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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Maluku merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari wilayah Indonesia yang memiliki nilai-nilai adat
dan budaya yang beragam dan kaya. Situasi ini telah
memberikan gambaran bagi kita tentang kehidupan
plural yang telah lama dilakonkan oleh masyarakat
maluku. Salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh
masyarakat maluku seperti budaya Pela-Gandong
(hidup bersaudara) telah menjadi perekat dalam
hubungan sosial masyarakat yang hidup bersama
harmonis walau dalam perbedaan agama. Namun
tingkat fanatisme agama yang juga kental dalam diri
masing-masing komunitas yakni Salam dan Sarani
yang menyebabkan mereka terpangaruh oleh ulah
provokator dan akhirnya tejadi konflik kemanusiaan
Tahun 1999 lalu.

Konflik yang terjadi turut mempengaruhi
kehidupan bersama dalam pluralitas agama di Maluku
bahkan telah merasuki dunia pendidikan di Maluku,
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.



Konflik mempengaruhi lembaga-lembaga
pendidikan yang berada di Maluku terlebih khusus di
kota Ambon, padahal Ma’arif (2005:17) menjelaskan
bahwa esensi dari pendidikan adalah salah satunya
merupakan proses pemindahan pengetahuan atau
pengembangan pengetahuan yang dimiliki subjek didik
untuk mencapi perkembangan secara optimal serta,
membudayakan manusia melalui proses transformasi
nilai-nilai utama. Disadari bahwa bangsa yang sedang
berada dalam tahap pembangunan dan perkembangan
seperti di Indonesia, pendidikan merupakan kebutuhan
dasar yang paling vital, karena dengan pendidikan akan
mampu mengembangkan Sumber Daya Manusia
(SDM). Pendidikan itu berhasil atau tidak bergantung
pada proses belajar mengajar yang salah satunya
berlangsung di sekolah. Sehingga Pendidikan
merupakan suatu usaha manusia untuk meningkatkan
ilmu pengetahuan, yang didapat dari lembaga formal
maupun non formal.

Menurut Ted Robert Gurr (1971:96) dalam Tohmas
Santoso (2002:64) perbedaan idiologi yang dipertajam,
pada gilirannya mewujud dalam bentuk kekerasan
fisik, karena terjadi justifikasih rasional dan justifikasi
kolektif. Dalam pandanganya, justifikasi rasional
meliputi alasan-alasan pembenaran yang memperkuat
kondisi kekecewan yang dialami masyarakat,
sementara justifikasi kolektif terkait dengan variabel-
variabel yang menjadi identitas dari sebuah kelompok
seperti agama, etnis, ras dan sebagainya. Kombinasi
justifikasi inilah yang membentuk motif konflik



sebagaimana tercermin dalam perilaku destruktif
sesorang atau sekolompok orang, sehingga membawa
dampak negatif yang meluas dalam tatanan kehidupan
masyarakat. Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa
konflik yang terjadi di Ambon memberi dampak pada
semua instansi pemerintah sampai pada instansi
pendidikan.
Hasil studi sebelumnya oleh Makkulawu (2008:80)
mengungkapkan dampak konflik terhadap anak-anak :

Dengan kompleksitas kerusuhan yang terjadi di
Ambon, dampaknya kepada anak-anak sangat
berpengaruh secara psikologi dan mental. Nampak
pada anak-anak dengan melihat keadaan
sekitarnya merasa putus asa, perasaan takut dan
trauma, muncul sifat-sifat apatis, minat belajar
kurang (wawancara Hasan hal ini membutuhkan
waktu jangka panjang bagi anak-anak,
penyebabnya antara lain kurangnya tenaga
bimbingan dan konseling di Madrasah. Di MAN I
Ambon sampai sekarang belum ada guru Bimbingan
dan Konseling (BK). Akibat lain anak-anak
mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran di
sekolah, adanya pemukiman terkotak-kotak.
Penyebab ini anak-anak bertumpu pada lingkungan
sekolah, sehingga ada sekolah banyak muridnya,
guru kurang, sebaliknya ada sekolah sedikit
muridnya dan memiliki banyak guru
Salah satu lembaga pendidikan yang merasakan

pahitnya konflik di kota Ambon adalah SMA Negeri 3
Ambon.  Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara
individu dengan individu lain, kelompok dengan
kelompok lain karena beberapa alasan. Pace & Faules,
(1994:249) dalam Felix J (1999:28) menjelaskan
pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua
atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan
dialami Konflik telah menyebabkan beberapa
perubahan yang terjadi pada lembaga sekolah di



Ambon. Khususnya pada SMA Negeri 3 Ambon, konflik
telah menyebabkan adanya perbedaan dalam
menerapkan karakter peserta didik menjadi  krisis
moral. dimana karakter yang dibentuk oleh konflik
sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang ada
pada lingkungan tempat tinggal yang menyebabkan
terjadinya penguatan solidaritas in-group dari masing-
masing kelompok agama yang sama. Dimana nilai-nilai
kebaikan hanya ditunjukan oleh masing-masing
agama, semua  ini akibat rasa trauma yang dirasakan
oleh siswa pasca konflik yang terjadi di Ambon
sehingga kebisaan ini terbawa ke bangku pendidikan di
lingkungan sekolah bahkan stigma antara orang katong
dan orang dong ini selalu melekat pada pemikiran
mereka

Stigma antara orang katong dan orang dong ini
hingga saat ini masih ada dalam lingkungan sekolah di
Ambon, Bahkan sering kali terjadi tawuran di
lingkungan sekolah SMA Negeri 3 Ambon. Ini berarti
bahwa konflik belum berakhir dan telah merasuk
dalam dunia pendidikan dan bila tidak ditata kelolakan
dengan baik maka akan tercipta konflik lainnya lagi.
Penata kelolaan masalah pendidikan ini perlu
dilakukan baik kepada guru sebagai pengajar maupun
peserta didik sebagai pembelajar. Disamping itu,

Peran kepala sekolah sebagai sebuah manager
atas sebuah sekolah perlu juga diperhatikan sebagai
sebuah faktor yang mempengaruhi suasana pendidikan
dalam lingkungan sekolah. Dister (1988:90)
menjelaskan lebih dalam mengenai keutamaan agama



sebagai pendidikan dan pegangan hidup
bermasyarakat. Fungsi agama tersebut merupakan
wujud kecerdasan Spiritual individu yang berkaitan
langsung dengan moral dan nilai sosial individu.
Selanjutnya dikatakan bahwa nilai-nilai moral manusia
berupa keadilan, kejujuran, keteguhan hati dimiliki
tiap-tiap individu dan interaksi dengan Tuhan akan
menuntut manusia untuk menerapkan nilai-nilai yang
benar. Hal ini berlaku pada saat individu melakukan
interaksi dengan sesama manusia.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan
bahwa secara garis besar maka faktor-faktor yang
mempengaruhi pendidikan perdamaian di SMA Negeri 3
adalah faktor eksternal yang meliputi pendidikan dalam
keluarga, lingkungan rumah, lingkungan sekolah dan
solidaritas kelompok, sedangkan faktor internal
meliputi ketidakmampuan adaptasi yang menimbulkan
tekanan sehingga mudah frustasi konflik batin, tidak
peka pada perasaan orang lain dan emosi yang labil.
Hal ini sangat mengganggu proses belajar siswa
didalam kelas dan menghabat proses kehidupan
perdamaian di lingkungan sekolah, di rumah dan
lingkungan sekitar sekolah sehingga perlu peran
penting baik di lingkungan sekolah maupun di
lingkungan sekitar sekolah sebagai tempat mendidik
dan mengarahkan siswa dalam membangun hubungan
yang majemuk.

Untuk itu dalam mencapai tujuan pendidikan yang
optimal sangat perlu adanya prinsip dalam
pelaksanaan program penguatan perdmaian buat



siswa. Prinsib yang dimaksud adalah kegiatan atau
program yang dapat memberikan pemahaman
pendidikan perdamain di SMA Negeri 3 Ambon
sehingga peserta didik diupayakan untuk dapat
mempersatukan pesrta didik yang mempunyai
keragaman latar belakang dan banyak pebedaan pasca
konflik yang terjadi, perbedaan-perbedaan yang ada
pada peserta didik diarhkanuntuk memepersatukan,
saling memahami dan saling menghargai. Sehingga
setiap peserta didik memeliki wahana untuk
berkembang secara optimal.

Program yang akan diusulkan sebagai strategi
pendidikan perdamaian di sekolah SMA Negeri 3
Ambon selain prestasi akademik harus dimiliki siswa,
mereka juga dituntut untuk berprestasi dibidang non
akademik dan mereka juga dituntut untuk dapat
mengembangkan dirinya dengan mengasah minat dan
bakat yang dimilikinya. Selain itu kegitan
ekstrakurikulier yang dapat dijadikan sebagai
pendidikan perdamaian dimana ada terjalin hubungan
kerja sama antara siswa kristen dan siswa islam.

Menurut Suryosubroto (1996:271) dalam Febi B
(2013:45) kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan
tambahan di luar jam struktur program dilaksanakan
di luar jam pelajaran biasa, agar bisa memperkaya dan
memperdalam wawasan pengetahuan dan kemampuan
siswa. Kegiatan ekstra kurikuler yang dilaksanakan di
sekolah diharapkan bisa mengembangkan ide-ide dari
siswa yang mana ide tersebut saat mengikuti pelajaran
kurang bisa diaktualisasikan.



Permendiknas No 39 Tahun 2008, sebagai acuan
dalam membangun pengembangan model kegiatan
ekstra kurikuler sebagai pendidkan perdamain dalam
proses pembinaan siswa pasca konflik yang terjadi
untuk menjadi sebuah model yang dapat membentuk
karakter siswa dalam penanam nilai-nilai perdamaian
dalam membangun kebersamaan, dan sikap saling
menolong baik di sekolah maupun di lingkungan
masyarakat. Sehingga siswa memeliki kemampuan
sosial dalam tindakan yang harus diciptakan secara
dinamis pada diri seorang individu untuk menentukan
penyesuaian diri siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa
siswa dilatih untuk bisa berinteraksi dengan orang lain
demi terwujudnya pendidikan perdamaian.

Setelah mengukur sejauh mana Sekolah
Menengah Atas Negeri 3 Ambon menerapkan model
pengembangan ekstra kurikuler yang mengacu pada
Permendiknas No 39 Tahun 2008, terdapat beberapa
hal yang perlu dikaji lebih jauh untuk ditindaklanjuti.
Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian di sekolah ini, dengan fokus penelitian pada
Pengembangan Model Ekstra kurikuler sebagai
Pendidikan Perdamaian di Sekolah Menengah Atas
Negeri 3 Ambon, melihat proses pembinaan yang
dilaksanakan sekolah belum sesuai dengan acuan
Permendiknas No 39 Tahun 2008.



1.2 Perumusan masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah

dipaparkan diatas dapat dikemukakan beberapa
perumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana model pengembangan program
ekstrakulikuler sebagai sarana pembinaan
kesiswaan untuk menciptkan pendidikan
perdamaian?

1. 3. Tujuan Penelitian
Untuk menghasilkan model pengembangan program
ekstra kurikuler sebagai sarana pembinaan
kesiswaan dalam dalam menciptakan pendidikan
perdamaiaan pasca konflik.

1.4. Manfaat Penelitian
Diharapkan setelah penelitian ini dilakukan dapat

bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis
Pada tataran akademis, tulisan ini berusaha untuk

memberikan kontribusi pemikiran baru kepada siswa
tentang bagaimana dampak kerusuhan terhadap
pembentukan pendidikan perdamaian siswa SMA
Negeri 3 Ambon untuk tetap mejalin hubungan yang
baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan
sekolah.



1.4.2. Manfaat Praktis
1. Secara praksis penelitian ini diharapkan dapat

memberikan strategi program ekstrakulikuler
tentang pendidikan perdamaian di sekolah SMA
Negeri 3 Ambon pasca konflik yang terjadi di kota
Ambon.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
masukan untuk sekolah SMA Negeri 3 Ambon
Sebagai Model pembinaan siswa dalam kegitan
ekstra kurikuler sebagai program yang strategis dan
tepat dalam meningkatkan manajemen pendidikan
perdamaian.

3. Menyumbangkan gagasan pemikiran baru tentang
model pengembangan program ekstra kurikuler
sebagai pembinaan siswa yang strategi dalam
Manajaemen pendidikan perdamaian siswa buat
sekolah dan siswa dalam menerima konflik yang
terjadi dan memberi penguatan terhadap hubungan
majemuk di sekolah SMA Negeri 3 Ambon




