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MOTTO 

 

“All your worries will dissapear if you are with God” 

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, 

tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada 

Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur” 

- Filipi 4 : 6 -  
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Pendidikan Agama Dalam Konteks Pluralitas di SD Negeri 2 Lamokato: 

Suatu Kajian Pendidikan Interreligius 

(Elga Belinda Latuanda, Pdt. Mariska Lauterboom, MATS, Ph.D, 

Pdt Nimali Fidelis Buke, M.A) 

 

ABSTRAK 

Pendidikan interreligius merupakan model pendidikan agama yang memfasilitasi 

siswa dengan wawasan yang menggunakan perjumpaan dengan sesama beragama 

lain dalam rangka upaya perkembangan diri beragama. Konteks pluralitas di SD 

Negeri 2 Lamokato dari unsur budaya termasuk agama tidak terlepas dari konflik 

yang berkaitan dengan agama, salah satunya ialah diskriminasi agama. Melihat 

realita tersebut, pendidikan interreligius sangat dibutuhkan dan penting bagi siswa 

untuk menyadari bahwa mereka hidup di lingkungan masyarakat plural. Dalam 

masyarakat seperti ini, perjumpaan baik itu segi agama, suku maupun ras pasti akan 

terjadi sehingga diperlukan sikap saling menghormati, menghargai serta mengakui 

eksistensi dari semua perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Penelitian 

ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kurikulum pendidikan agama 

Kristen menyikapi konteks pluralitas di SD Negeri 2 Lamokato dari perspektif 

pendidikan interreligius. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif menggunakan teknik observasi dan wawancara. 

Berdasarkan hasil penelitian, pendidikan agama Kristen di SD Negeri 2 Lamokato 

belum menerapkan pendidikan interreligius pada kurikulum secara eksplisit namun 

dalam menyikapi konteks pluralitas, sejauh ini secara implisit dengan model dialog 

sederhana yaitu  memberikan nasihat dan diskusi dengan peserta didik mengenai 

perbedaan yang ada di sekolah maupun diluar sekolah sehingga sikap menghargai 

dan menghormati perbedaan harus selalu diterapkan. 

Kata Kunci: Pendidikan Interreligius, Pluralitas, Kurikulum Eksplisit, Kurikulum 

Tersembunyi. 


