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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki keberagaman budaya 

seperti suku, budaya, adat istiadat, bahasa, dan agama. Oleh sebab itu Bhineka 

Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu juga, dijadikan semboyan oleh 

bangsa ini untuk mewadahi perbedaan suku, budaya, adat istiadat, bangsa, agama 

dan perbedaan-perbedaan lainnya yang terdapat dalam masyarakat bangsa ini. 

Kebhinekaan atau multikulturalisme merupakan istilah yang digunakan untuk 

menjelaskan pandangan seseorang  mengenai ragam kehidupan, dan berbagai 

macam budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat meliputi sistem, budaya, 

nilai-nilai, kebiasaan yang ada dalam masyarakat. 

  Menurut Naim dan Syauhqi (2008: 125) multikulturalisme merupakan 

sebuah pemahaman tentang kultur yang beragam. Dalam keragaman kultur ini 

meniscayakan adanya pemahaman, saling pengertian, toleransi, dan sejenisnya, 

agar tercipta suatu kehidupan yang damai dan sejahtera serta terhindar dari konflik 

berkepanjangan. 

Pendapat lain menurut Mahfud (2014: xix) multikulturalisme sebagai 

sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan budaya-

budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya. 

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa multikulturalisme 

merupakan pemahaman mengenai kultur atau budaya yang beragam dengan 

adanya kesetaraan  budaya yang ada. Dengan adanya keberagaman kultur atau 
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budaya diharapkan masyarakat dapat saling menghargai perbedaan, sehingga akan 

mengurangi munculnya konflik sosial. Seharusnya keragaman ini menjadi alat 

perekat harmonisasi hubungan kebersamaan antar sesama. Namun seringkali, 

perbedaan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) memicu timbulnya 

sebuah sebuah konflik.  

Mengingat pentingnya pemahaman mengenai multikulturalisme dalam 

membangun kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi Negara-negara 

yang mempunyai keberagaman budaya seperti Indonesia, maka pemahaman 

tentang multikulturalisme dapat dikembangkan melalui pendidikan formal. 

Pendidikan mempunyai peran penting dalam membantu kehidupan publik, selain 

itu juga diyakini mampu memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk 

politik kultural. Dengan demikian pendidikan sebagai media untuk menyiapkan 

dan membentuk kehidupan sosial yang sarat akan nilai-nilai idialisme.  

Mengenai fokus pendidikan multikultural, menurut Tilaar (dalam Arifudin, 

2007: 2) mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus 

tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok sosial, agama, dan kultural 

mainstream. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau 

mengerti ataupun pengakuan terhadap orang lain yang berbeda. Dalam konteks itu, 

pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan 

pandangan dasar bahwa sikap indeference dan non-recognition tidak hanya berakar 

dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup 

subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan 

kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang, baik itu sosial, ekonomi, 

budaya, pendidikan, dan sebagainya.  
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Pendapat lain mengenai pendidikan multikultural menurut El Ma’hady 

(dalam Mahfud 2014: 176), bahwa secara sederhana pendidikan multikultural 

dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam 

meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu 

atau bahkan dunia secara keseluruhan. Sejalan dengan pendapat El Ma’hady, 

Andersen dam Chuster (dalam Mahfud, 2014: 175) berpendapat bahwa 

pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman 

kebudayaan. 

Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan 

multikultural adalah sebuah bentuk pendidikan yang menerapkan strategi dan 

konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di 

masyarakat, khususnya yang ada pada siswa seperti keragaman agama, budaya, 

bahasa, ras, etnis, gender, status sosial, umur, dan kemampuan. Dengan adanya 

penerapan pendidikan multikultural diharapkan siswa dapat memiliki sikap yang 

menerapkan nilai-nilai kultural. 

Pembelajaran berbasis multikultural berusaha memberdayakan siswa 

untuk mengembangkan rasa hormat kepada orang atau siswa yang berbeda 

budaya, memberi kesempatan untuk bekerjasama dengan orang atau kelompok 

orang yang berbeda etnis atau rasnya maupun agamanya secara langsung. 

Pembelajaran berbasis multikultural juga membantu siswa untuk mengakui 

pandangan-pandangan budaya yang beragam dan membantu siswa dalam 

mengembangkan kebangaan terhadap warisan budaya yang ada. 

Adapun pelaksanaan pendidikan multikultural tidak harus mengubah 

kurikulum yang ada. Pendidikan multikultural dapat terintegrasi pada mata 
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pelajaran lainnya. Hanya saja diperlukan pedoman bagi guru untuk 

menerapkannya. Terutama kepada para siswa perlu diajari mengenai toleransi, 

kebersamaan, HAM, demokratisasi, cinta damai, dan saling menghargai dan nilai 

kultural lian. Hal tersebut sangat berharga bagi bekal hidup siswa dikemudian hari 

dan sangat penting untuk tegaknya nilai-nilai kultural.  

Sekolah memegang peranan penting dalam menanamkan nilai 

multikultural pada siswa sejak dini. Bila sejak awal siswa telah memiliki nilai-

nilai multikultural, maka nilai-nilai tersebut akan tercermin pada tingkah-laku 

siswa sehari-hari karena terbentuk pada kepribadiannya. Bila hal tersebut berhasil 

dimiliki para generasi muda, maka kehidupan mendatang dapat diprediksi akan 

relatif damai dan penuh penghargaan antara sesama dapat terwujud. Di sekolah, 

siswa perlu mendapat pembelajaran berbasis multikultural.  

Melalui pendidikan multikultural siswa di sekolah, guru memiliki posisi 

yang strategis sebagai pelaku utama. Guru merupakan sosok yang bisa dianut 

ataupun menjadi idola bagi siswanya. Guru bisa menjadi sumber inspirasi dan 

motivasi siswanya. Hal terpenting yang perlu dicatat dalam pendidikan 

multikultural adalah, seorang guru tidak hanya dituntut untuk menguasai dan 

mampu secara profesional mengerjakan mata pelajaran yang diajarkannya. Lebih 

dari itu seorang guru juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari 

pendidikan multikultural seperti demokrasi, toleransi, cinta damai, dan laim-lain. 

Selain guru, orang tua juga dominan dalam perkembangan pengetahuan 

kulturalnya. Peran orang tua adalah memberi keteladanan yang pantas ditiru. 

Kondisi ini akan terbangun jika semua pihak memiliki kesadaran bersama dalam 

membangun masyarakat yang sarat akan keberagaman kultural. 
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Melalui kondisi umum tersebut, peneliti tertarik mengadakan penelitian di 

SD Citra Bunda Batu yang terletak di Jl. Sudiro No. 12 Kota Batu, pada siswa 

kelas IV. Alasan memilih sekolah ini karena di SD Citra Bunda Batu terdapat 

siswa dari berbagai latar belakang budaya. Terutama pada kelas IV, terdiri dari 

siswa yang berasal dari berbagai daerah dan keragaman agama. Oleh karena itu 

pentingnya dilakukan penelitian tentang pendidikan multikultural disini karena 

diharapkan SD Citra Bunda batu telah menerapkan pendidikan multikultural 

dengan cara mengintergrasikan pada proses pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengambil judul tentang “Analisis 

Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Proses Pembelajaran Anak Kelas 

IV Sekolah Dasar Citra Bunda Batu” sebagai kajian tentang pendidikan 

multikultural dalam penerapannya di pendidikan formal Sekolah Dasar terutama 

di SD Citra Bunda Batu. Hal yang paling penting, strategi ini bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran siswa agar selalu bersikap toleransi, demokrasi dan 

cintai damai. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian antara lain sebagai 

berikut. 

1. Aspek multikultural apa sajakah yang telah diterapkan guru di kelas IV SD 

Citra Bunda Batu dalam proses pembelajaran? 

2. Nilai-nilai kultural apa saja yang diajarkan guru di kelas IV SD Citra Bunda 

Batu dalam proses pembelajaran? 
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3. Bagaimanakah sikap siswa kelas IV SD Citra Bunda Batu ketika proses 

pembelajaran berlangsung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Melihat betapa tingginya konsep kemanusiaan, hubungan antar sesama 

manusia, dan nilai-nilai humanis lainnya yang diusung oleh pendidikan 

multikultural, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan aspek multikultural yang telah diterapkan guru kelas IV SD 

Citra Bunda Batu dalam proses pembelajaran. 

2. Mendeskripsikan nilai-nilai kultural yang telah diajarkan oleh guru kelas IV 

SD Citra Bunda Batu dalam proses pembelajaran. 

3. Mengidentifikasi sikap siswa kelas IV SD Citra Bunda Batu ketika proses 

pembelajaran. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan, antara lain sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah dan memperkaya wawasan 

tentang pendidikan multikultural dalam proses pembelajaran. 

2. Manfaat praktis  

Secara praktis, penelitian ini memililki manfaat bagi beberapa pihak. Antara 

lain sebagai berikut.  

a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai kajian untuk dasar 

menentukan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan.  
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b. Bagi guru, penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi pengajaran agar bisa 

menerapkan pendidikan multikultural dalam proses pembelajaran bagi peserta 

didik, dan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan serta dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk melakukan pembenahan dan koreksi diri terhadap 

berbagai kekurangan dalam melakukan tugasnya secara profesional. 

c. Bagi peneliti, penelitian dapat dijadikan sebagai acuan kedepannya agar 

menjadi guru yang berkompeten dan diharapkan dapat berguna untuk 

mengetahui  lebih dalam mengenai pendidikan multikultural dalam proses 

pembelajaran, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan 

penelitian selanjutnya. 

d. Bagi siswa, dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini pula dapat dijadikan 

respon positif bagi para siswa dalam penerimaan pembelajaran di kelas. 

 

E. Batasan Istilah 

Adapun untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam pendefisisan 

istilah, dijelaskan pada penegasan istilah yang dapat membantu kesamaan 

pemahaman pembaca dalam membaca hasil penelitian ini. Penegasan istilah pada 

penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1. Implementasi merupakan aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme 

suatu sistem (Usman, 2002: 70).    

2. Pendidikan Multikultural adalah suatu pendidikan yang merespon terhadap 

adanya keberagaman kultur. Dengan adanya pendidikan multikultural 

diharapkan siswa dapat memahami serta menerapkan sikap toleransi, 

demokratif, dan cinta damai dalam merespon adanya keberagaman. 
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3. Pengertian multikultural secara luas menurut Sutarno (2007: 19) mencakup

pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama,

status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan berkebutuhan

khusus. Melalui pengertian menurut Sutarno peneliti menarik sebagai aspek

yang akan diteliti dalam penelitian.

4. Nilai-nilai inti dalam pendidikan multikultural menurut Jib (2015 : 1) yaitu,

pertama, nilai demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Kedua, kemanusiaan,

kebersamaan, dan kedamaian. Ketiga, sikap mengakui, menerima, dan

menghargai keragaman.

5. Penelitian ini ditujukan pada siswa kelas IV SD Citra Bunda Batu, dengan

jumblah siswa 23 siswa.


