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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategis dan 

konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, 

khususnya yang ada pada siswa seperti pada keragaman etnis, budaya, bahasa, agama dan 

ras. Yang terpenting, strategi pendidikan ini tidak hanya bertujuan agar supaya siswa 

mudah memahami pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi juga untuk meningkatkan 

kesadaran mereka agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis. 

Kemajemukan bangsa Indonesia yang tak dimiliki oleh bangsa lain ini, menjadi 

modal sosial dengan konstruksi berbasis kearifan lokal. Heterogenitas bangsa Indonesia 

sebagai bangsa yang beradab tersebut tentunya harus dijaga dan dilestarikan sebagai 

khasanah budaya nasional. Dalam konteks hubungan sosial (interaksi sosial) baik secara 

horizontal maupun vertikal dalam realita pluralitas tersebut, dibutuhkan instrumen 

pendidikan yang berkarakter terbuka, inklusif, toleran dan pluralis. Bahasa pendidikan 

sebagai media sosio-kultur menjadi jembatan antara realita sosial dengan sikap yang mesti 

ditunjukan oleh masyarakat, dalam hal ini adalah warga sekolah seperti guru dan siswa. 
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Terminologi pendidikan multikultural menjadi istilah yang relevan untuk 

dikembangkan dalam ranah pendidikan Indonesia sebagai bangsa yang plural. Mengutip 

M. Ainul Yaqin bahwa pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang 

diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-

perbedaan kultural yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, 

gender, kelas, sosial, dan ras. Kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi efektif 

dan mudah (Yaqin, 2007:27) 

Jelas sekali bahwa unsur utama dalam pendidikan multikultural adalah penempatan 

posisi siswa sebagai subjek yang bersifat sejajar, tidak ada superioritas satu komponen 

kultur seorang siswa terhadap siswa lainnya. Maka pendidikan multikultural ini dapat 

melatih dan membangun karakter siswa mampu bersikap demokratis, humanis dan pluralis 

dalam lingkungan mereka. Pendidikan multikultural memiliki posisi strategis dalam 

memberikan sumbangsih terhadap penciptaan perdamaian dan upaya penanggulangan 

konflik. Sebab nilai-nilai dasar dari pendidikan ini adalah penanaman dan pembumian nilai 

toleransi, empati, dan solidaritas (Fanani, 2004:16) 

Secara akademis PKn didefinisikan sebagai suatu bidang kajian yang memusatkan 

telaahnya pada seluruh dimensi psikologis dan sosial budaya kewarganegaraan individu, 

dengan menggunakan ilmu politik, ilmu pendidikan sebagai landasan atau penemuannya. 

Intinya diperkaya disiplin ilmu-ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi 

kebermanfaatan  
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tehadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks 

sistem pendidikan nasional Nadiroh (2008:86). PKn merupakan salah satu instrumen 

fundamental dalam bingkai pendidikan nasional sebagai media pendidikan karakter bangsa 

(nation and character building) di tengah heterogenitas atau pluralisme yang menjadi 

kharakteristik utama bangsa Indonesia. 

Perkembangan pendidikan yang semakin maju dan pesatnya, sekolah semakin 

banyak dan mudah diakses, setiap kota tumbuh sekolah-sekolah baru dengan karakter-

karakter yang unik dan menonjol salah satunya adalah SMA Selamat Pagi Indonesia yang 

berdiri sejak 1 juni 2007 dicetuskan oleh bapak Julianto Eka Putra, SE, CFP sebagai 

pendiri  SMA Selamat Pagi Indonesia Batu. SMA Selamat Pagi Indonesia dikenal sebagai 

sekolah yang unik karena dikenal dengan 5 agamanya. Dengan komitmen yang tinggi 

Yayasan Pendidikan Selamat Pagi Indonesia mempunyai impian dan cita-cita menjadikan 

anak-anak bangsa yang tidak mempunyai biaya pendidikan dapat menerima pendidikan 

secara gratis (free education cost) dengan layak sesuai dengan amanat undang-undang 

dasar 1945, dengan harapan anak-anak bangsa sebagai generasi penerus mempunyai 

kemampuan dalam membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat. Hal ini untuk 

mengembangkan potensi anak-anak bangsa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dengan skill 

yang mumpuni. SMA  
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Selamat Pagi Indonesia Batu memiliki siswa-siswi yang berjumlah 38 orang dari 

angkatan ke-6. Siswa-siswi ini berasal dari berbagai daerah yang tersebar di Indonesia, 

mereka berasal dari keluarga tidak mampu, dan yatim piatu. Pada angkatan ke-6 ini 

dominasi siswa berasal dari daerah jawa timur yang berjumlah 22 orang, jawa tengah 2 

orang, jawa barat 1 orang, madura 1 orang, kalimantan 3 orang, sulawesi 2 orang, sumatra 

1 orang, kep. Riau 1 orang, maluku 2 orang, papua 3 orang. 

SMA Selamat Pagi Indonesia merupakan satu-satunya SMA di kota Batu yang 

menerapkan muatan lokal entrepreneurship lengkap dengan laboratoriumnya dengan nama 

Kampoeng Succezz. Kampoeng Succezz didirikan sebagai sarana belajar secara langsung 

dalam menerapkan teori-teori yang didapatkan dikelas. Sehingga peserta didik dapat 

mengalami dengan nyata dan menjadi kebiasaan. Muatan lokal ini dilaksanakan  untuk 

mendukung program pemerintah kota Batu yang akan menjadikan kota batu sebagai kota 

wisata pendidikan. Program entrepreneurship yang dikembangkan oleh SMA Selamat Pagi 

Indonesia dilaksanakan sebagai sarana untuk memacu kemampuan life skill peserta didik 

sehingga nanti lulusannya mampu bersaing di era global. 

Salah satunya yang hendak dicapai pendidikan karakter bangsa merupakan sebuah 

istilah yang semakin hari semakin mendapat pengakuan dari masyarakat Indonesia saat ini. 

Terlebih dengan dirasakannya berbagai ketimpangan hasil pendidikan dilihat dari perilaku 

lulusan pendidikan formal saat ini, semisal korupsi, perkembangan seks bebas pada 

kalangan  
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remaja, narkoba, tawuran, pembunuhan, perampokan oleh pelajar, dan pengangguran 

lulusan sekolah menengah dan atas. Semuanya terasa lebih kuat ketika negara ini dilanda 

krisis dan tidak kunjung beranjak dari krisis yang dialami. 

Pendidikan karakter, menurut Ratna Megawangi (2004:95), “sebuah usaha untuk 

mendidikan anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan 

kontribusi yang positif kepada lingkungannya”. Dalam konteks pendidikan karakter, kami 

melihat bahwa kemampuan yang harus dikembangkan pada peserta didik melalui 

persekolahan adalah berbagai kemampuan yang akan menjadikan manusia sebagai 

makhluk yang berketuhanan (tunduk patuh pada konsep ketuhanan) dan mengemban 

amanah sebagai pemimpin di dunia. kemampuan yang perlu dikembangkan pada peserta 

didik adalah kemampuan mengabdi kepada Tuhan yang menciptakannya, kemampuan 

untuk menjadi dirinya sendiri, kemampuan untuk hidup secara harmoni dengan manusia 

dan makhluk lainnya, dan kemampuan untuk menjadikan dunia ini sebagai wahana 

kemakmuran dan kesejateraan bersama. 

Berbagai keberagaman multikultural tersebut maka berdampak pada guru dengan 

belajar pembalajaran sebagai wahana karakter bangsa. Oleh karena itu perlu ditingkatkan 

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan karakter bangsa. 

Berangkat dari latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul 

“Implementasi  
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Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Karakter Bangsa Di 

SMA Selamat Pagi Indonesia Batu”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi pendidikan kewarganegaraan berwawasan multikultural sebagai 

wahana pendidikan karakter bangsa di SMA Selamat Pagi Indonesia Batu? 

2. Bagaimana strategi yang dilakukan agar tercipta pendidikan kewarganegaraan 

berwawasan multikultural sebagai wahana karakter bangsa di SMA Selamat Pagi 

Indonesia Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi pendidikan kewarganegaraan berwawasan multikultural 

sebagai wahana pendidikan karakter bangsa di SMA Selamat Pagi Indonesia Batu. 

2. Untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan agar tercipta pendidikan 

kewarganegaraan berwawasan multikultural sebagai wahana karakter bangsa di SMA 

Selamat Pagi Indonesia. 

D. Batasan Penelitian 

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas, maka di perlukan batasan 

masalah penelitian, dalam judul penelitian “Implementasi pendidikan kewarganegaraan 

sebagai wahana pendidikan karakter bangsa di SMA Selamat Pagi Indonesia Batu”. Maka 

pembatasan masalah ini meliputi multikultural dan karakter, dengan adanya keberagaman 

etnis, agama,  
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budaya, dan bahasa yang terdapat di SMA Selamat Pagi Indonesia maka dapat 

mencetak generasi muda yang berkarakter. 

E. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat teoritis 

Diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya agar dapat menjadi bahan acuan 

dalam penelitian khususnya program studi pendidikan kewarganegaraan, dalam 

mengkaji pemahaman siswa terhadap implementasi pendidikan multikultural sebagai 

wahana pendidikan karakter bangsa. 

2.  Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan pertimbangan dan bahan acuan untuk melakukan penelitian sejenis 

perihal tentang pendidikan multikultural agar dapat memberikan masukan yang 

bermanfaat. 

b. Bagi Sekolah 

Menambahkan khasanah ilmu pengetahuan dan hasilnya dapat dimanfaatkan bagi 

pengembangan teori bagi pengajar kepada peserta didik agar bisa mengerti dan 

memahami pentingnya pendidikan multikultural sebagai wahana karakter bangsa. 

c. Bagi Dinas atau Instansi terkait 

Sebagai bahan informasi atau masukan-masukan tentang arti pentingnya 

pendidikan karakter bangsa terhadap implementasi  
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multikultural sehingga dapat menjadi cerminan generasi bangsa yang lebih baik 

lagi. 

F. Penegasan Istilah 

Untuk memperjelas pengertian tentang judul skripsi ini, maka peneliti memberikan 

penjelasan beberapa istilah dalam penulisan judul skripsi ini, agar tidak terjadi 

kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi, istilah-istilah 

yang dimaksud sebagai berikut: 

 

1. Implementasi 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan 

dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai cabang ilmu politik yang 

membahas tentang kebangsaan dan kewarganegaraan yang hubungannya berkaitan 

dengan negara, demokrasi, ham, dan masyarakat madani. Sehingga terciptanya rasa 

nasionalisme warga negara Indonesia, salah satu upaya dalam meningkatkan rasa 

nasionalisme yaitu dengan memprogramkan pendidikan kewarganegaraan di lembaga-

lembaga pendidikan. 

3. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter, menurut Ratna Megawangi dalam Kesuma (2012:5) “sebuah 

usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil  
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keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya”. 

Definisi lainnya dikemukakan oleh Gaffar dalam Kesuma (2012:5): “sebuah proses 

transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuhkembangkan dalam kepribadian 

seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu. 

4. SMA Selamat Pagi Indonesia Batu 

Perkembangan pendidikan semakin maju dengan begitu pesatnya, sekolah semakin 

banyak dan mudah di akses, setiap kota tumbuh sekolah-sekolah baru dengan karakter-

karakter yang unik dan menonjol salah satunya SMA Selamat Pagi Indonesia yang berdiri 

sejak 1 juni 2007 dan banyak sekali anak-anak Indonesia yang terbantu pendidikannya. 

SMA Selamat Pagi Indonesia dikenal dengan sekolah yang unik karena dikenal dengan 5 

agamanya. (selamatpagiindonesia.org) 

 


