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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pendidikan Multikultural 

1. Definisi Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana guna menumbuhkembangkan 

potensi-potensi yang dimiliki peserta didik melalui bimbingan, pengajaran dan 

latihan untuk membantu tercapainya pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai di 

dalam suatu lingkungan masyarakat demi peranannya di masa yang akan datang. 

Definisi tersebut sesuai dengan definisi yang diungkapkan oleh Nursalim, 

dkk (2007:2) yang menjelaskan bahwa pendidikan pada sistem pendidikan 

nasional adalah usaha sadar dalam menyiapkan peserta didik dalam peranannya 

dimasa yang akan datang melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan.  

Adapun menurut Mahfud (2016:34), mengartikan pendidikan sebagai berikut. 

a) Suatu proses pertumbuhan yang menyesuaikan dengan lingkungan; b) Suatu 

pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada anak-anak dalam 

pertumbuhannya; c) Suatu usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaan atau 

situasi tertentu yang dikehendaki oleh masyarakat; d) Suatu pembentukan 

karakter, kepribadian dan kemampuan anak-anak dalam menuju kedewasaan. 

 

Definisi lain dari pendidikan terdapat di dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni 

pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi 

dirinya secara aktif untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
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2. Definisi Multikultural 

Multikultural adalah ragam kebudayaan yang mencakup agama, ras, suku, 

gender, usia, bahasa, dan tingkat sosial ekonomi sebagai suatu keragaman latar 

belakang seseorang dalam bermasyarakat. Dan berbagai keragaman, perbedaan 

serta kemajemukan tersebut harus diakui keberadaanya. 

Definisi tersebut sesuai dengan definisi yang diungkapkan oleh Mahrus 

(dalam Mashuri, 2016:264) yang menjelaskan bahwa “Multikultural adalah 

konsep yang lahir dari sebuah refleksi dalam suatu kelompok. Isu-isu yang 

diangkat adalah ras, suku, kelas sosial, gender, ketidak-mampuan, perbedaan usia 

dan bahasa”. Lebih lanjut, Aly (2015:11) menjelaskan bahwa: 

Secara etimologis kata “multikultural” merupakan kata benda yang dalam bahasa 

Inggris berasal dari dua kata, yaitu “multi” dan “culture”. Secara umum, kata 

“multi” berarti banyak, ragam, dan atau aneka. Sedangkan kata “culture” dalam 

bahasa Inggris memiliki beberapa makna, yaitu kebudayaan, kesopanan, dan atau 

pemeliharaan. Atas dasar ini, kata multikultural berarti keragaman kebudayaan, 

aneka kesopanan, dan atau banyak pemeliharaan (Ainurrofiq Dawam, 2003: 100). 

 

Namun dalam definisi tersebut kata multikultural lebih diartikan sebagai 

keragaman budaya yang berasal dari keragaman latar belakang seseorang dalam 

kehidupan bermasyarakat. Adapun menurut Naim dan Achmad (2008:51) 

mendefiniskan multikultural sebagai sikap menerima keberagaman ekspresi 

budaya manusia dalam memahami pesan utama agama, terlepas dari rincian 

agama yang dianutnya.  

 

3. Definisi Pendidikan Multikultural 

Pendidikan multikultural adalah sebuah pendidikan yang lebih 

menekankan perbedaan sebagai dasar dari pembelajaran sehingga dari proses 
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tersebut diharapkan dalam diri peserta didik akan tumbuh rasa saling menghargai 

dan menghormati antar sesama. 

Definisi tersebut sesuai dengan definisi yang diungkapkan oleh James 

Banks (dalam Machfud 2016:175) yakni “pendidikan multikultural sebagai 

pendidikan untuk people of color.” Artinya, pendidikan multikultural ingin 

mengeksplorasi perbedaan sebagai anugrah dari Tuhan. Kemudian menumbuhkan 

pemahaman seseorang dalam mensikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran 

dan tanpa membeda-bedakan seseorang berdasarkan budayanya. 

Sudarminta (dalam Furkan, 2012:49-50) menjelaskan definisi Pendidikan 

multikultural sebagai berikut. 

a) upaya untuk menanggapi semakin banyaknya sekolah diberbagai belahan dunia 

yang dihadiri oleh peserta didik dari berbagai latar belakang budaya, etnis, ras, 

warna kulit dan kelas sosial; b) tanggapan praktis terhadap ketidakmemadaian 

beberapa pendekatan sebelumnya menghadapi keanekaragaman budaya seperti 

model asismilasi budaya minoritas ke dalam budaya mayoritas, model “salad 

bowl”, “melting pot” serta rasisme dan deskriminasi terhadap minoritas; c) upaya 

mereformasi sekolah guna mencipta-kan iklim pembelajaran yang memberikan 

kesempatan sama kepada macam-macam siswa dari kelompok yang kurang 

beruntung karena latar belakang budaya, suku, agama, ras, jenis kelamin, kelas 

sosial, sehingga mereka nantinya juga dapat memperoleh kesempatan yang sama 

dalam memasuki pasar kerja dan membangun masyarakat yang adil, demokratis 

dan sejahtera. 
 

Dawam (dalam Naim & Achmad, 2008:50) menjelaskan bahwa pendidikan 

multikultural merupakan sebuah proses pengembangan potensi manusia yang 

menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman 

budaya, etnis, agama, bahasa. Adapun Azra (dalam Praptini, 2010:40) 

menjelaskan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk/tentang 

keberagaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural 

lingkungan masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan.  
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Selanjutnya, Yaqin (2007:25) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural 

adalah pendekatan pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran 

yang didasari atas perbedaan-perbedaan kultural yang dimiliku peserta didik 

seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan 

umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. 

 

4. Tujuan Pendidikan Multikultural 

Tujuan pendidikan multikultural adalah membantu anak didik dalam 

mengembangkan pemahaman dan sikap secara memadai terhadap lingkungan 

masyarakat yang beraneka ragam budaya (Setyo Raharjo dalam Samrin, 

2014:127). Selanjutnya, menurut Arifin (2012:75) tujuan pendidikan multikultural 

adalah menyediakan setiap siswa jaminan untuk memperoleh kesempatan yang 

sama guna mencapai prestasi maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

Adapun Yaqin (2007:26) menyebutkan: 

Pendidikan Multikultural mempunyai dua tujuan yaitu tujuan awal dan tujuan 

akhir. Tujuan awal merupakan tujuan sementara karena tujuan ini hanya 

berfungsi sebagai perantara agar tujuan agar tujuan akhirnya dapat dicapai dengan 

baik.  

Tujuan awal pendidikan multikultural yaitu membangun wacana pendidikan 

multikultural di kalangan guru, dosen, ahli pendidikan, pengambil kebijakan 

dalam dunia pendidikan dan mahasiswa jurusan ilmu pendidikan maupun 

mahasiswa umum. Harapannya adalah apabila mereka mempunyai wacana 

pendidikan multikultural yang baik maka kelak mereka tidak hanya mampu untuk 

membangun kecakapan dan keahlian siswa terhadap mata pelajaran yang 

diajarkannya. Akan tetapi juga mampu untuk menjadi transformator pendidikan 

mulltikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan 

demokrasi secara langsung disekolah kepada para peserta didiknya. 

Adapun tujuan akhir pendidikan multikultural ini adalah peserta didik tidak hanya 

mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya akan 

tetapi diharapkan juga bahwa para peserta didik akan mempunyai karakter yang 

kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanis.  

 

Sebagaimana tujuan pendidikan multikultural yang telah dijelaskan oleh 

beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pendidikan 

multikultural menghendaki adanya perubahan pembelajaran yang didasarkan pada 
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pemberian kesempatan bagi semua peserta didik sehingga nantinya diharapkan 

peserta didik dapat mencapai prestasi secara maksimal yang pada akhirnya dapat 

menjadikan peserta didik memiliki karakter dan sikap demokratis, pluralis, dan 

humanis terhadap berbagai keragaman yang ada. 

 

5. Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural 

Tugas guru selain membangun keahlian peserta didik terhadap mata 

pelajaran yang diajarkannya juga diharapakan dapat menjadi transformator 

pendidikan mulltikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi, 

pluralisme, dan humanisme pada peserta didiknya secara langsung disekolah. 

Nilai-nilai pendidikan multikultural tersebut sesuai dengan pendapat Aly 

(2015:12-15) yang menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) nilai-nilai inti dalam 

pendidikan multikultural, yaitu: (1) nilai demokrasi, kesetaraan, dan keadilan; (2) 

nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian; serta (3) sikap sosial, yaitu: 

pengakuan, penerimaan, dan penghargaan kepada orang lain.  

Selanjutnya, Yaqin (2007:5) berpendapat bahwa hal yang terpenting dalam 

pendidikan multikutural adalah seorang guru selain dituntut untuk menguasai dan 

mampu secara profesional mengajar mata pelajaran yang diajarkannya, seorang 

guru juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural 

seperti demokrasi, pluralisme, dan humanisme. 

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) 

nilai pendidikan multikultural yakni demokrasi, pluralisme, dan humanisme. 

Adapun penjelasan mengenai nilai-nilai tersebut dijelaskan seperti di bawah ini. 
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a. Demokrasi 

Demokrasi merupakan suatu gagasan yang mengutamakan persamaan hak 

dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua orang. Untuk mendidik 

warga negara yang baik guna menjamin terwujudnya masyarakat demokratis perlu 

adanya penanaman pada generasi baru mengenai pengetahuan dan kesadaran akan 

kelangsungan demokrasi yang tergantung pada keberhasilan mentransformasikan 

nilai-nilai demokrasi yang meliputi kebebasan, persamaan dan keadilan (Zamroni, 

2006:17). 

Nilai demokrasi ini sejalan dengan program UNESCO tentang education 

for all (EFA), yaitu sebuah program pendidikan yang memberikan peluang atau 

kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk memperoleh 

pendidikan. Akan tetapi pendidikan untuk semua ini bukan hanya terbatas pada 

pemberian peluang yang sama, melainkan juga berarti memperoleh perlakuan 

yang sama kepada peserta didik dalam pembelajaran di kelas (Aly, 2015:12). 

b. Pluralisme 

Pluralisme adalah suatu masyarakat yang beragam mulai dari agama, suku, 

dan status sosial namun semua masyarakat dapat tetap bekerjasama dan saling 

bergantung satu sama lain demi terwujudnya kehidupan kesatuan bermasyarakat 

dan bernegara (Zamroni, 2006:81). Dalam hal ini perlu adanya sikap untuk saling 

mengakui, menerima, dan menghargai keberagaman tersebut. 

Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Aly (2015:14) yang 

mengemukakan bahwa dalam kehidupan di masyarakat yang majemuk diperlukan 

sikap sosial yang positif. Sikap positif tersebut antara lain sikap menerima, 

mengakui dan menghargai keberagaman. Dalam hal ini perlu adanya 
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pengembangan sikap sosial yang positif tersebut yakni melalui sikap toleransi, 

simpati, serta mendukung dan mengupayakan kehadiran kelompok lain. 

c. Humanisme 

Humanisme adalah sebuah paham yang bertujuan menghidupkan rasa 

perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Dalam hal 

ini humanisme sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Adapun nilai 

kemanusiaan adalah nilai-nilai universal yang dibutuhkan oleh setiap orang dalam 

lingkungan masyarakat yang majemuk dan merupakan suatu dorongan yang 

menempatkan manusia dalam posisi tertinggi dan bermartabat (Aly, 2015:13).  

Lebih lanjut, Art-Ong Jumsai & Na-Ayudhya (dalam Sukayasa & Evie 

Awuy, 2014:56) menyebutkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan (Human Values) 

terdiri dari lima pilar yaitu kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang dan 

tanpa kekerasan. Dan kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan dan apabila 

satu nilai hilang maka semua nilai yang lain akan hilang. 

Mengacu pada pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai 

tersebut mempengaruhi sikap dalam kehidupan bermasyarakat seseorang maupun 

suatu kelompok. Sehingga dalam hal ini, pendidikan memiliki peranan yang 

sangat penting dalam penanaman nilai-nilai tersebut agar nantinya tercipta 

generasi yang memiliki sikap berdasarkan nilai-nilai tersebut. 

 

B. Pembelajaran Tematik Terpadu 

1. Definisi Pembelajaran Tematik Terpadu 

Pembelajaran tematik terpadu adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang 

menggabungkan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam suatu 
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tema untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Sehingga 

peserta didik akan mampu memahami berbagai konsep secara utuh. 

Definisi tersebut sesuai dengan definisi yang diungkapkan oleh Hidayat 

(2013:147) yang menjelaskan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

terpadu yang menggabungkan materi dari berbagai mata pelajaran  ke dalam suatu 

tema dan diberikan dalam satu kali tatap muka sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna bagi peserta didik. 

Adapun Majid (2014:85) juga menjelaskan bahwa pembelajaran tematik 

merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggabungkan beberapa aspek 

baik dalam intra maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya penggabungan 

tersebut, peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara 

utuh sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. 

Selanjutnya Prastowo (2015:20) menjelaskan pendekatan tematik terpadu 

yaitu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari 

berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Dan setiap tema mengandung 

makna berbagai konsep dasar yang pada akhirnya akan menjadikan pembelajaran 

sebagai proses pemahaman makna yang utuh kepada peserta didik. 

Definisi Pembelajaran Tematik juga telah dijelaskan di dalam Lampiran III 

Permendikbud No. 057 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa “Pembelajaran 

tematik terpadu adalah pembelajaran tepadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada peserta didik. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok 

yang menjadi pokok pembicaraan (Poerwadarminta, 1983).” 
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2. Prinsip Pembelajaran Tematik Terpadu 

Prinsip pembelajaran tematik antara lain materi yang saling terkait dapat di 

satukan dalam suatu tema yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari dengan 

memperhatikan minat, kemampuan, serta kebutuhan siswa dan untuk materi yang 

tidak dapat dipadukan tidak perlu dipadukan namun tetap disesuaikan dengan 

kurikulum yang berlaku sehingga diharapkan pembelajaran tematik dapat 

mendukung pencapaian tujuan kegiatan pembelajaran secara utuh. 

Prinsip-prinsip pembelajaran tematik tersebut sesuai dengan prinsip 

menurut Majid (2014:89) yakni: 

a. Pembelajaran tematik memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia 

siswa dan terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Tema tersebut sebagai alat 

pemersatu materi yang beragam dari beberapa mata pelajaran. 

b. Pembelajaran tematik perlu memilih materi beberapa mata pelajaran yang 

mungkin saling terkait. Sehingga, materi-materi yang dipilih dapat meng-

ungkapkan tema secara utuh dan bermakna. 

c. Pembelajaran tematik harus sesuai dengan tujuan kurikulum yang berlaku serta 

mendukung pencapaian tujuan utuh kegiatan pembelajaran yang termuat dalam 

kurikulum. 

d. Materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema selalu memper-

timbangkan karakteristik yang terdapat pada diri siswa seperti minat, 

kemampuan, kebutuhan, serta pengetahuan awal. 

e. Materi pelajaran yang tidak bisa dipadukan tidak harus dipadukan. 
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3. Perencanaan Pembelajaran Tematik Terpadu  

Keberhasilan suatu pembelajaran sangat ditentukan oleh seberapa jauh 

perencanaan pembelajaran disusun dan dikemas sesuai dengan kondisi peserta 

didik. Sehingga, dalam pembelajaran tematik terdapat beberapa hal yang perlu 

dilakukan antara lain perencanaan pembelajaran yang mencakup kegiatan 

pemetaan kompetensi dasar, pengembangan jaringan tema, pengembangan silabus 

dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (Majid, 2014:96). 

Mengacu dari cakupan mengenai pelaksanaan pembelajaran tematik di 

atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) tahap perencanaan. Dan dilihat 

dari fokus permasalahan dalam penelitian ini, perlu adanya penjelasan mendalam 

mengenai penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun dan 

dikembangkan oleh guru. Penjelasan lebih lanjut mengenai Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sebagai berikut. 

a. Definisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah suatu rancangan mengenai 

prosedur pembelajaran yang akan dilakukan dalam mencapai satu kompetensi 

dasar untuk satu kali pertemuan yang dikembangkan dari silabus. 

Definisi tersebut sesuai dengan definisi yang terdapat dalam Permendikbud 

RI No. 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum dalam Lampiran IV 

yang menjelaskan bahwa “Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana 

pembelajaran yang dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok atau 

tema tertentu yang mengacu pada silabus.” (Prastowo, 2015:36) 

Definisi diatas sesuai dengan definisi yang terdapat didalam Permendikbud 

Nomor 057 tahun 2014 yang menjelaskan sebagai berikut. 
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RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan 

(satu hari). RPP dikembangkan dari silabus dengan memperhatikan buku peserta 

didik dan buku guru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan.” 

RPP disusun secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.  

 

Adapun Rohman (2012:124) juga menjelaskan bahwa rencana pelaksanaan 

pembelajaran adalah program perencanaan yang disusun sebagai pedoman 

pelaksanaan pembelajaran untuk setiap proses pembelajaran. Dijelaskan lebih 

lanjut oleh Majid (2014:125) bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

adalah rencana yang menggambarkan tahapan pembelajaran untuk mencapai satu 

kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam Standar Isi dan telah dijabarkan 

dalam silabus. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat paling luas mencakup 1 (satu) 

kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau beberapa indikator untuk satu kali 

pertemuan atau lebih. Dalam hal ini, pengertian satu KD adalah satu KD untuk 

setiap mata pelajaran. Maksudnya, dalam penyusunan RPP Tematik, guru harus 

mengembangkan tema berdasarkan satu KD yang terdapat dalam setiap mata 

pelajaran yang dianggap relevan (Majid, 2014:125). 

b. Prinsip-prinsip Pengembangan RPP 

Prinsip-prinsip dalam menyusun RPP dijelaskan di dalam Permendikbud 

No. 057 Tahun 2014 Lampiran III tentang Pedoman Pembelajaran Tematik 

Terpadu yang mencakup hal-hal sebagai berikut. 

1) Setiap RPP harus memuat secara utuh memuat kompetensi sikap spiritual (KD 

dari KI-1), sosial (KD dari KI-2), pengetahuan (KD dari KI-3), dan keterampilan 

(KD dari KI-4); 2) Memperhatikan perbedaan individual peserta didik misalnya 

kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, 

kemampuansosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar 

belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik; 3) Mendorong 
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anak untuk berpartisipasi secara aktif; 4) Menggunakan prinsip berpusat pada 

peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, 

inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian; 5) Mengembangkan budaya mem-

baca, menulis dan berhitung; 6) Memberi umpan balik dan tindak lanjut untuk ke-

perluan penguatan, pengayaan dan remedial; 7) Menekankan adanya keterkaitan 

dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu ke-

utuhan pengalaman belajar; 8) Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, 

keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya; 9) 

Menekankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara integratif, 

sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. 

 

Sesuai dengan penjelasan mengenai prinsip penyusunan RPP diatas, dapat 

diketahui bahwa sebenarnya dalam melakukan pengembangan RPP, guru harus 

mempertimbangkan apakah RPP yang dibuat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang ada sehingga nantinya proses pembelajaran yang diharapkan dapat 

memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. 

c. Komponen RPP Tematik Terpadu 

Komponen RPP menurut Abdul Majid (2014: 126-128) sebagai berikut. 

1) Mencantumkan identitas 

2) Mencantumkan tujuan pembelajaran 

3) Mencantumkan materi pembelajaran 

4) Mencantumkan model/metode pembelajaran 

5) Mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

6) Mencantumkan media/alat/bahan/sumber belajar 

7) Mencantumkan penilaian 

Adapun Prastowo (2015:70) menjelaskan komponen-komponen RPP 

Tematik Terpadu sebagai berikut. 

1) Identitas RPP merupakan data yang menyajikan infomasi tentang nama 

sekolah, tema/subtema, kelas/semester, materi pokok, dan alokasi waktu; 2) 

Kompetensi Inti merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu 

jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran; 3) Kompetensi Dasar dan Indikator, 
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Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. 

Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dicapai siswa dalam 

penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada 

jenjang pendidikan tertentu….dan indikator inilah yang menjadi kriteria 

keberhasilan pencapaian kompetensi dasar; 4) Tujuan Pembelajaran memuat 

penguasaan kompetensi yang bersifat operasional yang ditargetkan/dicapai dalam 

RPP. tujuan pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada rumusan yang 

terdapat dalam indikator, dalam bentuk pernyataan yang operasional; 5) Materi 

Pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran…. materi dalam RPP merupakan pengembangan dari materi pokok 

yang terdapat dalam silabus; 6) Metode Pembelajaran dapat diartikan benar-benar 

sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan 

pembelajaran. Penetapan ini diambil bergantung pada karakteristik pendekatan 

dan/atau strategi yang dipilih; 7) Alat dan Sumber Pembelajaran, media 

pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi 

pembelajaran. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang terdapat 

dalam silabus; 8) Langkah-langkah Pembelajaran meliputi pendahuluan/kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, yang masing-masing disertai alokasi 

waktu yang dibutuhkan; 9) Alokasi Waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan 

untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu; 10) Penilaian merupakan 

serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data 

tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis 

dan berkesinambungan; 11) Pengesahan yakni bagian yang menyajikan tanda 

tangan dari pihak yang bertanggung terhadap penyusunan RPP, yaitu guru dan 

Kepala Sekolah. 

 

Dari pemaparan mengenai komponen RPP di atas, dapat disimpulkan 

bahwa RPP terdiri atas: (a) identitas RPP; (b) kegiatan inti; (c) kompetensi dasar 

dan indikator; (d) tujuan pembelajaran; (e) materi pembelajaran; (f) metode pem-

belajaran pencapaian kompetensi; (h) Alat dan sumber pembelajaran; (i) langkah-

langkah pembelajaran; (j) alokasi waktu; (k) penilaian; dan (l) pengesahan. 

Namun, dari semua komponen yang ada guru tidak harus mengikuti semuanya 

dengan kaku. Akan tetapi harapannya guru dapat menjadikannya sebuah acuan 

guna mengembangkan RPP yang kreatif sehingga pembelajaran yang dilakukan 

menjadi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. 

 

4. Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Terpadu 

Pelaksanaan pembelajaran tematik merupakan pelaksanaan kegiatan proses 

belajar-mengajar sebagai bagian inti dari aktivitas pembelajaran yang dalam 
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pelaksanaannya disesuaikan dengan perencanaan atau RPP yang telah disusun 

sebelumnya. Adapun langkah-langkah pembelajaran meliputi 3 (tiga) komponen 

penting, yaitu: 

a. Kegiatan Pendahuluan  

Prastowo (2016: 335) menjelaskan bahwa kegiatan pendahuluan atau 

kegiatan awal adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan peserta didik 

secara mental untuk mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru. 

Selanjutnya, menurut Majid (2014:129) menyebutkan bahwa kegiatan 

pendahuluan dilakukan terutama untuk menarik perhatian siswa dengan 

melakukan interaksi yang menyenangkan, menumbuhkan motivasi belajar siswa 

seperti menyapa dan berdialog bersama, dan juga memberikan acuan mengenai 

pembelajaran yang akan dilakukan.  

Adapun kegiatan pendahuluan yang terdapat pada Permendikbud No. 057 

Tahun 2014 Lampiran III dijelaskan sebagai berikut. 

 

Kegiatan ini dilakukan terutama untuk menyiapkan peserta didik secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; memberi motivasi belajar peserta 

didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan 

sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan 

internasional; mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  yang  mengaitkan pengetahu-

an sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;  menjelaskan tujuan pem-

belajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan menyampaikan cakupan 

materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 

 

Sebagaimana pemaparan mengenai kegiatan pendahuluan yang telah 

dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendahuluan merupakan suatu 

kegiatan yang pada dasarnya berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik yang 

mencakup pemberian motivasi, interaksi, serta penyampaian pembelajaran yang 

akan dilakukan beserta manfaatnya bagi kehidupan peserta didik. 
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b. Kegiatan inti  

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran guna mencapai tujuan yang 

dilakukan secara interaktif, menyenangkan serta memotivasi peserta didik untuk 

berperan aktif sebagai pencari informasi, serta pemberian kesempatan untuk 

mengembangkan potensi, kreativitas, dan kemandirian peserta didik untuk 

perkembangan fisik dan psikologisnya. Dalam pembelajaran tematik, kegiatan inti 

meliputi proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, serta 

mengkomunikasikan (Prastowo, 2015:338). 

Lebih lanjut kegiatan inti yang terdapat pada Permendikbud No. 057 Tahun 

2014 Lampiran III dijelaskan sebagai berikut.  

Kegiatan inti difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk 

pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dalam rangka 

pengembangan Sikap, maka seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada 

tahapan kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas 

melalui proses afeksi yang dimulai dari menerima, menjalankan, menghargai, 

menghayati, hingga mengamalkan. Untuk kompetensi pengetahuan dilakukan 

melalui  aktivitas mengetahui, memahami,  menerapkan, menganalisis, 

mengevaluasi, hingga mencipta. Untuk kompetensi keterampilan diperoleh 

melalui kegiatan mengamati, menanya,  mencoba, menalar, menyaji, dan 

mencipta. Seluruh isi materi (topik dan subtopik) mata pelajaran yang diturunkan 

dari keterampilan harus  mendorong  peserta didik  untuk  melakukan  proses  

pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu 

melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis 

penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning) dan pembelajaran   yang  

menghasilkan   karya   berbasis   pemecahan masalah (project based learning). 

Seluruh aktivitas pembelajaran dalam kegiatan inti meliputi kegiatan mengamati, 

menanya, pengumpulan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.  

 

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan inti 

dalam pembelajaran tematik lebih menekankan pada pengembangan sikap, 

pengetahuan dan keterampilan peserta didik melalui berbagai aktivitas seperti 

mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan. 

c. Kegiatan Penutup 

Kegiatan Penutup dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan guru 

untuk mengakhiri pembelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran 
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mengenai keseluruhan pembelajaran yang telah dipelajari peserta didik dan 

keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya, serta mengetahui tingkat 

keberhasilan baik siswa maupun guru dalam proses pembelajaran yang telah 

dilakukan (Majid, 2014:130). 

Prastowo (2015: 340) menyebutkan bahwa penutup merupakan bagian 

terakhir dari proses pembelajaran yang terdiri dari dua komponen yakni umpan 

balik dan tindak lanjut. Selanjutnya ditegaskan pada Permendikbud RI No. 81a 

Tahun 2013 bahwa dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama peserta didik 

maupun sendiri menyimpulkan serta melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah dilakukan dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran, merencanakan rencana tindak lanjut yang meliputi remedial dan 

pengayaan serta menyampaikan tugas untuk pembelajaran selanjutnya. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penutup 

pembelajaran tematik merupakan kegiatan terakhir dalam proses pembelajaran 

yang biasanya meliputi kegiatan penarikan kesimpulan, refleksi, umpan balik, 

tindak lanjut serta pemberian tugas untuk pembelajaran selanjutnya. 

 

C. Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran 

Penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural adalah tugas seorang guru. 

Pertama, guru harus mempunyai wawasan yang cukup tentang berbagai macam 

keberagaman yang yang ada di lingkungan peserta didiknya mulai dari agama, 

etnis, suku, bahasa, gender, serta tingkat sosial. Kedua, guru juga harus memiliki 

sensitifitas dan kepedulian terhadap adanya kejadian-kejadian seperti diskriminasi 

berbagai aspek keragaman yang terdapat pada diri peserta didik. Ketiga, guru 
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harus selalu bertindak dan bersikap demokratis, pluralis serta humanis karena 

dalam hal ini guru menjadi model bagi peserta didiknya (Yaqin, 2007:133-134). 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Zamroni (2006:41-44) yakni guru 

mempunyai peranan penting dalam proses sosialisasi nilai-nilai demokrasi, 

terutama pada jenjang sekolah dasar. Peserta didik senantiasa menunjukkan 

bahwa nilai-nilai yang diyakini dan bahkan perilakunya adalah sesuai dengan apa 

yang dikatakan gurunya. Dalam hal ini, seorang guru menjadi sumber bagi nilai-

nilai dan perilaku siswanya. Dan perlu adanya materi keberagaman yang diajarkan 

karena dengan semakin banyak materi maka semakin baik kualitas siswa yang 

diharapkan. 

Penanaman nilai-nilai multikultural tidak hanya dilakukan pada mata 

pelajaran PPKN dan Agama saja, akan tetapi dapat pula diintegrasikan dengan 

mata pelajaran lain. “Contoh penanaman nilai multikultur antara lain tidak 

membeda-bedakan siswa, membentuk kelompok diskusi secara heterogen, 

pengambilan keputusan secara demokratis, memberi kebebasan bagi siswa dalam 

mengeluarkan pendapatnya atau bertanya, menghargai budaya dan bahasa dan 

lain-lain” (Slamet, 2016:39).  

Adapun proses pembelajaran yang dikembangkan dirubah dari yang 

awalnya siswa belajar secara individu dan bersaing secara individu menjadi cara 

belajar berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam suatu situasi positif. 

Dengan cara tersebut, perbedaan antarindividu dapat dikembangkan sebagai suatu 

kekuatan kelompok, dan siswa terbiasa hidup dengan berbagai budaya, sosial, dan 

intelektualitas (Mahfud, 2016:223). 
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Menurut Art-Ong Jumsai dan Na-Ayudhya (dalam Sukayasa & Evie 

Awuy, 2014:60) bahwa ada beberapa cara mengintegrasikan nilai-nilai 

kemanusiaan ke dalam mata pelajaran antara lain:  

1) Mengungkapkan nilai-nilai yang ada dalam mata pelajaran; 2) Pengintegrasian 

langsung dimana nilai-nilai kemanusiaan menjadi bagian terpadu dari suatu 

pelajaran; 3) Menggunakan perumpamaan dan membuat perbandingan dengan 

kejadian-kejadian serupa dalam hidup para siswa;  4) Mengubah hal-hal negatif 

menjadi positif; 5) Mengungkapkan nilai-nilai melalui diskusi dan brainstorming 

6) Menggunakan cerita untuk memunculkan nilai-nilai. 

 

Mengacu dari pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

guru memiliki peranan penting dalam penanaman nilai-nilai pendidikan 

multikultural, karena selain berperan sebagai panutan atau teladan bagi peserta 

didiknya, guru juga berperan dalam menciptakan suasana kelas yang multikultural 

seperti mengubah cara belajar siswa dari belajar individu menjadi belajar 

berkelompok dan memberikan kebebasan serta kesempatan pada siswa untuk 

mengungkapkan pendapatnya. 
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D. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini berkedudukan sebagai pelengkap dari penelitian sebelumnya, 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan 

No. Nama Judul Hasil Kesimpulan 

1. Anggyniar 

Deah Masyita 

(2015) 

Analisis 

Implementasi 

Pendidikan 

Multikultural 

dalam Proses 

Pembelajaran 

Anak Kelas 

IV SD Citra 

Bunda Batu 

Guru menerapkan semua aspek multikultural 

dalam proses pem-belajaran. Namun 

terdapat dua aspek yang belum terlihat yaitu 

aspek usia dan aspek berkebutuhan khusus. 

Guru juga telah mengajar-kan semua nilai 

kultural dalam proses pembelajaran. 

Persamaan: 

Salah satu fokus 

permasalahan yang 

dikaji berupa nilai-

nilai pendidikan 

multikultural. 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

lebih pada analisis 

implementasi pen-

didikan multikultural 

dalam proses pem-

belajaran. 
 

2. Rosiana Dwi 

Teriasih 

(2014) 

Sosialisasi 

Nilai-Nilai 

Keberagaman 

Sebagai 

Wujud 

Pendidikan 

Multikultural 

di SD 

Tumbuh 2 

Yogyakarta 

Pendidikan multikultural di SD Tumbuh 2 

Yogyakarta berasal dari keberagaman latar 

belakang siswa baik secara sosial maupun 

budaya, melalui pemodelan keteladanan 

sikap, serta diskusi bersama membahas 

masalah tertentu. Media pendukung yang 

digunakan berbentuk video, gambar, buku 

bacaan, CD bertemakan pendidikan multi-

kultural, dan karya siswa. 

Faktor pendukung pendidikan multikultural 

yaitu lingkungan sekolah yang beragam, 

kebijakan sekolah yang mendukung adanya 

kegiatan bertemakan keberagaman sebagai 

kegiatan sekolah. Faktor penghambat 

penanaman nilai-nilai keberagaman yakni, 

beberapa orang tua siswa tidak memiliki 

misi yang sama dengan pihak sekolah dalam 

pendidikan multikultural serta dari pihak 

sekolah pemantapan strategi pembelajaran 

pendidikan multikultural bagi edukator 

belum dilakukan secara maksimal. 
 

Persamaan: 

Salah satu fokus 

permasalahan yang 

dikaji berupa nilai 

pendidikan multi-

kultural. 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

lebih pada sosialisasi 

nilai keberagaman di 

SD Tumbuh 2 

Yogyakarta. 

3. Galing Faizar 

Rahman 

(2014) 

Pendidikan 

Nilai 

Kepedulian 

Sosial pada 

Siswa Kelas 

Tinggi di 

Sekolah 

Dasar Negeri 

Muarareja 2 

Kota Tegal 

Tahun Ajaran 

2013/2014 

Guru sudah menanamkan nilai kepedulian 

sosial di SDN Muarareja 2 Kota Tegal. 

Penanaman tersebut meliputi; (1) cara verbal 

melalui motivasi, nasihat, cerita, teguran, 

hukuman, pujian, dan cara non verbal 

melalui pembiasaan perilaku, teladan; (2) 

strategi keteladanan, kegiatan spontan 

teguran, pengondisian lingkungan, dan 

kegiatan rutin belum dilaksanakan dengan 

baik dan maksimal; (3) guru menggunakan 

model gabungan dengan mengintegerasikan 

penanaman nilai melalui pelajaran dan luar 

pelajaran. 

Persamaan: 

fokus penelitian 

berhubungan dengan 

pendidikan nilai di 

kelas tinggi. 

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

lebih pada pendidikan 

nilai kepedulian 

sosial. 
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E. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Siswa 

Permasalahan: 
 

Belum adanya pemahaman bahwa keberagaman yang ada merupakan suatu anugerah yang 

harusnya disyukuri. Hal tersebut terlihat pada saat guru bercerita mengenai keberagaman 

di Indonesia (Tema 6 Cita-citaku), 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.  

Konteks Metode 

Sarana Kurikulum 

Guru 

Pembelajaran 

Usia Gender Etnis Agama Bahasa 

Tingkat 

Sosial 

Ekonomi 

Bagaimana nilai-nilai Pendidikan 

Multikultural yang terdapat di dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di 

SDN Punten 01 Batu? 

Bagaimana nilai-nilai Pendidikan 

Multikultural dalam Pelaksanaan  

Pembelajaran Tematik SDN Punten 01 

Batu? 

Hasil yang Diharapkan: 
 

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 yang terdapat di dalam 

Pelaksanaan Pembelajaran Tematik SDN Punten 01 Batu 

Teknik Pengumpulan Data: 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

Pendidikan Multikultural 


