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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia, hal  

ini dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang 

begitu kompleks, beragam, dan luas. Dengan gugusan pulau-pulau yang 

terbentang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berjumlah 

kurang lebih 13.000 pulau, baik dalam ukuran besar maupun kecil, ditambah lagi 

dengan populasi penduduknya berjumlah lebih dari 240 juta jiwa, terdiri dari 300 

suku bangsa dengan menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda serta 

menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen 

Protestan, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai aliran kepercayaan (Yaqin, 

2007:4). 

Keberagaman yang ada menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang 

kaya dibandingkan negara lainnya. Oleh karena itu, keberagaman merupakan 

fitrah yang harus diterima (taken for granted). Perbedaan akan semakin 

menambah variasi sehingga kehidupan manusia semakin bermakna, dinamis, dan 

dapat berkembang dengan baik. Sehingga, masyarakat multikultural merupakan 

realitas yang harus diterima oleh setiap bangsa. Karena di dunia ini hampir tidak 

ada masyarakat monokultural, bahkan sejarah telah mencatat bahwa setiap upaya 

untuk menciptakan monokultural dengan berbagai macam bentuk telah gagal 

karena pada hakekatnya masyarakat multikultural merupakan anugerah dari 

Tuhan (Sudrajat, 2013:32). 
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Keberagaman yang ada, juga dapat menimbulkan suatu permasalahan bagi 

bangsa Indonesia. Karena dengan kondisi yang multikultural, akan mudah bagi 

suatu permasalahan untuk muncul sewaktu-waktu. Akan tetapi, kondisi ini 

merupakan suatu kewajaran sejauh perbedaan disadari dan dihayati 

keberadaannya sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan toleransi. Namun, 

ketika perbedaan tersebut mengemuka dan menjadi sebuah ancaman untuk 

kerukunan hidup, maka perlu adanya penyelesaian masalah dengan sikap yang 

penuh toleransi (Lestari, 2015:32).  

Permasalahan pada masyarakat multikultur seperti Indonesia dapat terjadi 

antarkelompok, etnis, agama, dan suku bangsa. Salah satu indikasinya yaitu mulai 

tumbuh suburnya berbagai profesi, organisasi kemasyarakatan, dan golongan yang 

berjuang dan bertindak atas nama kepentingan kelompok yang mengarah pada 

konflik SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Adapun beberapa kasus 

yang pernah terjadi di tanah air adalah kasus konflik Ambon, Poso, dan konflik 

etnis Dayak dengan Madura dan Sampit (Kaawoan, 2014:64). Oleh karena itu, 

wajib bagi masyarakat untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. 

Termasuk pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini kalangan 

pendidikan.  

Pendidikan sudah selayaknya berperan dalam menyelesaikan konflik yang 

terjadi di masyarakat. Minimal, pendidikan mampu memberikan penyadaran 

kepada masyarakat bahwa konflik bukanlah suatu hal yang baik untuk 

dibudidayakan. Dan selayaknya pula pendidikan mampu memberikan tawaran-

tawaran yang mencerdaskan yang mampu menyadarkan masyarakat akan 

pentingnya sikap saling toleransi, menghormati perbedaan ras agama, budaya, 
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bahasa serta adat istiadat masyarakat Indonesia yang multikultural. Sudah 

selayaknya pendidikan berperan sebagai media transformasi sosial, budaya dan 

multikulturalisme (Mahfud, 2016:5). 

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengakomodasi nilai-nilai 

hak asasi manusia dan semangat multikultural. Bahkan nilai-nilai tersebut 

dijadikan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan Pendidikan Nasional, 

sebagaimana yang termaktub pada Bab III pasal 4, ayat 1 yakni “Pendidikan 

diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan 

kemajemukan bangsa.” Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut, sudah 

selayaknya pendidikan dapat menjadikan masyarakat yang lebih toleran terhadap 

keberagaman yang ada. 

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka pendidikan multikultural 

menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan 

yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya 

yang ada pada peserta didik, seperti keragaman etnis, gender, agama, bahasa, 

status sosial, kemampuan, umur, dan budaya. Dan yang terpenting, strategi 

pendidikan ini tidak hanya bertujuan agar peserta didik mudah memahami materi 

yang dipelajari, akan tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran mereka untuk 

selalu bersikap demokratis, humanis, dan juga pluralis (Yaqin, 2007:6).  

Adapun SDN Punten 01 Batu merupakan salah satu sekolah yang multi-

kultural, hal tersebut dapat terlihat dari agama, etnis, jenis kelamin, bahasa, 

tingkat sosial ekonomi serta usia peserta didik yang beragam. Pada observasi awal 
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yang dilakukan hari Selasa, 21 Februari 2017, pada saat guru bercerita mengenai 

keberagaman di Indonesia (Tema 6 Cita-citaku) terlihat bahwa keberagaman 

masih menjadi suatu permasalahan di dalam pembelajaran tematik kelas IV B, 

yakni peserta didik masih memberikan penilaian suatu sifat-sifat sebagai ciri-ciri 

khas etnis tertentu, seperti berkata bahwa salah satu temannya merupakan orang 

Ambon karena memiliki kulit hitam. Dalam hal ini, secara tidak langsung siswa 

telah memberikan ciri-ciri bahwa orang Ambon memiliki kulit yang hitam.  

Cara yang dilakukan guru untuk mengatasi pemasalahan tersebut yakni 

dengan menjelaskan materi keberagaman secara obyektif dan kritis, selain itu 

dalam pembelajaran guru juga tidak hanya terpaku pada satu sumber belajar saja, 

akan tetapi guru juga menggunakan berbagai sumber belajar lain dengan 

mengajak siswa ke perpustakaan sekolah untuk mencari informasi yang 

berhubungan yang pada akhirnya dapat membentuk wacana dan pemahaman 

peserta didik bahwa keberagaman yang ada merupakan suatu anugrah yang 

harusnya disyukuri. Oleh karena itu, nilai-nilai pendidikan multikultural yang 

terdapat dalam perencanaan serta pelaksanakan pembelajaran tematik perlu untuk 

dianalisis lebih lanjut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang nilai-

nilai pendidikan multikultural yang terdapat dalam pembelajaran tematik untuk 

mengetahui secara lebih mendalam nilai-nilai pendidikan multikultural baik dalam 

rencana pembelajaran yang disusun oleh guru maupun pelaksanaan pembelajaran 

tematik di kelas IV B dengan judul “Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural 

dalam Pembelajaran Tematik Terpadu SDN Punten 01 Batu”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian antara lain sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana nilai-nilai Pendidikan Multikultural yang terdapat di dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik di SDN Punten 01 Batu? 

2. Bagaimana nilai-nilai Pendidikan Multikultural dalam Pelaksanaan 

Pembelajaran Tematik Terpadu SDN Punten 01 Batu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan nilai-nilai Pendidikan Multikultural yang terdapat di dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik di SDN Punten 01 Batu. 

2. Mendeskripsikan nilai-nilai Pendidikan Multikultural dalam Pelaksanaan 

Pembelajaran Tematik SDN Punten 01 Batu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk segala pihak. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat 

teoritis dan manfaat praktis yang dijelaskan sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian ilmiah 

mengenai penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural dalam pembelajaran 

tematik.  
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak 

antara lain pemerintah, sekolah, guru, dan juga peneliti. Manfaat tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

a. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu kajian untuk 

menentukan kebijakan yang lebih baik dalam mengembangkan mutu pendidikan. 

b. Bagi Guru 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar guna 

menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang penanaman nilai-nilai pendidikan 

multikultural dalam pembelajaran yang dilakukan. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan masukan kepada sekolah untuk mengembangkan orientasi 

pembelajaran berbasis pendidikan multikultural. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memperdalam wawasan mengenai nilai-nilai 

pendidikan multikultural dalam pembelajaran yang akan dilakukan nantinya. Hasil 

penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi bagi peneliti 

yang mengangkat tema sejenis. 

 

E. Batasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi hanya pada nilai-nilai pendidikan multikultural yang 

mencakup nilai demokrasi, pluralisme, humanisme yang terdapat pada rencana 

pelaksanaan pembelajaran serta pada pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu 

Tema 6 Cita-citaku Pembelajaran 3 di kelas IV B SDN Punten 01 Batu.   
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F. Penegasan Istilah 

Adapun untuk menghindari kesalahpahaman dalam pendefinisian istilah, 

maka perlu adanya penegasan istilah yang jelas. Penegasan istilah pada penelitian 

ini yaitu sebagai berikut. 

1. Pendidikan Multikultural  

Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memanfaatkan 

keberagaman dalam suatu masyarakat guna menumbuhkan sikap demokratis, 

pluralis dan humanis. 

2. Pembelajaran Tematik Terpadu  

Pembelajaran Tematik Terpadu adalah pembelajaran yang menggabungkan 

berbagai kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran ke dalam suatu tema yang 

dekat dengan kehidupan peserta didik sehingga menjadikan pembelajaran lebih 

bermakna. 


