainya pelajaran agama yang demikian kurang menyentuh hal yang 

mendasar yang berkaitan dengan iman, harapan dan kasih.24 

Agama yang diajarkan di sekolah seharusnya mampu membuka 

wawasan anak didik untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, 

karena kurangnya iman dan takwa, maka dengan mudah terjadinya 

konflik yang berimbas pada terhambatnya pendidikan. 

Kenyataan dalam dunia reformasi yang dijalankan hanyalah 

setengah hati disebabkan mentalitas yang setengah-setengah dalam 

menegakkan hukum dan keadilan. Hukum dan keasilan kerapkali 

dikalahkan oleh politik dan uang. Dalam konteks pendidikan, kekuatan  

luar biasa terhadap mereka yang memiliki uang yang merupakan 

cermin gagalnya pendidikan di republik ini. dengan uang, semua 

perkara menjadi beres mudah di selesaikan, keadilan hanya menjadi 

                                                 
24 Ibid, h.135. 
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permainan kata-kata oleh para elit politik yang selalu berkelit demi 

menjaga konstitusi. 

Konflik di Ambon sudah ada pada zaman penjajahan di mana 

terjadi perbedaan yang tinggi antara umat Kristen dan umat Islam 

dalam dunia pendidikan. Ketika umat Kristen menikmati pendidikan  

dan fasilitas lainnya, pemerintah kolonial Belanda justru bertindak 

diskriminatif terhadap umat Islam. Umat Islam Ambon memperoleh 

akses terhadap pendidikan jauh sesudahnya sekitar seratus tahun 

setelah umat Kristen menikmatinya.25 

Dengan adanya konflik dalam masyarakat, maka dunia 

pendidikan menjadi terhambat sesuai dengan berbagai persoalan 

konflik maka peran pendidikan khususnya pendidikan agama Islam 

sangat diperlukan untuk di ajarkan kepada masyarakat.  

Muchtar Buchori, misalnya menilai pendidikan agama 

terhambatnya pendidikan agama disebabkan karena praktek 

pendidikan agama di sekolah hanya memperhatikan faktor kognitif 

semata dari pertumbuhan kesadaran nilai-nilai agama, dan 

mengabaikan pembinaan aspek afektif dan konatif-volutif, yakni 

kemampuan dan tekat untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. 

akibatnya terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan pengamalan 

                                                 
25 Suaidi Asy’Ari, Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini (Jakarta: Indonesia – 

Netherlands Cooperatian in Islamic, 2003), h. 4. 
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dalam kehidupan nilai agama atau dalam praktek. Pendidikan akan 

berubah menjadi pengajaran agama, sehingga tidak mampu 

membentuk pribadi-pribadi Islami.26  

Di sini dapat dilihat bahwa sistem pendidikan yang utuh adalah 

sistem pendidijan yang terkait dengan penanaman nilai yakni 

kejujuran, keaslian, kemanusian, kedisiplinan dan ketulusan. Bahwa 

dalam dunia pendidikan bukan saja transfer ilmu saja yang 

dipentingkan namun pembentukan karakter. Pembentukan karakter ini 

terkait dengan realitas kehidupan yang nyata bukan kehidupan maya 

yang semu. Realitas hidup sehari-hari dengan pijakan untuk 

direfleksikan dalam berbagai ilmu pengetahuan yang diperoleh di 

bidang sekolah. 

 

                                                 
26 Lihat Drs. Muhaimin, at.al, Paradigma Pendidikan Islam (Cet. I; Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2001), h. 88. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan sampel  

 1. Populasi  

Untuk dapat mengetahui tentang populasi penelitian, maka 

penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertiannya menurut para 

ahli yaitu: 

a. Sudjana mengatakan bahwa: populasi adalah totalitas semua nilai 

yang mungkin hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif 

mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota komponen yang 

lengkap dan jelas yang dipelajari sifat-sifatnya.1 

b. Suharsimin Arikunto menyatakan bahwa: populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian. Apa bila seseorang ingin meneliti 

semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi studi atau 

penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.2  

Dari dua pendapat yang dikemukakan, maka penulis 

mengartikan populasi adalah keseluruhan obyek yang diteliti. 

                                                 
1 Sudjana, Metode Stastitik (Bandung: Tarsito Bandung, 1992), h. 6.    

2 Suharsimin Aritanto, Prosedur Penelitian: “Suatu Pendekatan Praktek” (Cet. XII;  
Ed Revisi, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), h. 108. 
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Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah : semua siswa yang ada di SMA 

Negeri 11 Ambon Mulai dari kelas satu sampai kelas tiga yang 

berjumlah 2248 siswa, dengan rincian sebagai berikut: kelas I 810 

siswa, kelas II 715 siswa dan kelas III 723 siswa. 

Untuk mendapatkan informasi dan data yang lebih jelas dan 

akurat, maka penulis memasukkan beberapa orang yang dianggap 

sebagai orang yang berkompoten dalam pengumpulan data penelitian 

ini yakni, guru bidang studi agama Islam, kepala sekolah, tokoh 

masyarakat, dan orang tua siswa (wali). 

 2. Sampel  

Sampel ialah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam 

menentukan sampel, maka menurut Suharsimin Arikunto ada beberapa 

hal yang harus dikembangkan.  

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu tenaga dan dana  

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek karena 

hal ini menyangkut banyak sedikitnya dana  

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti untuk 

penelitian yang resikonya besar, tentu saja jika sampelnya 

hasilnya lebih baik.3  

                                                 
3 Suharsimin, op. cit. h. 112. 
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Dalam hal ini, penulis tidak menyelidiki semua obyek secara 

keseluruhan melainkan hanya sebagian saja yang diambil untuk 

mewakili populasinya, karena dijangkau secara keseluruhan untuk 

memperoleh data selengkap mungkin. Cukup sulit diwujudkan 

mengingat keterbatasan biaya, waktu dan tenaga yang dimiliki. Atas 

pertimbangan tersebut, maka penulis hanya mengambil sampel 

sebanyak 225 oramg siswa. 

Suharsimin Arikunto menjelaskan bahwa apabila subjek 

penelitian terlalu besar, maka diambil 10-15% atau 20-25%. Mengingat 

jumlah populasi yang akan diteliti terlalu besar dan dianggap homogen, 

maka penulis mengambil 10% dari jumlah populasi yang ada secara 

random, sebagai berikut: 

10% x 2248 = 224,8 = 225 

Sedangkan untuk pengambilan sampel pada tiap-tiap kelas 

peneliti menggunakan teknik proporsional sampling. Adapun jumlah 

sampel untuk masing-masing kelas adalah sebagai berikut: 

 

Tabel I 

Jumlah Sampel Kelas pada SMA Negeri 11 Ambon 

No Kelas  Persen  Jumlah  

1 Kelas I 810/2248 x 225 = 81,07 81 

2 Kelas II 715/2248 x 225 = 71,56 72 

3 Kelas III 723/2248 x 225 = 72,36 72 
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4. Jumalah 225 225 

B. Instrumen Penelitian 

Keberhasilan penelitian banyak ditentukan oleh instrumen yang 

digunakan sebab data yang dipergunakan untuk menjawab persoalan 

diperoleh melalului instrumen yang ada dan merupakan sebagai alat 

untuk  mengumpulkan data yang harus betul-betul dirancang dan 

dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris. Sebab 

data yang salah tidak menggambarkan data yang empiris dan dapat 

menyesatkan peneliti, sehingga kesimpulan yang dibuat merupakan 

data yang tidak empiris. 

Sehubungan dengan kegiatan penelitian ini, penulis 

menggunakan instrumen penelitian yang berupa pedoman observasi, 

pedoman wawancara (interviu), dokumentasi dan angket. 

C. Prosedur pengumpulan data 

 1. Tahap pengumpulan data 

  Dalam mengumpulkan data, di gunakan dua tahapan yaitu: 

a. Tahapan persiapan  

  Dalam tahapan persiapan ini, penulis melakukan hal yang 

penting terutama yang menyangkut persiapan-persiapan seperti: 

1) Menyusun instrumen penelitian 

2) Menyelesaikan izin penelitian 

b. Tahapan pengumpulan data 
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 Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan dua cara 

yaitu sebagai berikut: 

1) Library reseach, yaitu penulis menggunakan data melalui 

kepustakaan yang ada untuk memperoleh kerangkah berfikir 

sebagai tolak ukur penguraian dalam suatu hubungan dengan 

masalah yang akan dibahas. Cara ini dilakukan dalam rangka 

perobahan yang berkaitan dengan materi penelitian. 

Penulis mengutip suatu kerangka atau pendapat dengan 

mengambil inti dari pendapat tersebut yang dituangkan dalan 

bahasa penulis sendiri. 

2) Field research, yaitu cara mendapat data dengan jalan 

melakukan penelitia lapangan dengan menggunakan 

instrumen penelitian pada SMA Negeri 11 Ambon. 

2. Teknik pengumpulan data 

 Untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang 

diteliti, maka teknik yang digunakan adalah : 

a. Observasi 

 Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang 

diselidiki.4 Observasi disebut pengamatan yaitu meliputi kegiatan 

                                                 
4 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Cet. IV; Jakarta: PT> 

Bumi Aksara, 2002), h. 70.  
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pemusatan perhatian terhadap obyek dengan menggunakan seluruh 

alat indra. 

 Penulis mengadakan pengamatan secara langsung tentang hal-

hal yang menyangkut kondisi proses belajar mengajar pendidikan 

agama Islam dan dampak konflik terhadap pelaksanaan proses belajar 

mengajar terutama pada bidang studi pendidikan agama Islam di SMA 

Negeri 11 Ambon, serta upaya peningkatan proses belajar mengajar 

pendidikan agama Islam. 

b. Wawancara  

 Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi verbal, jadi 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.5   

 Wawancara yakni mengumpulkan data dengan cara meminta 

keterangan atau pandangan dari orang-orang yang dianggap 

berkompoten, yaitu tokoh masyarakat, kepala sekolah SMA Negeri 11 

Ambon. Guru agama dan sisiwa. Data-data yang dikumpulkan yaitu 

dampak konflik terhadap SMA Negeri 11 Ambon. Kondisi proses belajar 

mengajar dan upaya peningkatan kelancaran proses belajar mengajar 

pendidikan agama Islam pada SMA Negeri II Ambon, serta hal-hal lain 

yang berhubungan dengan obyek penulisan. 

                                                 
5 S. Nasution, Metode Research “ Penelitian Ilmiah” (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2000), 113.  
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c. Dokumentasi 

 Peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data-

data dari sumber-sumber non insani (bukan manusia). Dalam 

penelitian ini dokumentasi digunakan sebagai sumber data karena 

dokumen dapat dimanfaatkan untuk membuktikan dan menafsirkan 

suatu peristiwa. 

 Data dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumen yang berkaitan dengan data tentang keadaan siswa, sarana 

dan prasarana sekolah dan sebagainya. 

d. Angket 

  Angket adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan 

memberikan sejumlah pertanyaan yang tertulis yang diedarkan kepada 

responden untuk dijawab   

 3. Tahap-tahap penelitian 

a. Pra penelitian, adapun tahap yang ditempuh peneliti yaitu tahap 

persiapan sebagai berikut: 

1). Menyiapakan pedoman wawancara, yakni telah mempersiapkan 

pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah 

disusun sesuai dengan pokok-pokok permasalahan dalam 
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pembahasan skripsi ini yang akan dijawab secara lisan oleh 

informan. 

2). Menyiapkan angket yakni mempersiapkan angket sesuai dengan 

pokok-pokok permasalahan dalam pembahasan skripsi ini yang 

akan dijawab secara tertulis oleh responden  

3). Pengurusan izin penelitian, surat izin pada dekan fakultas 

Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar, kemudian dilanjutkan izin 

penelitian Kantor Gubernur (kesatuan bangsa) Ambon dan Kantor 

Kota Madya  (kesatuan Bangsa) Ambon, terakhir ke lokasi SMA 

Negeri 11 Ambon. 

b. Pelaksanaan penelitian, dalam tahap pelaksanaan penelitian, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yakni (1) observasi, (2) 

wawancara, (3) studi dokumentasi dan (4) angket. 

c. Pasca penelitian, dalam tahap ini penelitian mulai merampung semua 

data-data yang telah diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. 

Selanjutnya data-data tersebut disusun secara baik dan teratur dan 

disajikan dalam bentu skripsi. 

D. Teknik analisis data 

 Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 

deskriptif, maka dalam proses analisis data ini penulis menggunakan 
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pendekatan statistik deskriptif. Deskriptif dapat diartikan sebagai 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki yang 

menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.6  

 Sedangkan statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan 

untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sabagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi.7 Melalui pendekatan statistik deskriptif di atas, maka 

digunakan tabel persentase untuk memperjelas gambaran tentang 

kondisi proses belajar mengajar dan upaya peningkatan peningkatan 

proses belajar mengajar pada SMA Negeri 11 Ambon pasca konflik 

SARA di Ambon. 

 Dengan menggunakan rumus:  

P = f/N x 100%  

Keterangan:  P = angka persentase 

 f  = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

                                                 
6 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Cet. VIII; Jokjakarta: Gaja Mada 

Universiti Press, 1998), h. 112. 

7 Ibid., h. 112. 
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 N = jumlah frekuensi jamaknya individu8 

                                                 
8 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan (Cet IV; Jakarta: Raja Wali Pers, 

1992), h. 40. 
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BAB IV 
KONFLIK SARA DI AMBON  

DAN KONDISI PROSES BELAJAR MENGAJAR 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

 
A. Fator-faktor penyebab konflik  

Konflik Maluku terutama di kota Ambon pertama kali pada tgl 19 

Januari 1999 bertepatan dengan umat Islam merayakan hari raya Idul 

Fitri. Ini merupakan kondisi yang tak pernah terbayangkan oleh 

masyarakat Ambon khususnya kaum Muslimin,dimana telah 

melaksanakan puasa Ramadhan sebulan penuh dan ingin menikmati 

hari kebebasan dengan merayakan hari raya Idul Fitri untuk 

bersilaturahmi dengan keluarga, berkumpul bersama harus merasakan 

kerusuhan yang menimbulkan korban nyawa, kehilangan harta benda 

dengan begitu cepat terjadi tanpa diketahui awal penyebabnya 

Menurut Brigjen.(purn) Rustam Kastor di dalam bukunya yang 

berjudul Konspirasi Politik RMS dan Kristen Menghancurkan Umat 

Islam di Ambon-Maluku mengatakan bahwa versi terjadinya kerusuhan 

diakibatkan oleh Yopi (Kristen) melakukan penganiayaan  kepada 

Usman (Islam) yang berkelanjutan dengan perkelahian massal dan 

dibakarnya dua buah rumah  yang letaknya di antara  desa Batu Merah 
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dan Mardika. Terbakarnya dua buah rumah ini sebagai tanda dimulai 

penghancuran terhadap umat Islam.1 

Lain halnya dalam buku Tragedi Maluku Sebuah Krisis 

Peradaban karangan John Pieris, menyebutkan faktor-faktor yang 

melatarbelakangi konflik di Maluku yang merupakan konstatasi hasi 

seminar LIPI Maret 2000 yaitu faktor sejarah, kesenjangan sosial, 

ekonomi, masalah agama, birokrasi, budaya, politik dan militer diulas 

secara garis besar.2 

Untuk dapat dijabarkan maka penulis akan menguraikannya 

yaitu: 

1. Faktor Sejarah 

Jauh sebelum para penjajah Eropa, Potugis kemudian Spanyol, 

Belanda dan Inggris tiba di kepulauan Maluku, di Maluku Utara telah 

berdiri dengan kokoh empat kerajaan Islam, yaitu kerajaan Ternate, 

Tidore, Bacan dan Jailolo. Pada saat itu, kerajaan Ternate adalah yang 

paling berpengaruh khususnya dalam “mengislamkan” sebagian pulau 

                                                 
1 Lihat Rustam Kastor, Konsfirasi Politik RMS dan Kristen Menghancurkan Umat 

Islam di Ambon, Maluku (Jokjakarta: Wihdah Press, 2000), h. 177. 

2 Jhon Pieres, Tragedi Maluku, Sebuah Krisis Peradaban (Cet. I; Jakarta: Yayasan 
Obor Indonesia, 2004), 165. 
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Seram, daerah Gorontalo (Sulawesi Utara) dan Filipina Selatan. 

Penagaruh besar itu hanya menyisahkan Maluku Selatan dan 

pedalaman Halmahera saja sebagai daerah yang masih terbuka bagi 

Belanda untuk menyebarkan misi Kristen protestan. Dalam 

perkembangannya kemudian, Maluku terbagi menjadi dua, yaitu 

Maluku Utara dengan Mayoritas Islam dan Maluku (Selatan) dengan 

mayoritas Kristen. 

Lewat sistem pendidikan yang diskriminatif, Belanda lebih 

banyak memberi kesempatan Pendidikan kepada warga Kristen yang 

berpendidikan tersebut diberi kemudahan untuk bekerja dibirokrasi 

kolonial Belanda bahkan yang kurang berpendidikan pun banyak 

bergabung sebagai anggota tentara kolonial Belanda. Siasat yang 

perlahan dan menahun ini pada akhirnya mewujudkan segregasi sosial 

berbasis agama, bahkan hingga ketingkat satuan wilayah yang kecil. 

Pola-pola diskriminatif ini, menanamkan benih konflik yang dapat 

meledak sewaktu-waktu.             

2. Faktor Kesenjangan Sosial-Ekonomi 

Dikotomi peluk agama Islam dan Kristen di Ambon dipertajam 

oleh perbedaan dalam tingkat pendidikan dan profesi/pekerjaan kedua 
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kelompok masyarakat tersebut. Kebanyakan warga Islam mempunyai 

status sosial ekonomi lebih rendah dibandingkan warga Kristen. Di 

samping itu umat Kristen umumnya tinggal dipemukiman pusat-pusat 

wilayah sedangkan orang Islam kebanyakan tinggal di wilayah 

pinggiran. 

Komunitas Kristen yang dicitrakan sebagai “kelas atas” tersebut, 

belakangan ini cenderung mengalami pergeseran, antara lain karena 

faktor peningkatan kuantitas dan kualitas umat Islam dan pengaruh 

yang ditimbulkan di Maluku. Salah satu faktor penyebab perubahan itu 

lainnya adalah pertumbuhan penduduk Ambon akibat gelombang 

migrasi masuk oleh kaum pendatang (mayoritas Islam) terutama dari 

Bugis, Buton, Makassar serta jawa. Mereka sangat gigih dan berhasil 

menguasai hampir seluruh sektor ekonomi, dan kemudian semakin 

banyak yang masuk birokrasi. Faktor lainnya adalah “berkah” dari 

pembangunan masa orde baru. Oleh karena itu, kemudian Islam dilihat 

sebagai ancaman.  

Namun ada pula ketidak puasan bersama yang dirasakan oleh 

sebagian warga Kristen dan juga warga Islam, yakni semakin 

terpuruknya kondisi ekonomi mereka. Monopoli cengkeh oleh BPPC, 

terhadap komuditas yang selama ini menjadi sumber kehidupan utama 
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orang Maluku (terutama Maluku Tengah), menyebabkan ambruknya 

salah satu fondasi perekonomian yang membuat masyarakat Maluku 

menjadi miskin.    

3. Faktor Sosial Politik. 

Dengan didirikannya organisasi ICMI cabang Ambon pada paruh 

pertama tahun 1990 semakin menambah ancaman terhadap komunitas 

(politik) Kristen. Bahkan salah seorang pakar ilmu sosial mendiga 

bahwa kartu keanggotaan ICMI menjadi semacam “SIM” bagi 

rekuitmen jabatan-jabatan penting pada birokrasi pemerintahan di 

Maluku. Hal ini melanggar semacam kesepakatan tak tertulis yang 

berlansung puluhan tahun (antara warga Islam dan Kristen) mengenai 

“perimbangan kekuasaan” dalam pengisian jabatan-jabatan teras di 

Maluku, misalnya apabila Gubernur seorang Kristen, maka sekertaris 

daerahnya seorang Muslim. Kesepakatan semacam ini belakangan 

tampaknya kurang diperhatikan oleh sejumlah birokrat Muslim. Hal 

tersebut telah menambah kekecewaan kelompok Kristen. Namun di 

pihak lain juga ada ketidak puasan di kalangan Islam yang merasakan 

dominasi Kristen yang begitu kuat UNPATTI. Konflik laten untuk 

memperebutkan jabata-jabatan semacam ini telah berjalan cukup lama.   

4. Faktor Kependudukan  
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Dari pesatnya pertumbuhan penduduk kota Ambon yang 

melahirkan pemukiman yang sangat padat, tingginya tingkat 

pengangguran terbatasnya kesempatan kerja dan pendidikan, 

cenderung tidak mampu lagi diatasi oleh kepemimpinan  tradisional 

(adat) yang telah hancur.3 

Seorang tokoh masyarakat Ambon yang terkenal karena dia 

seorang ustadz yang saat terjadinya kerusuhan bertempat tinggal di 

kompleks Kristen di OSM mengatakan bahwa: faktor penyebab 

terjadinya konflik SARA di Maluku, karena: 

1. Keinginan orang Kristen untuk mengusir orang Islam dari Maluku. 

2. Menginginkan ekonomi Islam hancur untuk kemudian mereka 

(Kristen) membangun basis ekonomi sendiri. 

3. Untuk memenangkan pemilu pada tahun 1999 

4. Mengusir guru-guru Islam untuk kembali ke daerah asalnya 

seperti: Jawa, Bugis, Buton. 

5. Menurunkan mutu pendidikan agama Islam 

6. Menguasai rumah sakit umum yang berada di kompleks Kudamati 

yang merupakan daerah basisnya Kristen 

                                                 
3 Lihat Ibid., h. 170. 
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7. Mengurangi jumlah penduduk Islam.4 

Kerusuhan Ambon mengakibatkan perekonomian dan kegiatan 

pendidikan terganggu terjadi disintegrasi wilayah dan sosial (wilayah 

Ambon kini “terbelah” masing-masing menjadi wilayah Islam, wilayah 

Kristen) serta hilangnya rasa aman warga masyarakat. 

Walaupun kehidupan warga masyarakat mulai merasakan aman 

akibat konflik  semakin menurun  namun pengaruh kehidupan antar 

umat  beragama yang tinggal pada satu wilayah tertentu atau yang 

sama-sama tinggal hanyalah merupakan keinginan dari pemerintah 

untuk menyatukan dua komunitas yang berbeda namun pada 

prinsipnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dimana 

kerukunan untuk satu bangsa ada tapi kerukunan untuk tempat tinggal 

sudah tidak ada.5 

Pendidikan dalam kehidupan manusia adalah satu kebutuhan 

yang harus dilaksanakan, dikerjakan, dimanaa dalam perspektif Islam, 

pendidikan merupakan sebuah kewajiban. Dengan adanya konflik yang 

berkepanjangan berpengaruh kuat terhadap dunia pendidikan terutama 

kepada anak-anak sekolah. 

                                                 
4 Abdurrahman Qhouw, Batu Merah-Galaunggung Ambon “Wawancara” Tgl 29 Juni 

2005.  

5 Ibid. 
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Konflik adalah hal yang tak terhindarkan oleh siapa saja baik 

yang muda maupun yang tua. Ini terjadi pada anak-anak sekolah pada 

pasca konflik dimana mereka ikut serta merasakan akibat dari konflik 

yang selama ini terjadi di kota Ambon. Hal tersebut dapat dilihat dalam 

tabel dibawah ini, yang menunjukkan partisipasi serta perasaan mereka 

pada saat konflik terjadi. 

Tabel II 

Tanggapan Responden Tentang Ikut Serta Pada Saat Terjadinya  
Konflik Sara Di Ambon 

No Tanggapan Responden  Frekuaensi Persentasi 

1 Ya  60 26,7% 

2 Tidak 125 55,6% 

3 Kadang-kadang 40 17,8% 

 Jumlah 225 100% 

       Sumber data: angket No. 1 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada saat terjadinya 

konflik siswa banyak yang tidak ikut, hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan sebuah angka yang tinggi 55,6% (125 siswa) dari seluruh sampel 

yang diambil oleh peneliti 225 orang siswa. 

TABEL III 
Tanggapan Responden Jika Ikut Dalam Bentuk 

No Tanggapan Responden  Frekuaensi Persentasi 

1 Demo 25 11,1% 
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2 Perang 60 26,7% 

3 Menolong 140 62,2% 

 Jumlah 225 100% 

Sumber data: angket No. 2 

Dari tabel diatas animo siswa ikut konflik dalam bentuk 

menolong lebih banyak yaitu 62,2% (140 siswa) dari seluruh sampel 

yang diteliti oleh peneliti 225 orang siswa. 

Tabel IV 

Tanggapan Responden Jika Tidak Ikut Karena Alasan 

No Tanggapan Responden  Frekuaensi Persentasi 

1 Takut  110 48,9% 

2 Ngeri 55 24,4% 

3 Trauma 60 26,7% 

 Jumlah 225 100% 

Sumber data: angket No. 3. 

        Dari tabel diatas bahwa siswa tidak ikut dalam konflik karena 

alasannya takut 48,9% (110 siswa) dari sampel 225 orang siswa. 

TABEL V 
Tanggapan Responden Mengenai Perasaan  

Pada Saat Terjadinya Konflik 

No Tanggapan Responden  Frekuaensi Persentasi 

1 Takut 135 60% 
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2 Berani 40 17,8% 

3 Trauma 50 22,2% 

 Jumlah 225 100% 

Sumber data: angket No. 4. 

Dari tabel diatas perasaan siswa pada saat terjadinya konflik 

yaitu merasa takut dengan angka 60% (135 siswa) dari sampel yang 

diteliti 225 orang siswa. 

Berdasarkan dari tabel II, III, VI, dan V di atas, maka dapat 

dilihat bahwa selama terjadinya kerusuhan di Kota Ambon siswa tidak 

menginginkan konflik tersebut dalam kehidupan mereka sebagai anak 

didik yang ingin menikmati kehidupan seperti sebagaimana mestinya 

hidup dalam suasana aman dan damai tanpa adanya perasaan takut 

dalam diri mereka walaupun pasca konflik. 

B. Kondisi Proses Belajar Mengajar Pendidikan agama 
Islam Pada SMA Neg 11 Ambon Pasca Konflik SARA Di 
Ambon. 

 1. Gambaran Umum SMA Negeri 11 Ambon 

pada bagian ini penulis akan mengemukakan mengenai 

gambaran umum SMA Negeri 11 Ambon yang dirinci ssebagai berikut: 

a. Sejarah berdirinya 
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 SMA Negeri 11 Ambon merupakan sekolah yang didirikan 

bersama-sama oleh guru-guru muslim yang ada di kota Ambon dari 

sekolah rakitan/alternatif SMA Negeri 3 Ambon yang dulunya bernama 

SMA Negeri 3 Ambon Kelas Jauh Sentra Galunggung.  

Proses berubahnya SMA Negeri 3 Ambon yang dulunya bernama 

SMA Negeri 3 Ambon Kelas Jauh Sentra Galunggung berubah menjadi 

SMA Negeri 11 Ambon yang diresmikan oleh Drs. MJ. Papilaya, MS. 

Pada tanggal 17 Juli 2004 (Walikota Ambon). Karena situasi kota yang 

sudah kondusif dan dibukanya sekolah-sekolah negeri untuk dua 

komunitas yang berbeda agama untuk disatukan kembali oleh 

pemerintah. 

b. Keadaan lokasinya 

SMA Negeri 11 Ambon terletak di Batu Merah Galunggung yang 

berdataran tinggi dan sekitar 3 km dari kota Ambon. Dan sekitar 500 m 

dari komunitas Kristen. Luas wilayahnya  1 hektar. 

c. Sarana dan prasarana 

SMA Negeri 11 Ambon memiliki gedung yang sangat terbatas 

dengan jumlah siswa banyak sehingga menggunakan gedung lain yaitu 

gedung SD dan MI Batu Merah Ambon untuk menunjang lancarnya 

proses belajar mengajar pada sekolah tersebut. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
TABEL VI 
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Keadaan Sarana Dan Prasarana SMA Neg 11 Ambon 
Tahun 2004/2005 

No. N a m a  Banyaknya 

1 Ruang belajar  14 

2 Ruang guru 1 

3 Ruang kepala sekolah 1 

4 Ruang tata usaha 1 

5 Ruang perpustakaan 1 

Sumber data : Dokumentasi Kantor SMA Neg 11 Ambon thn 2005 

TABEL VII 
Keadaan Sarana Prasarana Pendidikan SMA Neg 11 Ambon Tahun  

2004/2005 

No N a m a  Keterangan 

1 Meja belajar  840 

2 Meja guru  840 

3 Kursi belajar 60 

4 Kursi guru 14 

5 Papan tulis 14 

6 Papan pengumuman  1 

7 Meja tata usaha 8 

8 Kursi tata usaha  8 

9 Lemari kantor 2 

Sumber data : Dokumentasi Kantor SMA Neg 11 Ambon Tahun 2005 

d. Keadaan guru dan siswa  

 1) Keadaan guru  



 

 

55 

 

Guru-guru SMA Negeri 11 Ambon merupakan guru-guru dari 

seluruh sekolah negeri di kota Ambon. Hal ini, dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 
TABEL VIII 

Keadaan Guru Di SMA Neg 11 Ambon 
Tahun 2004/2005 

No Laki-laki Perempuan Banyaknya 

1 60 55 115 
Sumber data : Dokumentasi Kantoar SMA Neg 11 Ambon 

Tahun 2004/2005 

 2) Keadaan Siswa 

  Siswa SMA Negeri 11 Ambon memiliki jumlah siswa 2248 

semua beragama Islam. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
TABEL IX 

Keadaan Siswa SMA Neg 11 Ambon 

No Tahun Ajaran Lak-laki Perempuan Banyaknya 

1 1999/2000  360 380 740 

2 2000/2001 507 520 1027 

3 2001/2002 720 815 1525 

4 2002/2003 1033 1052 2085 

5 2003/2004 1050 1100 2150 

6 2004/2005 1100 1148 2248 

Sumber data: Dokumentasi  kantor SMA Neg 11 Ambon                        

Tahun 2005 
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 2. Proses belajar mengajar pendidikan agama Islam  

Dengan adanya pemisahan wilayah antara komunitas Kristen dan 

komunitas Islam maka dunia pendidikanpun trjadi pemisahan yang 

tajam dalam masyarakat, sekolah-sekolah negeri berada dikomunitas 

Kristen dengan adanya kondisi seperti ini maka inisiatif kerja sama 

yang kuat diantara guru-guru Muslim yang tetap ingin mengajarkan 

ilmu kepada anak-anak Muslim didirikan sekolah rakitan atau alternatif 

yang merupakan peralihan dari SMA Neg 3 Ambon yang terletak di 

Rumah Tiga Poka yang kemudian dialihkan di Galunggung Batu Merah 

yang sebagian besar guru-guru SMA Negeri lainnya, sebagai tempat 

untuk proses pembelajaran pendidikan untuk siswa Islam. 

         Dalam dunia pendidikan proses belajar mengajar merupakan hal 

yang trepenting yang dilaksanakan antara guru dan siswa walaupun 

dalam keadaan konflik terjadi di kota Ambon yang imbasnya pada 

kondisi pembelajaran dimana dampaknya terhadap SMA Neg 11 Ambon 

menurut Ibu Mandeng, guru  pendidikan agama Islam beliau 

mengatakan bahwa: 

 Dampaknya yaitu pencapaian target kurikulum kurang dari yang 
di harapkan karena pengajaran seperti biasanya, disaat suasana 
sangat genting (konflik terjadi) pengajaran dihentikan namun 
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diberikan pelajaran tambahan menyangkut materi yang ada untuk 
mencapai target kurikulum.6             

          Ambon adalah Ibukota Propinsi Maluku yang mana semua sektor 

kehidupan seperti pemerintahan, ekonomi, perjasaan serta pendidikan 

berada di Kota Ambon. Kita semua mengetahui bahwa setiap konflik 

apapun bentuknya yang terjadi pada masyarakat pasti mempunyai 

dampak negatif seperti, kelumpuhan kegiatan ekonomi pusat 

perbelanjaan yang terletak di Mardika dibakar oleh perusuh yang 

sebelumnya isi toko diambil semua, saat sekarang ini hanya dapat 

dilihat sisa-sisa gedung yang habis terbakar. 

          Sektor pemerintahan saat terjadinya konflik terbagi atas dua, ada 

kantor pemerintahan Islam dan kantor pemerintahan Kristen yang 

berdiri sendiri-sendiri  pada wilayah masing-masing dengan situasi 

kondisi yang kondusif membaik maka disatukan kembali atas 

kesadaran kedua belah pihak walaupun masih adanya perasaan takut, 

trauma diantara pegawai. 

         Aktivitas pendidikan dan pelayanan kesehatan juga terganggu. 

Kegiatan belajar mengajar di sekolah boleh dikatakan berjalan  tidak 

normal. Sekolah-sekolah yang berada di komunitas Kristen hanya dapat 

                                                 
6 Mandeng, Guru Pendidikan Agama Islam, Wali Kelas II, Ruang guru “Wawancara” 

Tanggal 22 Juni 2005. 
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dimasuki oleh siswa Kristen sedangkan siswa yang beragama Islam 

harus didirikan sekolah alternatif atau sekolah rakitan. 

        SMA Neg. 11 Ambon merupakan sekolah yang didirikan pada saat 

terjadinya konflik, untuk dapat berjalannya proses belajar mengajar 

bagi siswa Islam dan untuk guru-guru Islam. Awalnya sekolah ini 

bernama SMU Neg 3 Ambon Kelas Jauh Sentra Galunggung sekolah ini 

menempati gedung SD dan MI di Batu Merah, ini dilakukan agar siswa-

siswa Islam dapat melanjutkan sekolah hingga selesai, untuk kemudian 

dilanjutkan ke jenjang  yang lebih tinggi yaitu universitas. 

         Sebelum konflik terjadi SMU Neg 3 Ambon berada di Rumah Tiga 

Poka yang pada dasarnya juga adalah sekolah pavorit di kota Ambon 

selain SMA Neg 1 dan SMA Neg 2 Ambon. SMA Neg 3 ambon terpecah 

menjadi dua sekolah yaitu satu untuk komunitas Islam yang sekolahnya 

berada di Galunggung desa Batu Merah dan satunya untuk komunitas 

Kristen yang gedung sekolahnya berada di Waeheru. 

Sedangkan gedung sekolah SMA Neg 3 Ambon di Rumah Tiga 

Poka kosong tidak digunakan selama konflik terjadi disebabkan tidak 

adanya dua komunitas Islam dan Kristen untuk menempati desa Poka, 

serta terbakarnya rumah penduduk  dan Universitas Pattimura di Poka.  
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SMA Neg 11 Ambon memiliki sarana prasarana yang sangat 

minim untuk jumlah siswa yang banyak disebabkan satu-satunya 

sekolah negeri untuk komunitas Islam walaupun dalam pasca konflik. 

Seperti yang dikatakan oleh kepala tata usaha SMA Neg11 Ambon, 

bapak Rumadaul, beliau mengatakan bahwa: 

Sarana prasarana ada namun gedung sangat terbatas dimana 
ruang belajarnya kurang sehingga jalan keluarnya dipinjam gedung 
sekolah dari SD Batu Merah dan MI Batu Merah untuk menunjang 
proses belajar dapat berjalan.7 

Dengan terjadinya konflik horizontal yang bernuansa SARA di 

Kota Ambon dan seluruh daerah Maluku, memberikan pelajaran yang 

besar dan bermanfaat bagi masyrakat kota Ambon bahwa pendidikan 

merupakan alat yang di jadikan amanah untuk kehidupan di dunia dan 

di akhirat. 

Konflik yang terjadi selama ini di kota Ambon turut dirasakan 

anak-anak didik dalam menempuh proses pendidikan sebagaimana  

terdapat dalam tabel di bawah ini:   

Tabel X 
Tanggapan Responden Tentang Prose Pendidikan  

Pada Saat Terjadinya Konflik 

No Tanggapan Responden  Frekuaensi Persentasi 
                                                 

7 Rumadaul, Kepala Tata Usaha, Ruang Tata Usaha “Wawancara” SMA Neg. Ambon, 
Tanggal 22 Juni 2005. 
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1 Tidak lancar 90 40% 

2 Kurang lancar 135 60% 

3 Lancar - - 

 Jumlah 225 100% 

Sumber data: Angket No. 5 

Berdasarkan data yang disajikan diatas maka saat terjadinya 

konflik proses pendidikan kurang berjalan dengan baik dengan 

tingginya angka 60% (135 siswa), tidak lancar 40% (90 siswa)  

        Dengan demikian konflik yang terjadi membawa dampak pada 

proses pendidikan dimana kurang lancarnya proses belajar mengajar  di 

sekolah. Ini juga dapat di lihat selama terjadi konflik suasana sekolah 

dapat di rasakan lihat tabel di bawah ini: 

 
TABEL XI 

Tanggapan Responden Terhadap Suasana Sekolah  
Pada Saat Terjadinya Konflik 

No Tanggapan Responden  Frekuaensi Persentasi 

1 Gaduh 150 66,7% 

2 Ribut 65 28,9% 

3 Tenang 10 4,4% 

 Jumlah 225 100% 

Sumber data: angket No. 6 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada saat terjadinya konflik 

suasana sekolah banyak menjawab gaduh 66,7% (150 siswa), ribut 

28,9% (65 siswa) sedangkan tenang hanya 4,4 % (10 siswa). Ini 

pertanda bahwa konflik membuat suasana sekolah menjadi gaduh 

sehingga proses belajar mengajar tidak berjalan. 

Dengan melihat tabel X dan tabel XI, maka dapat dilihat kondisi 

proses belajar yang di harapkan disekolah berjalan dengan baik tidak 

sesuai yang di harapkan akibat konflik terjadi aktivitas pendidika 

menjadi tidak lancar . Walaupun sekolah berada di daerah komunitas 

Muslim yang siswa dan guru-gurunya juga Muslim. 

  Untuk melihat kondisi kehadiran siswa pada saat konflik dan 

apakah selama konflik sekolah diliburkan dan saat konflik terjadi 

transportasi dapat di jangkau mengingat sekolah SMA Neg 11 Ambon 

terletak di Galunggung yang rata-rata siswanya bertempat tinggal jauh 

dari sekolah tersebut, ini dapat dilihat pada tabel di bawah: 

TABEL XII 
Tanggapan Responden Disaat Konflik Terjadi  

Apakah Tetap Pergi Ke Sekolah 

No Tanggapan Responden  Frekuaensi Persentasi 

1 Ya 60 26,7% 

2 Tidak 30 13,3% 

3 Kadang-kadang 135 60% 
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 Jumlah 225 100% 

Sumber data: angket No. 7 

 

Tabel diatas menunjukkan selama konflik terjadi untuk ke 

sekolah  mereka menjawab kadang-kadang dengan angka 61,1%(33 

siswa),  menjawab tidak 16,7% (9 siswa), sedangkan menjawab ya 22,2 

% (12 siswa). 
 
 

TABEL XIII 
Tanggapan Responden Selama Konflik Terjadi Apakah Sekolah 

Diliburkan. 

No Tanggapan Responden  Frekuaensi Persentasi 

1 Ya 65 28,9% 

2 Tidak 15 6,7% 

3 Kadang-kadang 145 64,4% 

 Jumlah 225 100% 

Sumber data: anket No. 8. 

Selama konflik sekolah di liburkan mendapat jawaban kadang-

kadang angkanya yang tertinggi 64,4% (145 siswa) ini pertanda tidak 

adanya jawaban yang pasti bahwa selama konflik terjadi sekolah tetap 

dijalankan sebagaimana mestinya. Ini di perkuat dengan adanya tidak 

transportasi ke sekolah selama konflik terjadi. Lihat pada tabel berikut:  

TABEL  XIV 
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Tanggapan Responden Terhadap Transportasi  Selama Konflik Terjadi 

No Tanggapan Responden  Frekuaensi Persentasi 

1 Ya 15 6,7% 

2 Tidak 40 17,8% 

3 Kadang-kadang 170 75,6% 

 Jumlah 225 100% 

Sumber data: angket No. 9. 

Konflik terjadi transportasi yang beroperasi mendapat jawaban 

kadang-kadang menunjukkan angka yang tertinggi 75,6% ( 170 siswa) 

ini berarti kondisi proses belajar mengajar di sekolah tidak dapat 

berjalan,hal ini di sebabkan transportasi yang ada kadang-kadang 

beroperasi. 

Berdasarkan tabel XII, XIII dan XIV jawaban responden 

terhadap apa yang di tanyakan lebih banyak menjawabkadang-kadang 

ini berarti sesuatu yang tidak pasti ini berakibat pada kondisi proses 

belajar mengajar yang tidak dapat di jalankan dengan baik. 

Berdasarkan informasi yang di berikan oleh Bapak Rumadaul 

dapat di pahami bahwa menjadi faktor penghambat kelancaran proses 

belajar mengajar pendidikan agama Islam  salah satunya adalah sarana 

prasarana belajar. Sarana ruang belajar yang tidak seimbang 
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denganjumlah siswa yang terus bertambah setiap tahun ajaran baru, 

berdampak pada proses belajar mengajar menjadi terhambat. 

Kurangnya ruang belajar mengakibatkan pihak sekolah 

membatasi penerimaan siswa baru pada tahun ajaran baru 2005  sesuai 

dengan rayon sekolah serta gedung sekolah yang di pinjam yaitu 

gedung SD dan MI Batu Merah tidak lagi mau meminjamkan 

gedungnya pada SMA Neg 11 Ambon. Yang mana selama ini siswa-

siswa kelas 1 di tempatkan pada gedung SD dan MI Batu Merah 

sedangkan kelas 2 dan kelas 3 di lokasi SMA Neg 11 Ambon di 

Galunggung yang setiap ruang kelas menempati 60 siswa, ini tidak 

sesuai dengan jumlah siswa yang hanya 40 siswa dalam satu ruang 

belajar. Guna lebih memperjelas dan memperkuat data tentang sarana 

dan prasarana belajar yang sangat terbatas, dapat di lihat pada tabel VI 

dan VII. 

Pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa SMA Neg 11 Ambon 

memilki ruang belajar yang sangat terbatas serta tidak memilki ruang 

labotarium sebagai penunjang kegiatan proses belajar mengajar. 

Dampak konflik terhadap dunia pendidikan turut di rasakan oleh 

mayarakat, khususnya orang tua yang ingin anak-anak mereka tetap 

bersekolah agar menjadi anak yang dapat membangun kembali kota 
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Ambon seperti dulu sebelum konflik. Mereka turut berpatisipasi agar 

anak-anaknya bersekolah biar dalam keadaan sulit dalam 

perekonomiandi Ambon. Hal ini di ungkapkan oleh orang tua siswa 

yang mengatakan bahwa: 

Selama konflik kebutuhan anak mereka dapat terpenuhi  dengan 
baik walaupun  dalam keadaan konflik katong(kami) masih dapat 
bekerja mencari uang (nafkah) untuk mencukupi kebutuhan katong 
(kami) sehari-hari dan anak-anak pung kebutuhan sekolah karena 
sekolah penting untuk masa depan katong (kami) pung anak-anak 
agar dapat memacukan kota Ambon ke depan menjadi lebih baik 
seperti dulu lagi (sebelum konflik)8   

Untuk memperjelas data mengenai sarana prasarana belajar yang 

tidak seimbang dengan jumlah siswa yang terus bertambah setiap 

tahunnya dapat di lihat pada tabel IX. 

Tabel terbut, menunjukkan bahwa tiap tahun ajaran baru siswa 

semakin bertambah ini dilihat dengan kondisi kota Ambon yang 

semakin membaik pasca konflik namun siswa Islam masih merasakan 

takut untuk ke sekolah yang terletak di komunitas Kristen, ini tidak bisa 

di pungkiri bahwa konflik membawa dampak buruk bagi kehidupan 

masyarakat khususnya kehidupan pendidikan. 

                                                 
8 Ali Rumbia, Talake Ambon “Wawancara” Tanggal 21 Juni 2005.  
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          Melihat kenyataan jumlah siswa yang banyak dalam mengikuti 

proses belajar mengajar di sekolah SMA Neg 11 Ambon, tenaga pengajar 

atau guru pendidikan agama Islam tersedia untuk setiap kelas dalam 

arti tenaga pengajar tercukupi, di sebabkan SMA Neg 11 Ambon adalah 

sekolah rakitan atau alternatif yang didirikan bersama-sama oleh guru-

guru Islam dari setiap sekolah menengah tingkat atas di kota Ambon. 

Namun pasca konflik guru-guru tersebut berusaha untuk kembali ke 

sekolah asalnya tapi pada prinsipnya mereka masih takut  untuk 

kembali di sebabkan tidak adanya siswa Islam. 

          Untuk memperkuat data di atas, maka dapat dilihat mengenai 

keadan guru pada tabel VIII  

Dengan melihat kenyatan keadaan kota Ambon yang mulai aman 

dan kondusif, namun tidak menutup kemungkinan untuk tetap 

waspada dan tanggap terhadap keadaan seperti ini karena kasus bahwa 

konflik bisa saja terjadi dengan serta merta karena melihat kejadiaan 

yang terjadi setiap tahun konflik berjalan. Untuk itu anak-anak Islam 

tidak ingin bersekolah pada daerah komunitas Kristen untuk tetap 

menjaga keadaan yang sudah membaik. Karenanya dapat di lihat pada 

tabel di bawah ini mengenai perasaan anak-anak yang bersekolah pada 

sekolah yang seluruh siswanya beragama yang sama (Islam). 
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TABEL XV 
Tanggapan Responden Terhadap Perasaan Mereka Yang Bersekolah 

Pada Sekolah Yang Semuanya Beragama Yang Sama (Islam) 

No Tanggapan Responden  Frekuaensi Persentasi 

1 Suka 30 13,3% 

2 Kurang suka 20 8,9% 

3 Senang sekali 175 77,8% 

 Jumlah 225 100% 
Sumber data: angket No. 10. 

       Dengan melihat hasil tabel di atas maka siswa-siswa Islam 

merasakan senang sekali pada angka 77,8% (175 siswa) dari  225 siswa 

yang di teliti, ini menunjukkan bahwa pasca konflik mereka tetap ingin 

bersekolah pada sekola yang mana semuanya beragama yang sama 

(Islam). Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan antara mereka 

yang berbeda agama serta tempat tinggal yang terpisah. 

          Berdasarkan paparan di atas, data dan tabel yang telah di uraikan, 

maka dapat di simpulkan bahwa kondisi proses belajar pda SMA Neg 11 

Ambon pasca konflik SARA di Ambon berdampak pada ketidak 

lancaran proses belajar mengajar. Dimana dalam pelaksanaan proses 

belajar mengajar pendidikan agama Islam terbatas dengan sarana 

prasarana dalam hal ini ruang belajar yang belum memadai dengan 
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jumlah siswa yang banyak melebihi dari apa yang di harapkan Biarpun 

tenaga pengajar pendidikan agama Islan cukup untuk mengajarkan 

ilmu kepada siswa. Untuk itu di perlukan bantuan pemerintah agar 

mencari jalan keluar dalam mengatasi jumlah siswa yang banyak 

sehingga kondisi proses belajar mengajar dapat berjalan terutama 

pelajaran pendidikan agama Islam. 

 

 

C. Upaya Peningkatan Kelancaran Proses Belajar Mengajar 
Pendidikan Agama Islam Pada SMA Neg 11 Ambon Pasca 
Konflik SARA Di Ambon. 

Pendidikan merupakan salah satu bagian dari sistem 

pembangunan nasional yang sangat penting. Karena pada bidang 

inilah, seluruh pembangunan sumber daya manusia di negeri ini 

dipertaruhkan. Pembangunan sumber daya manusia tidak berjalan 

secara baik dan tidak mencapai tujuannya apabila sistem pembangunan 

pendidikan tidak berjalan secara efektif dan efisien.  

Disadari bahwa timbulnya berbagai persoalan dan krisis 

multidiensional di negeri ini merupakan dampak dari sistem 
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pembangunan nasional, terutama pendidikan agama Islam yang kurang 

efektif. Berbagai konflik yang terjadi di negeri ini merupakan dampak 

dari ketidaklancaran proses belajar mengajar di sekolah terutama 

pendidikan agama Islam yang memegang peranan yang penting untuk 

di ajarkan kepada anak didik sebagai bekal kepada kehidupan dunia 

maupun akhirat. 

Setelah enam tahun mengalami kejadian yang sangat dahsyat 

yang menghancurkan berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dunia 

pendidikan turut merasakan dari konflik yang selama ini terjadi. 

Karena iu perlunya kerjasama diantara berbagai pihak baik pemerintah 

dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan agama. SMA 

Neg 11 Ambon dengan ini mengupayakan agar konflik yang telah terjadi 

selama ini tidak membawa ke dampak pendidikan agama Islam.    

Sebagai sekolah yang didirikan atas kerjasama berbagai pihak 

untuk tetap dapat meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran 

maka yang di utamakan yaitu mutu pendidikan agama Islam 

memegang peranan penting, dalam arti memperbaiki akhlak anak-anak 

didik untuk tetap eksis di dunia pendidikan biarpun konflik terjadi 

maupun pasca konflik. 

Untuk memajukan dunia pendidikan agama Islam maka guru-

guru pengajar atau pendidik harus dapat tetap menjalankan tugasnya 
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sebagai suatu kewajiban untuk mencerdaskan anak didiknya. Ini dapat 

di lihat melalui pernyataan Bapak Rumadaul bahwa selama konflik 

terjadi guru agama Islam tersebut tetap aktif dalam 

melaksanakantugasnya karena berada di daerah Muslim.9 

Ini merupakan pengabdian yang tak ternilai harganya dalam 

upaya peningkatan proses belajar mengajar pendidikan agama Islam 

selama konflik dan pasca konflik. Menurut guru pndidikan agama Islam 

Ibu Wabariah, upaya untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar 

kepada anak didik maka yang di berikan yaitu: 

1.  Menanamkaan rasa pentingnya pendidikan pada anak. 
2.  Menanamkan rasa percaya diri pada anak 
3. Memberikan motivasi atau rangsangan terhadap anak untuk 

menghadapi masa depan anak 
4.  Memberikaan anak kegiatan ekstrakurikuler10 

Untuk dapat meningkatkan proses belajar mengajar pada SMA 

Neg 11 Ambon maka perlu di dukung dari perasaan anak-anak akibat 

konflik yang telah terjadi selama ini di kota Ambon, SMA Neg 11 Ambon 

berada di daerah komunitas Islam maka perasaan anak-anak Islam 

yang tergambar pada tabel di bawah ini. 
TABEL XVI 

Tanggapan Responden Terhadap Perasaan Mereka Saat Sekarang 
Ini 

                                                 
9 Rumadaul, op. cit. “Wawancara”. 

10 Wabariah, Guru Pendidikan Agama Islam, Ruang guru, “Wawancara” SMA Neg. 
Ambon Tanggal 4 Juli 2004. 
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No Tanggapan Responden  Frekuaensi Persentasi 

1 Baik 120 53,3% 

2 Senang sekali  90 40% 

3 Tidak senang 15 6,7% 

 Jumlah 225 100% 

Sumber data: angket No. 12 

Tabel ini mnunjukkan bahwaa pada saat sekarang (pasca konflik) 

perasaan siswa baik dengan angka 53,3 % (120 siswa), senang sekali 

40% (90 siswa), dan tidak senang 6,7% (15 siswa). 

Berarti pasca konflik perasaan siswa merasa baik sehingga dapat 

mengikuti proses belajar mengajar dengan baik sehingga dapat 

meningkatkan proses belajar mengajar. Harapan mereka (siswa) 

terhadap kota yang makin kondusif yaitu dapat di lihat pada tabel 

berikut: 

TABEL XVII 
Tanggapan responden agar konflik SARA berakhir 

No Tanggapan Responden  Frekuaensi Persentasi 

1 Menangkap prokator 170 75,6% 

2 
Perang sampai titik darah 

penghabisan 
16 7,1% 

3 Mengadili orang tertangkap 39 17,3% 

 Jumlah 225 100% 
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Sumber data: anket No. 11. 

Dari tabel di atas tanggapan responden lebih besar kepada 

menangkap provokator 75,6% (170 siswa), menyatakan perang sampai 

titik penghabisan 7,1% (6 siswa) dan menyatakan mengadili orang-

orang yang tertangkap 17,3% (39 siswa) 

Melihat tabel XVI dan XVII di atas, maka dapat di ketahui bahwa 

anak-anak sekolah tidak menginginkan adanya konflik, karena 

kehidupan di jalani tidak berjalan dengan baaik serta dunia pendidikan 

tidak dapat berjalan dengan baik.Dengan keadaan yang baik siswa 

mengharapkan agar mereka dapat hidup dengan baik serta dapat 

meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah terutama 

pendidikan agama Islam. 

Hal ini dapat diungkapkan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Neg 

11 Ambon dalam upaya peningkatan kelancaran proses belajar 

mengajar untuk semua bidang studi pada SMA Neg 11 Ambon, yaitu 

beliau mengatakan bahwa:  

Pembelajaran yang terjadi di sekolah harus dalam keadaan 
kondusif dan efektif agar tercipta suasana tersebut sekolah harus 
memiliki yang rasional dan realitas, baik menyangkut 
siswa,ketenagaan, guru pegawai, sarana prasarana, serta hal lainnya 
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yang terkait dalam hubungan dengan masyrakat. Dengan kata lain 
pengelolaan sekolah harus terprogram dengan baik.11 

SMA Neg 11 Ambon dengan seluruh siswa dan jajaran pengajar 

beragama Islam maka sekolah ini terpelihara suasana Islam yang mana 

tercipta ukhuwah Islamiyah yang kuat. Sehingga pendidikan agama 

Islam yang diajarkan dapat dengan cepat diterima dan diterapkan 

dalam kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Selaku pimpinan sekolah pada SMA Neg 11 Ambon, Bapak 

Nurbati memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan 

agama Islam agar dapat meningkatkan pendidikan agama Islam pada 

SMA Neg 11 Ambon, beliau mengatakan bahwa: 

1. Paling utama kita memiliki komitmen yang kuat dari seluruh 

komponen sekolah begitu juga dengan siswa dan guru sebagai 

fasilitator terlebih orang tua dan masyarakat sebagai komponen 

pendukung. 

2. Perlu di lengkapi fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti 

mushalla dan alat-alat praktek. 

3. Sistem pembelajaran pendidikan agama Islam harus di arahkan 

kepada anak dengan mengamalkan ajaran agama Islam. 

                                                 
11 Nurbati, Kepala sekolah, Ruang kepala sekolah “Wawancara” SMA Neg. 11 Ambon 

Tanggal 4 Juli 2004. 
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4. Membuat efen-efen yang mengarahkan pengembangan kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan seperti pesantren, dan hari-hari besar 

agama, lomba-lomba yang berhubungan dengan keagamaan. 

5. Kerja sama yang baik antara sekolah dengan lingkungan 

masyarakat terutama orang tua agar tercipta kerukunan agama.12 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa pasca 

konflik SARA sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan proses 

belajar mengajar dimana perlunya kerja sama berbagai pihak antara 

lingkungan sekolah,keluarga,dan masyarakat. Terutama disini peran 

yang sangat besar antara siswa sebagai terdidik dan guru sebagai 

pendidik karena keduanya tidak dapat di pisahkan dalam peningkatan 

proses belajar mengajar di sekolah khususnya pada bidang pendidikan 

agama Islam. 

 

 

 

 

 

 
                                                 

12
 Ibid.  
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BAB V 

P  E  N  U  T  U  P 

A.  Kesimpulan  

Setelah penulis menguraikan, membahas, menganalisa tentang 

kondisi proses belajar mengajar pada SMA Neg 11 Ambon, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Konflik SARA yang terjadi di kota Ambon banyak membawa dampak 

yang sangat besar dalam dunia pendidikan terutama pendidikan 

agama Isalm yang terapkan disekolah tidak berjalan dengan baik 

seuai kondisi yang terjadi meski pasca konflik, dimana terjadi 
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pemisahan sekolah antara komunitas Islam dan komunnitas 

Kristen. Serta sarana prasarana yang sangat terbatas keapad jumlah 

siswa yang banyak pada SMA Neg 11 Ambon untuk itu proses belajar 

mengajar tidak dapat berjalan dengan baik. 

2. Dalam upaya peningkatan kelancaran proses belajar mengajar 

pendidikan agama Islam pada SMA Neg 11 Ambon maka diperlukan 

kerja sama diantara berbagai pihak antara lain sekolah ( guru, 

murid, pegawai), keluarga dan lingkungan masyarakat. Serta 

suasana lingakungan yang aman dan kondusif sehingga dapat 

tercapai apa yang di kehendaki bersama 

B. Saran-Saran 

1. Perlunya kerja sama antar pihak SMA Neg 11 Ambon  dengan 

pemerintah agar jumlah siswa yang banyak dapat di kurangi 

sehingga kelancaran proses belajar mengajar dapat berjalan dengan 

baik. 

2. Perlunya penambhan sarana prasrana dalam sekolah agar tercipta 

suasan lingkunan yang baik untuk peningkatan proses belajar 

mengajar. 

3. Penulis dengan rendah hati mengajak segenap kompenen 

masyarakat khususnya pemerintah dari tingakat propinsi sampai 
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ketingkat yang rendah di lingkunan RT agar menciptaka kota 

Ambon menjadi koa yang aman dan terkendali dalam waktu ke 

depannya tanpa konflik sehinga segala aktivitas kehidupan dapat 

berjalan dengan baik teutama pada dunia pendidikan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik SARA di 

Maluku 

2. Apakah ada pengaruh kehidupan antara umat beragama yang 

berbeda agama yang tinggal pada satu wilayah tertentu atau yang 

sama-sama tinggal. 

3. Bagaimana mekanisme proses belajar mengajar ketika terjadinya 

konflik SARA di Ambon. 

4. Apa pengaruh konflik terhadap kondisi proses belajar mengajar di 

kota Ambon. 

5. Bagaimana pengaruh tersebut terhadap situasi belajar mengajar 

pada SMA Negeri 11 Ambon. 

6. Bagaimana sarana dan prasarana penunjang kelancaran proses 

belajar mengajar yang dimiliki oleh SMA Negeri 11 Ambon. 

7. Apakah guru bidang studi pendidikan agama Islam selalu hadir 

atau aktif dalam mengajar pada SMA Negeri 11 Ambon. 

8. Apakah selama konflik terjadi kebutuhan sekolah anak dapat 

terpenuhi  

9. Upaya apa sajakah yang ditempuh oleh guru pendidikan agama 

Islam dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar  

10. Bagaimana upaya peningkatan kelancaran proses belajar 

mengajar dari pihak sekolah untuk semua bidang studi 

11.  Apa saran-saran dan masukan anda dalam meningkatkan 

pendidikan agama Islam pada SMA Negeri 11 Ambon. 



ANGKET UNTUK PENELITIAN TENTANG: 
Kondisi Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam 
pada SMA Negeri 11 Ambon Pasca Konflik SARA di Ambon.  

   

PETUNJUK 

1. Sebelum menjawab pertanyaan angket ini, isilah terlebih dahulu 

Data anda seperti berikut: 

Nama :  

Stambuk :  

Kelas : 

2. Jawablah pertanyaan pada lembar obsevasi dengan cara memilih 

salah satu alternatif dari a, b, dan c. 

3. Pilihan jawaban anda, tidak akan dinilai benar atau salah. Karena 

itu diharapkan memberikan jawaban yang benar-benar sesuai 

keadaan yang anda alami sendiri. 

4. Nyatakanlah pilihan jawaban anda dengan memberi tanda silang 

(X) pada poin yang anda pilih. 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PERTANYAAN 
 

 

1. Apakah anda ikut serta pada saat terjadinya konflik SARA di 

Ambon? 

a. Ya           b. Tidak          c. Kadang-kadang 

2. Jika anda ikut serta dalam bentuk apa ? 

a. Demo      b. Perang        c. Menolong 

3. Kalau anda tidak ikut, apalasannya ? 

a. Takut       b. Ngeri          c. Trauma 

4. Bagaimana perasaan anda pada saat terjadinya konflik ? 

a. Takut        b. Berani        c. Trauma 

5. Bagaimana proses pendidikan anda saat terjadinya konflik ? 

a. Tidak lancar    b. Kurang lancar       c. Lancar 

6. Apa pengaruh konflik terhadap fasilitas pendidikan ? 

a. Rusak        b. Hilang         c. Baik 

7. Apa pengaruh konflik terhadap solidaritas siswa yang berbeda 

agama ? 

a. Baik        b. Kurang baik       c.Tidak baik 

8. Bagaimana suasana sekolah anda pada saat terjadinya konflik ? 

a. Gaduh        b. Ribut           c.Tenang 



9. Apakah saat terjadinya konflik anda tetap pergi kesekolah ? 

a. Ya           b.Tidak           c.Kadang-kadang 

10. Apakah selama konflik terjadi sekolah anda diliburkan ? 

a. Ya          b. Kadang-kadang          c. Tidak  

11. Bagaimana dengan guru-guru bidang studi pada saat terjadi 

kerusuhan?  

a. Takut        b. Berani         c.Ngeri 

12. Bagaimana dengan transfortasi ke sekolah pada saat terjadi 

konflik ? 

a. Ada           b.Tidak ada          c. Kadang-kadang  

13. Bagaimana perasaan anda bersekolah pada sekolah yang 

semuanya beragama yang sama (Islam)? 

a. Suka        b. Kurang suka        c. Senang sekali 

14. Apa yang anda lakukan agar konflik SARA segera berakhir?  

a. Menangkap profokator  

b. Perang sampai titik darah penghabisan 

c. Mengadili orang-orang tertangkap 

15. Bagaimana perasaan anda pada saat sekarang ? 

a. Baik        b. Senang sekali         c. Tidak senang  


