
 

 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Deskripsi Teori 

 
2.1.1 Pendidikan Multikultur 

 
Pembelajaran multikultural adalah kebijakan dalam praktik pendidikan dalam 

mengakui, menerima dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang 

dikaitkan dengan gender, ras, kelas, (Sleeter and Grant, 1988).  Sehingga  

pendidikan multikultural adalah suatu sikap dalam memandang keunikan manusia 

dengan tanpa membedakan ras, budaya, jenis kelamin, seks, kondisi jasmaniah 

atau status ekonomi seseorang.  

 

Pendidikan multikultural (multicultural education) merupakan strategi pendidikan 

yang memanfaatkan keberagaman latar belakang kebudayaan dari para peserta 

didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Strategi 

ini sangat bermanfaat, sekurang-kurangnya bagi sekolah sebagai lembaga 

pendidikan dapat membentuk pemahaman bersama atas konsep kebudayaan, 

perbedaan budaya, keseimbangan, dan demokrasi dalam arti yang luas  

(Liliweri, 2005).  

 

Pendidikan multikultural didefinisikan sebagai sebuah kebijakan sosial yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa 

hormat antara seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat. Pembelajaran 

multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan bangsa agar 
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komunitas multikultural dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan 

demokrasi yang ideal bagi bangsanya (Banks, 1993). 

 

Dalam konteks yang luas, pendidikan multikultural mencoba membantu 

menyatukan bangsa secara demokratis, dengan menekankan pada perspektif 

pluralitas masyarakat di berbagai bangsa, etnik, kelompok budaya yang berbeda. 

Dengan demikian sekolah dikondisikan untuk mencerminkan praktik dari nilai-

nilai demokrasi. Kurikulum menampakkan aneka kelompok budaya yang berbeda 

dalam masyarakat, bahasa, dan dialek; dimana para pelajar lebih baik berbicara 

tentang rasa hormat di antara mereka dan menunjung tinggi nilai-nilai kerjasama, 

dari pada membicarakan persaingan dan prasangka di antara sejumlah pelajar 

yang berbeda dalam hal ras, etnik, budaya dan kelompok status sosialnya. 

Secara historis munculnya pendidikan multikultur di tandai oleh bangkitnya 

semangat demokrasi yang menyeruak dalam berbagai negara di belahan muka 

bumi. Tentu saja, demokrasi yang diharapkan adalah keterbukaan dan pengakuan 

yang utuh oleh setiap pihak dalam memahami keadaan yang mesti diterima.  

 

Bagi kita bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman budaya sangat kompleks 

dibutuhkan pendekatan ataupun program yang tepat untuk saling mengenal 

keberagaman budaya nusantara dan bangsa asing di ataranya melalui pendidikan. 

Pendidikan sangat powerfull dalam mengintyrodusir paham multikultur dimana 

mereka menjadi bagian di dalamnya, suka ataupun tidak  suka.  

 

Permasalahan efektivitas belajar mengajar untuk menanamkan kesadaran 

perbedaan dewasa ini mengalami stagnasi. Banyak cara yang dilakukan 

pemerintah namun tidak mengahasilkan perubahan, disinyalir karena pendekatan 
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civic education yang digunakan seperti pendekatan indokrinasi sogmatik yang 

sangat artifisialis dan belum menyentuh aspek keberagaman bangsa dan dinamika 

yang terjadi di masyarakat. Pendidikan multikultur hadir sebagai jawaban atas 

kelemahan-kelemahan paradigmatik dan epistemologi pendidikan yang telah 

dilakukan selama ini. 

 

2.1.2 Tujuan Pendidikan Multikultur 

Bagian penting dari pendidikan multikultur adalah bagaimana menumbuhkan 

sensitivitas siswa akan kekayaan masyarakat yang bersifat plural. Hal itu sejalan 

dengan pendapat Bennet, (1986:211) bahwa asumsi dasar pendidikan multikultur 

adalah bagaimana kelompok-kelompok  etnik yang beragam dapat menentukan 

sendiri budaya asing yang mereka miliki atau terima, serta pada saat yang 

bersamaan dapat menjadi multikultur. Dengan kata lain, orang-orang dapat belajar  

tentang berbagai macam alternatif untuk mempersepsi, berprilaku dan 

mengevaluasi kelompoknya sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan aspek-

aspek dari multikultur yang diperlukan untuk kesejahteraan bersama masyarakat 

tanpa melakukan pengurangan penerimaan akan kultur-etnisitasnya sendiri yang 

asli. 

 

Dapat dipahami bahwa tujuan umum dari pendidikan multikultur adalah mencapai 

keserasian dunia, pemahaman yang mendorong kita untuk hidup bersama dalam 

dunia yang beragam penduduknya. Tanpa pemahaman dan pengertian yang benar 

dan segala segi, kita tidak bisa menghindarkan diri dari peperangan dan konflik. 

Secara lebih khusus, tujuan utama dari pengajaran multikultur adalah untuk 
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mengembangkan kesadaran, bahwa kabutuhan dan aspirasi kita sebagai manusia 

memiliki persamaan.  

 

Konsep dasar pendidikan multikultur mengandung pesan kultural dan 

kemanusiaan, pada tingkatan lokal maupun global. Berikut ini adalah nilai-nilai 

inti dan tujuan yang ada dalam konsep pendidikan multikultural. Menurut Bennet, 

seperti dikutip Tilaar (2003:171-172) 

“ada empat macam nilai inti dan enam macam tujuan dari pendidikan 

multikultural. Empat nilai ini (core values) yang terkandung dalam 

pendidikan multikultural adalah: (1) apresiasi terhadap adanya kenyataan 

pluralitas budaya dalam masyarakat; (2) pengakuan terhadap harkat 

manusia dan hak asasi manusia; (3) pengembangan tanggung jawab 

masyarakat dunia; (4) pengembangan tanggung jawab manusia terhadap 

planet bumi. Selanjutnya dikatakan bahwa tujuan-tujuan yang berkaitan 

dengan pendidikan multikultural adalah: (1) mengembangkan perspektif 

sejarah yang beragam dari masyarakat; (2) memperkuat kesadaran budaya 

yang hidup dalam masyarakat; (3) memperkuat kompetensi interkultural 

dari budaya-budaya yang hidup di masyarakat; (4) membasmi rasisme, 

seksisme dan berbagai jenis prasangka; (5) mengembangkan kesadaran 

atas kepemilikan planet bumi dan (6) mengembangkan keterampilan aksi 

sosial. 

 

Melalui pendidikan multikultur akan dapat dieliminasi munculnya prasangka 

secara berlebihan antar kelompok etnis. Hal ini sangat urgen sekali karena tidak 

jarang muncul prasangka secara berlebihan antar kelompok etnis yang disertai 

dengan pemberian label tertentu kepada etnis yang lain dapat menjadi pra kondisi 

yang menyebabkan muncuatnya berbagai konflik sosial. Untuk itulah diperlukan 

desain , strategi dan iklim pembelajaran yang demokratis yang dapat memberikan 

kesempatan yang sama kepada setiap kelompok budaya untuk mengaktualisasikan 

diri.  
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Sementara itu, menurut Parsudi Suparlan, (1989), mengemukakan: 

“terdapat empat macam tujuan pendidikan multikultur yakni: (1) 

memberikan pengalaman belajar kepada siswa yang mengenal secara kritis 

serta memberikan kemampuan evaluatif untuk melawan isu-isu seperti 

rasisme; (2) mengembangkan keterampilan untuk melakukan klarifikasi 

nilai, termasuk kajian untuk mentransmisikan nilai-nilai yang latent dan 

manifest; (3) menguji dinamika keragaman budaya dan implikasinya 

kepada strategi pengajaran guru; (4) mengkaji variasi kebahasaan dan 

keragaman gaya belajar sebagai dasar bagi pengembangan strategi 

pengajaran yang sesuai”. 

 

 
2.1.3 Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

 
Masa transisi atau proses perjalanan bangsa menuju masyarakat madani (civil 

society), Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu atau mata pelajaran di 

persekolahan mengemban tugas dalam rangka memproses pembangunan karakter 

bangsa (national character building) yang sejak proklamasi telah mendapat 

tempat prioritas. Pada hakikatnya proses pembangunan karakter bangsa 

diharapkan mengarah kepada penciptaan suatu masyarakat Indonesia yang mampu 

menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai titik 

sentral.  

Sejalan dengan   pemikiran di atas maka Pendidikan Kewarganegaraan 

mengembangkan kecerdasan waarganegara (civic intelligence), membina 

tanggung jawab warganegara (civic responsibility) dan memndorong partisipasi 

warganegara (civic participation), melalui misi pembelajarannya. Kita menyadari 

bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh dengan keberagaman, hal itu 

pula yang menjadikan pembelajaran ini unik, karena harus memadukan tugas 

mengembangkan ketiga kecerdasan itu tadi tanpa mengesampingkan hakikat 
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makna perbedaan, agar peserta didik benar-benar mampu dan bertahan dalam 

menghadapi suasana hidup yang penuh perbedaan.  

Agar perserta didik atau warganegara dapat berpartisipasi secara aktif, diperlukan 

bekal pengetahuan dan keterampilan, pengalaman  praktis, dan pemahaman 

tentang pentingnya partisifasi warganegara. Menyiapkan warganegara yang 

memiliki kualitas, seperti ini merupakakan tugas pokok kependidikan, baik 

pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah, khusus dalam 

pendidikan persekolahan, Pendidikan kewarganegaraan memegang peranan yang 

sangat strategis dalam mepersiapkan dan membina warganegara dengan kualitas 

yang tersebut di atas tadi.  

Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraa adalah partisipasi yang penuh 

nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warganegara yang taat 

kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. 

Untuk itu, maka diperlukan penguasaan seperangkat pengetahuan dan 

keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang 

efektif dan taat itu pun perlu ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan 

disposisi atau watak-watak masyarakat tertentu.  

Menimbang dasar pemikiran dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di atas, 

sudah selayaknya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat membekali 

siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta 

pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam suasana penuh dengan 

perbedaan.   
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2.1.4  Pendekatan dalam Pembelajaran  

Pembelajaran dapat dilakukan di mana, dengan siapa saja, dan kapan saja. 

Cepatnya teknologi informasi komunikasi lewat radio, televisi, film, internet, 

surat kabar, majalah, dapat mempermudah untuk belajar. Meskipun 

perkembangan teknologi informasi komunikasi dapat dengan mudah diperoleh, 

tidak dengan sendirinya seseorang terdorong untuk memperoleh pengetahuan, 

pengalaman, dan keterampilan. Guru profesional memerlukan pengetahuan dan 

keterampilan pendekatan pembelajaran agar mampu mengelola berbagai pesan 

sehingga siswa terbiasa belajar sepanjang hayat. 

Pendekatan pembelajaran dapat berarti panutan pembelajaran yang berusaha 

meningkatkan kemampuan-kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik siswa 

dalam pengolahan pesan sehingga tercapai sasaran belajar. Dalam belajar tentang 

pendekatan belajar tersebut, orang dapat melihat pengorganisasian siswa, posisi 

guru-siswa dalam pengolahan pesan, dan pemerolehan kemampuan dalam 

pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dengan pengorganisasian siswa dapat 

dilakukan dengan pembelajaran secara individual, pembelajaran secara kelompok, 

dan pembelajaran secara klasikal (Dimyati & Mudjiono, 2002) 

2.1.5 Pendekatan Dalam Pembelajaran Pendidikan Multikultur 

 

Dalam konteks yang luas, pendidikan multikultural mencoba membantu 

menyatukan bangsa secara demokratis, dengan menekankan pada perspektif 

pluralitas masyarakat di berbagai bangsa, etnik, kelompok budaya yang berbeda. 

Dengan demikian sekolah dikondisikan untuk mencerminkan praktik dari nilai-

nilai demokrasi. Kurikulum menampakkan aneka kelompok budaya yang berbeda 
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dalam masyarakat, bahasa, dan dialek; dimana para pelajar lebih baik berbicara 

tentang rasa hormat di antara mereka dan menjunjung tinggi nilai-nilai kerjasama, 

dari pada membicarakan persaingan dan prasangka di antara sejumlah pelajar 

yang berbeda dalam hal ras, etnik, budaya dan kelompok status sosialnya. 

 

Pembelajaran berbasis multikultural didasarkan pada gagasan filosofis tentang 

kebebasan, keadilan, kesederajatan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. 

Hakekat pendidikan multikultural mempersiapkan seluruh siswa untuk bekerja 

secara aktif menuju kesamaan struktur dalam organisasi dan lembaga sekolah. 

Pendidikan multikultural bukanlah kebijakan yang mengarah pada pelembagaan 

pendidikan dan pengajaran inklusif dan pengajaran oleh propaganda pluralisme 

lewat kurikulum yang berperan bagi kompetisi budaya individual. Pembelajaran 

berbasis multikultural berusaha memberdayakan siswa untuk mengembangkan 

rasa hormat kepada orang yang berbeda budaya, memberi kesempatan untuk 

bekerja bersama dengan orang atau kelompok orang yang berbeda etnis atau 

rasnya secara langsung. Pendidikan multikultural juga membantu siswa untuk 

mengakui ketepatan dari pandangan-pandangan budaya yang beragam, membantu 

siswa dalam mengembangkan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka, 

menyadarkan siswa bahwa konflik nilai sering menjadi penyebab konflik antar 

kelompok masyarakat (Savage & Armstrong, 1996). Pendidikan multikultural 

diselenggarakan dalam upaya mengembangkan kemampuan siswa dalam 

memandang kehidupan dari berbagai perspektif budaya yang berbeda dengan 

budaya yang mereka miliki, dan bersikap positif terhadap perbedaan budaya, ras, 

dan etnis. (Paul B. Horton & Chester L. Hunt, 1984). 
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Program pendidikan multikultur dapat disajikan tipologinya berdasarkan 

penekanan utamanya yaitu: a) content oriented program, b) student oriented 

program dan c) socially oriented program. 

 

Menurut program yang berorientasi pada isi (content oriented program) 

pendidikan multikultur disajikan dengan menghadapkan siswa pada berbagai jenis 

budaya sebagai materi yang harus diperkenalkan, meskipun terkadang sangat 

bertolak belakang dengan kebudayaannya. Tujuan utamanya memasukkan materi 

perbedaan kelompok budaya kedalam kurikulum dan materi pendidikan adalah 

agar dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang kelompok-kelompok budaya 

lain. 

 

Program yang berorientasi pada siswa (student oriented program), pendidikan 

multikultur hendaknya memperhatikan berbagai perbedaan latar belakang siswa, 

untuk ini harus berhati-hati karena jangan sampai menyinggung perasaan siswa 

karena misalnya dari kelompok minoritas dan jangan lupa bahwa pendidikan 

multikultur ini justru sebagai usaha untuk saling menghargai dan menghormati 

kelompok yang berbeda. Menurut Banks (1994) yang perlu dicatat bahwa: 

Program ini harus dapat mengangkat tentang keberagaman etnik, budaya, 

jenis kelamin, sehingga program yang berorientasi siswa ini adalah 

“intended to increase the academis echievement of these group, even when 

they do not involve extensive changes in the cotent of the curriculum”. 

 

Melalui program pendidikan multikultural yang berorientasi siswa ini sangat 

diharapkan dapat membantu siswa dalam membangun eksistensinya sebagai 

warga masyarakat, mereka dapat saling belajar dan mentransisikan diri kedalam 

educational mainstreams, program ini dapat juga dipandang sebagai program 
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kompensasi dengan saling belajar dan memahami perbedaan bahasa dan kultur 

diantara mereka. 

 

Sedangkan program yang berorientasi pada sosial (socially oriented program) 

merupakan program pendidikan multikultur yang bukan untuk meningkatkan 

kemampuan akademik ataupun pengetahuan multikultur, tetapi meningkatkan rasa 

toleran budaya dan ras serta harga diri. Menurut Banks (1994) kategori program 

ini: 

“Meliputi tidak hanya di desain untuk menstruktur dan menghapuskan 

prasangka (perbedaan suku), tetapi juga didesain untuk mningkatkan 

semua jenis kontak antar ras, yaitu: program untuk menghapuskan 

perasaan perbedaan guru minoritas, program anti bias dan sebagainya. 

Dengan program belajar kooperatif (cooverative learning program)”.   

 

Sleeter and Grant (1993), mendeskripsikan tipe program pendidikan multikultur 

yang menekankan pada hubungan antar manusia (human relation) dalam segala 

bentuk, dan dibutuhkan menyertakan beberapa karakteristik tipe program lainnya. 

Untuk itu, memerlukan perbaikan kurikulum dalam rangka  menekankan 

kontribusi sosial yang positif tentang kelompok budaya dan kesukuan, dengan 

demikian pelajaran dapat meningkatkan prestasi siswa dan mengurangi rasialisme. 

Usaha yang dapat dilakukan dalam pembelajaran adalah dengan pendekatan 

cooperative learning agar dapat mempersiapkan siswa menjadi warga negara 

sosial yang aktif (socially active citizen). Sementara itu, Supriadi (1996), 

mengemukakan: 

“ ada tiga jenis program pendidikan multikultur dengan fokus yang 

berbeda, yaitu: a) program yang memfokuskan pada informasi (programs 

focusing on information), b) program yang memfokuskan pada bagaimana 

siswa belajar (program focusing on how student learn) dan c) program 

yang memfokuskan pada isu-isu sosial (program focusing on social 

issues)”. 
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Program multikultur yang memfokuskan pada informasi merupakan tipe program 

yang sangat umum, yaitu dengan mengajarkan kelompok-kelompok budaya yang 

berbeda dengan menambahkan sedikit bacaan tentang suatu topik atau tema-tema 

tertentu misalnya tentang kepahlawanan, tradisi selamata, acara perkawinan dan 

sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah program harus memberikan banyak 

informasi tentang budaya yang berbeda dan menanamkan nilai kesadaran hidup 

bersama dalam perbedaan. Program ini dapat dimulai dari pengalaman lingkungan 

keluarga masing-masing siswa, sekitar sekolah, meluas hingga antar daerah atau 

wilayah negara atau dunia. 

 

Program pendidikan multikultur yang memfokuskan pada bagaimana siswa 

belajar, yaitu suatu program yang mengajarkan tentang latar belakang siswa yang 

berasal dari berbagai kultur yang berbeda, sehingga diantara mereka dapat saling 

mengenal karakter dan identitasnya untuk meningkatkan ketertarikan dalam 

belajar. Diantaranya penggunaan metode mengajar yang menunjukkan kerja yang 

baik dengan didasarkan pada gaya belajarnya, bisa juga dnegan menggunakan 

beberapa bahasa atau beberapa budaya sehingga menarik siswa. 

 

Program yang memfokuskan pada isu-isu sosial adalah program yang berusaha 

untuk mencoba menciptakan politik atau budaya di sekolah sebagai ajang yang 

dapat menciptakan toleran budaya dan ras dengan mendiskusikan atau debat 

tentang isu-isu sosial yang urgen dengan dikendalikan sedemikian rupa sehingga 

benar-benar terjadi proses penyadaran demokrasi bukan konflik. Model 

pembelajaran dapat menggunakan beberapa bahasa (multiligualism), metode 

problem solving, atau cooperative learning, yang penting melalui program ini 
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mampu membangun saling hubungan (human relations) dalam segala bentuk. 

Dengan demikian dapat berbentuk sikap-sikap sosial yang positif diantara siswa 

dan terbangun suatu konsep kehidupan dalam kesetaraan budaya dan keragaman.  

 

Sedangkan Tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural dapat diidentifikasi 

sebagai berikut: 

1. Untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan 

siswa yang beraneka ragam;  

2. Untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif 

terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan;  

3. Memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam 

mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya;  

4. Untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas 

budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai 

perbedaan kelompok (Banks, 1984) 

 

Di samping itu, pembelajaran berbasis multikultural dibangun atas dasar konsep 

pendidikan untuk kebebasan (Banks, 1990); yang bertujuan untuk:  

1. Membantu siswa atau mahasiswa mengembangkan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan untuk berpartisipasi di dalam demokrasi dan kebebasan 

masyarakat; 

2. Memajukan kekebasan, kecakapan, keterampilan terhadap lintas batas-

batas etnik dan budaya untuk berpartisipasi dalam beberapa kelompok dan 

budaya orang lain. 
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2.1.5.1 Perlunya Pembelajaran Pendidikan Multikultural 

Rasional tentang pentingnya pendidikan multikultural, karena startegi pendidikan 

ini dipandang memiliki keutamaan-keutamaan, terutama dalam:  

a. Memberikan terobosan baru pembelajaran yang mampu meningkatkan empati 

dan mengurangi prasangka siswa atau mahasiswa sehingga tercipta manusia 

(warga negara) antarbudaya yang mampu menyelesaikan konflik dengan 

tanpa kekerasan (nonviolent); (2) menerapkan pendekatan dan strategi 

pembelajaran yang potensial dalam mengedepankan proses interaksi sosial 

dan memiliki kandungan afeksi yang kuat.  

b. Model pembelajaran multikultural membantu guru dalam mengelola proses 

pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif, terutama memberikan 

kemampuan peserta didik dalam membangun kolaboratif dan memiliki 

komitmen nilai yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang serba 

majemuk.  

c. Memberikan kontribusi bagi bangsa indonesia dalam penyelesaian dan 

mengelola konflik yang bernuansa sara yang timbul di masyarakat dengan 

cara meningkatkan empati dan mengurangi prasangka. 

 

Melalui pembelajaran multikultural, subyek belajar dapat mencapai kesuksesan 

dalam mengurangi prasangka dan diskriminasi (Banks, 1996). Dengan kata lain, 

variabel sekolah terbentuk dimana besar kelompok rasial dan etnis yang memiliki 

pengalaman dan hak yang sama dalam proses pendidikan.  

 

Pelajar mampu mengembangkan keterampilannya dalam memutuskan sesuatu 

secara bijak. Mereka lebih menjadi suatu subyek dari pada menjadi obyek dalam 

suatu kurikulum. Mereka menjadi individu yang mampu mengatur dirinya sendiri 
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dan merefleksi kehidupan untuk bertindak secara aktif. Mereka membuat 

keputusan dan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan konsep, pokok-

pokok masalah yang mereka pelajari. Mereka mengembangkan visi sosial yang 

lebih baik dan memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan serta 

mengkonstruksinya dengan sistematis dan empatis. Seharusnya guru mengetahui 

bagaimana berperilaku terhadap para pelajar yang bermacam-macam kulturnya di 

dalam kelas. Mereka mengetahui perbedaan-perbedaan nilai-nilai dan kultur dan 

bentuk-bentuk perilaku yang beraneka ragam. 

 

2.1.5.2 Dimensi dan Pendekatan Pembelajaran Berbasis Multikultural 

 

Banks (1993, 1994-a), mengidentifikasi ada lima dimensi pendidikan 

multikultural yang diperkirakan dapat membantu guru dalam 

mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap 

perbedaan pelajar (siswa), yaitu: 

1. Dimensi integrasi isi/materi (content integration). Dimensi ini digunakan 

oleh guru untuk memberikan keterangan dengan „kata kunci materi 

pelajaran‟ pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-beda. 

Secara khusus, para guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran 

ke dalam kurikulum dengan beberapa cara pandang yang beragam. Salah 

satu pendekatan umum adalah mengakui kontribusinya, yaitu guru-guru 

bekerja ke dalam kurikulum mereka dengan membatasi fakta tentang 

semangat kepahlawanan dari berbagai kelompok. Di samping itu, 

rancangan pembelajaran dan unit pembelajarannya tidak dirubah. Dengan 

beberapa pendekatan, guru menambah beberapa unit atau topik secara 

khusus yang berkaitan dengan materi multikultural. 
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2. Dimensi konstruksi pengetahuan (knowledge construction). Suatu dimensi 

dimana para guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif 

dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan 

yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan dengan pemahaman 

para pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada diri mereka 

sendiri;  

3. Dimensi pengurangan prasangka (prejudice ruduction). Guru melakukan 

banyak usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku 

positif tentang perbedaan kelompok. Sebagai contoh, ketika anak-anak 

masuk sekolah dengan perilaku negatif dan memiliki kesalah pahaman 

terhadap ras atau etnik yang berbeda dan kelompok etnik lainnya, 

pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan perilaku intergroup 

yang lebih positif, penyediaan kondisi yang mapan dan pasti. Dua kondisi 

yang dimaksud adalah bahan pembelajaran yang memiliki citra yang 

positif tentang perbedaan kelompok dan menggunakan bahan 

pembelajaran tersebut secara konsisten dan terus-menerus. Penelitian 

menunjukkan bahwa para pelajar yang datang ke sekolah dengan banyak 

stereotipe, cenderung berperilaku negatif dan banyak melakukan 

kesalahpahaman terhadap kelompok etnik dan ras dari luar kelompoknya. 

Penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan teksbook multikultural 

atau bahan pengajaran lain dan strategi pembelajaran yang kooperatif 

dapat membantu para pelajar untuk mengembangkan perilaku dan persepsi 

terhadap ras yang lebih positif. Jenis strategi dan bahan dapat 
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menghasilkan pilihan para pelajar untuk lebih bersahabat dengan ras luar, 

etnik dan kelompok budaya lain. 

4. Dimensi pendidikan yang sama atau adil (equitable pedagogy). Dimensi 

ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran 

sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari 

berbagai kelompok. Strategi dan aktivitas belajar yang dapat digunakan 

sebagai upaya memperlakukan pendidikan secara adil, antara lain dengan 

bentuk kerjasama (cooperatve learning), dan bukan dengan cara-cara yang 

kompetitif (competition learning). Dimensi ini juga menyangkut 

pendidikan yang dirancang untuk membentuk lingkungan sekolah, 

menjadi banyak jenis kelompok, termasuk kelompok etnik, wanita, dan 

para pelajar dengan kebutuhan khusus yang akan memberikan pengalaman 

pendidikan persamaan hak dan persamaan memperoleh kesempatan 

belajar. 

5. Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (empowering 

school culture and social structure). Dimensi ini penting dalam 

memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari 

kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk menyusun 

struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang 

beranekaragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat, misalnya 

berkaitan dengan praktik kelompok, iklim sosial, latihan-latihan, 

partisipasi ekstra kurikuler dan penghargaan staff dalam merespon 

berbagai perbedaan yang ada di sekolah. 
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Pendekatan yang bisa dipakai dalam proses pembelajaran di kelas multikultural 

adalah pendekatan kajian kelompok tunggal (Single Group Studies) dan 

pendekatan perspektif ganda (Multiple Perspektives Approach). Pendidikan 

multikultural di Indonesia pada umumnya memakai pendekatan kajian kelompok 

tunggal. Pendekatan ini dirancang untuk membantu siswa dalam mempelajari 

pandangan-pandangan kelompok tertentu secara lebih mendalam. Oleh karena itu, 

harus tersedia data-data tentang sejarah kelompok itu, kebiasaan, pakaian, rumah, 

makanan, agama yang dianut, dan tradisi lainnya. Data tentang kontribusi 

kelompok itu terhadap perkembangan musik, sastra, ilmu pengetahuan, politik dan 

lain-lain harus dihadapkan pada siswa. Pendekatan ini terfokus pada isu-isu yang 

sarat dengan nilai-nilai kelompok yang sedang dikaji. 

 

Sedangkan pendekatan perspektif ganda (Multiple Perspectives) adalah 

pendekatan yang terfokus pada isu tunggal yang dibahas dari berbagai perspektif 

kelompok-kelompok yang berbeda. Pada umumnya, guru-guru memiliki berbagai 

perspektif dalam pembelajaran. Dalam kaitan ini, Bannet dan Spalding (1992) 

menyarankan agar pembelajaran menggunakan pendekatan perspektif ganda, 

dengan alasan pendekatan itu nampak lebih efektif. 

Pendekatan perspektif ganda membantu siswa untuk menyadari bahwa suatu 

peristiwa umum sering diinterpretasikan secara berbeda oleh orang lain, dimana 

interpretasinya sering didasarkan atas nilai-nilai kelompok yang mereka ikuti. 

Solusi yang dianggap baik oleh suatu kelompok (karena solusi itu sesuai dengan 

nilai-nilainya), sering tidak dianggap baik oleh kelompok lainnya karena tidak 

cocok dengan nilai yang diikutinya (Savage & Armstrong, 1996).  
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Keunggulan pendekatan perspektif ganda ini terletak pada proses berpikir kritis 

terhadap isu yang sedang dibahas sehingga mendorong siswa untuk 

menghilangkan prasangka buruk. Interaksi dengan pandangan kelompok yang 

berbeda-bebada memungkinkan siswa untuk berempati. Hasil penelitian (Byrnes, 

1988) membuktikan bahwa siswa yang rendah prasangkanya menunjukkan sikap 

yang lebih sensitif dan terbuka terhadap pandangan orang lain. Mereka juga 

mampu berpikir kritis, karena mereka lebih bersikap terbuka, fleksibel, dan 

menaruh hormat pada pendapat yang berbeda. Bahan pelajaran dan aktivitas 

belajar yang kuat aspek afektifnya tentang kehidupan bersama dalam perbedaan 

kultur terbukti efektif untuk mengembangkan perspektif yang fleksibel (Byrnes, 

1988). Siswa yang memiliki rasa empati yang besar memungkinkan dia untuk 

menaruh rasa hormat terhadap perbedaan cara pandang. Tentu saja hal itu akan 

mampu mengurangi prasangka buruk terhadap kelompok lain. Pendekatan 

perspektif ganda mengandung dua sasaran yaitu meningkatkan empati dan 

menurunkan prasangka. Empati terhadap kultur yang berbeda merupakan 

prasyarat bagi upaya menurunkan prasangka. 

2.1.5.3 Mengembangkan Pembelajaran Berbasis Multikultur 

 

Ada beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian dalam mengembangkan 

pembelajaran berbasis multikultural: 

 

1. Melakukan analisis faktor potensial bernuansa multikultural 

Analisis faktor yang dipandang penting dijadikan pertimbangan dalam 

mengembangkan model pembelajaran berbasis multikultural, yang meliputi:  
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(a) tuntutan kompetensi mata pelajaran yang harus dibekalkan kepada peserta 

didik berupa pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan etika 

atau karakter (ethic atau disposition);  

(b) tuntutan belajar dan pembelajaran, terutama terfokus membuat orang 

untuk belajar dan menjadikan kegiatan belajar adalah proses kehidupan;  

(c) kompetensi guru dalam menerapkan pendekatan multikultural. Guru 

sebaiknya menggunakan metode mengajar yang efektif, dengan 

memperhatikan referensi latar budaya siswanya. Guru harus bertanya dulu 

pada diri sendiri, apakah ia sudah menampilkan perilaku dan sikap yang 

mencerminkan jiwa multikultural; 

(d) analisis terhadap latar kondisi siswa. Secara alamiah siswa sudah 

menggambarkan masyarakat belajar yang multikultural. Latar belakang 

kultural siswa akan mempengaruhi gaya belajarnya. Agama, suku, 

ras/etnis dan golongan serta latar ekonomi orang tua, bisa menjadi 

stereotipe siswa ketika merespon stimulus di kelasnya, baik berupa pesan 

pembelajaran maupun pesan lain yang disampaikan oleh teman di 

kelasnya. Siswa bisa dipastikan memiliki pilihan menarik terhadap potensi 

budaya yang ada di daerah masing-masing: 

(e) karakteristik materi pembelajaran yang bernuansa multikultural. Analisis 

materi potensial yang relevan dengan pembelajaran berbasis multikultural, 

antara lain meliputi:  

(1) Menghormati perbedaan antar teman ( gaya pakaian, mata 

pencaharian, suku, agama, etnis dan budaya);  
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(2) Menampilkan perilaku yang didasari oleh keyakinan ajaran agama 

masing-masing;  

(3) Kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;  

(4) Membangun kehidupan atas dasar kerjasama umat beragama untuk 

mewujudkan persatuan dan kesatuan;  

(5) Mengembangkan sikap kekeluargaan antar suku bangsa dan antra 

bangsa-bangsa;  

(6) Tanggung jawab daerah (lokal) dan nasional;  

(7) Menjaga kehormatan diri dan bangsa;  

(8) Mengembangkan sikap disiplin diri, sosial dan nasional;  

(9) Mengembangkan kesadaran budaya daerah dan nasional;  

(10) Mengembangkan perilaku adil dalam kehidupan;  

(11) Membangun kerukunan hidup;  

(12) Menyelenggarakan „proyek budaya‟ dengan cara pemahaman dan 

sosialisasi terhadap simbol-simbol identitas nasional, seperti bahasa 

indonesia, lagu indonesia raya, bendera merah putih, lambang 

negara garuda pancasila, bahkan budaya nasional yang 

menggambarkan puncak-pucak budaya di daerah; dan sebagainya. 

 

2. Menetapkan strategi pembelajaran berkadar multikultural 

Pilihan strategi yang digunakan dalam mengembangkan pembelajaraan berbasis 

multikultural, antara lain: strategi kegiatan belajar bersama-sama (Cooperative 

Learning), yang dipadukan dengan strategi pencapaian konsep (Concept 

Attainment) dan strategi analisis nilai (Value Analysis); strategi analisis sosial 

(Social Investigation). Beberapa Pilhan strategi ini dilaksanakan secara simultan, 
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dan harus tergambar dalam langkah-langkah model pembelajaran berbasis 

multikultural. Namun demikian, masing-masing strategi pembelajaran secara 

fungsional memiliki tekanan yang berbeda. Strategi Pencapaian Konsep, 

digunakan untuk memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan eksplorasi 

budaya lokal untuk menemukan konsep budaya apa yang dianggap menarik bagi 

dirinya dari budaya daerah masing-masing, dan selanjutnya menggali nilai-nilai 

yang terkandung dalam budaya daerah asal tersebut. 

Strategi cooperative learning, digunakan untuk menandai adanya perkembangan 

kemampuan siswa dalam belajar bersama-sama mensosialisasikan konsep dan 

nilai budaya lokal dari daerahnya dalam komunitas belajar bersama teman.  

 

Dalam tataran belajar dengan pendekatan multikultural, penggunaan strategi 

cooperative learning, diharapkan mampu meningkatkan kadar partisipasi siswa 

dalam melakukan rekomendasi nilai-nilai lokal serta membangun cara pandang 

kebangsaan. Dari kemampuan ini, siswa memiliki keterampilan mengembangkan 

kecakapan hidup dalam menghormati budaya lain, toleransi terhadap perbedaan, 

akomodatif, terbuka dan jujur dalam berinteraksi dengan teman (orang lain) yang 

berbeda suku, agama etnis dan budayanya, memiliki empati yang tinggi terhadap 

perbedaan budaya lain, dan mampu mengelola konflik dengan tanpa kekerasan 

(conflict non violent). Selain itu, penggunaan strategi cooperative learning dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar siswa, 

suasana belajar yang kondusif, membangun interaksi aktif antara siswa dengan 

guru, siswa dengan siswa dalam pembelajaran. Sedangkan strategi analisis nilai, 

difokuskan untuk melatih kemampuan siswa berpikir secara induktif, dari setting 

ekspresi dan komitmen nilai-nilai budaya lokal (cara pandang lokal) menuju 
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kerangka dan bangunan tata pikir atau cara pandang yang lebih luas dalam 

lingkup nasional (cara pandang kebangsaan). 

 

Bertolak dari keempat strategi pembelajaran di atas, pola pembelajaran berbasis 

multikultural dilakukan untuk meningkatkan kesadaran diri siswa terhadap nilai-

nilai keberbedaan dan keberagaman yang melekat pada kehidupan siswa lokal 

sebagai faktor yang sangat potensial dalam membangun cara pandang 

kebangsaan. Dengan kesadaran diri siswa terhadap nilai-nilai lokal, siswa di 

samping memiliki ketegaran dan ketangguhan secara pribadi, juga mampu 

melakukan pilihan-pilihan rasional (rational choice) ketika berhadapan dengan 

isu-isu lokal, nasional dan global. Siswa mampu menatap perspektif global 

sebagai suatu realitas yang tidak selalu dimaknai secara emosional, akan tetapi 

juga rasional serta tetap sadar akan jati diri bangsa dan negaranya. Kemampuan 

akademik tersebut, salah satu indikasinya ditampakkan oleh siswa dalam 

perolehan hasil pembelajaran yang dialami. 

 

Kriteria yang dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan belajar 

siswa adalah laporan kerja (makalah), unjuk kerja dan partisipasi yang 

ditampilkan oleh siswa dalam pembelajaran dengan cara diskusi dan curah 

pendapat, yang meliputi rasional berpendapat, toleransi dan empati terhadap 

menatap nilai-nilai budaya daerah asal teman, serta perkembangan prestasi belajar 

siswa setelah mengikuti tes di akhir pembelajaran. Selain itu, kriteria lain yang 

dapat digunakan adalah unjuk kerja yang ditampilkan oleh guru di dalam 

melaksanakan pendekatan multikultural dalam pembelajarannya. 

Guru yang bersangkutan selalu terlibat dalam setiap fase kegiatan pembelajaran, 
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baik dalam kegiatan diskusi dan refleksi hasil temuan awal, penyusunan rencana 

tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dalam pelaksaan tindakan, diskusi 

dan refleksi hasil pelaksanaan tindakan, dan penentuan/penyususunan rencana 

tindakan selanjutnya dalam pencapain tujuan pembelajaran. 

 

3. Menyusunan rancangan pembelajaran berbasis multikultural 

Penyusunan rancangan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang 

bernuansa multikultural, dapat dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu: 

(1) Analisis isi (content analysis);  

(2) Analisis latar kultural (setting analysis);  

(3) Pemetaan materi (maping contents);  

(4) Pengorganisasian materi (contents organizing) pembelajaran pkn; dan  

(5) Menuangkan dalam format pembelajaran. 

 

 

Kelima tahapan proses dalam merumuskan rancangan pembelajaran PKn tersebut 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

a.  Analisis isi,  

Yaitu proses untuk melakukan identifikasi, seleksi, dan penetapan materi 

pembelajaran PKn. Proses ini bisa ditempuh dengan berpedoman atau 

menggunakan rambu-rambu materi yang terdapat dalam GBPP atau silabus, 

antara lain mengenai materi standar minimal, urutan (sequence) dan keluasan 

(scope) materi, kompetensi dasar yang dimiliki, serta ketrampilan yang 

dikembangkan. Di samping itu, dalam menganalisis materi guru hendaknya juga 

menggunakan pendekatan nilai-moral, yang karakteristiknya meliputi 
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pengetahuan moral, pengenalan moral, pembiasaan moral dan pelakonan moral 

(Depdiknas, 2002). 

 

b. Analisis latar kultural  

Analisis ini dikembangkan dari pendekatan kultural dan siklus kehidupan (life 

clycle), yang di dalamnya mengandung dua konsep, yaitu konsep wilayah atau 

lingkungan (lokal, regional, nasional dan global); dan konsep manusia beserta 

aktivitasnya yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Selain itu, analisis latar 

juga mempertimbangkan nilai-nilai kultural yang tumbuh dan berkembang serta 

dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat serta kemungkinan kemanfaatannya bagi 

kehidupan siswa. 

 

c. Pemetaan materi pembelajaran  

Berkaitan erat dengan prinsip yang harus dikembangkan dalam mengajarkan nilai 

dan moral, yaitu prinsip: dari yang mudah ke sukar; dari yang sederhana ke sulit; 

dari konkrit ke abstraks; dari lingkungan sempit/dekat menuju lingkungan yang 

meluas. 

 

d. Pengorganisasian Materi PKn 

Dengan pendekatan multikultural harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip  

apa, mengapa, kapan, di mana dan bagaimana. Dalam rancangan pembelajaran 

PKn, kelima prinsip ini, harus diwarnai oleh ciri-ciri pembelajaran dengan 

multikultural, dalam menuju pelakonan (experiences) nilai moral yang 

berlandaskan pada asas empatisitas tinggi dan kejujuran serta saling menghargai 

keunggulan masing-masing. Selain itu, pengorganisasian materi pembelajaran 

perlu memperhatikan beberapa dimensi yang mampu menggambarkan 
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karakteristik kerja multikultural, antara lain dimensi isi/materi (content 

integration), dimensi konstruksi pengetahuan (konwledge construction), dimensi 

pengurangan prasangka (prejudice reduction); dimensi pendidikan yang sama/adil 

(eguitable pedagogy), dan dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan sruktur 

sosial (empawering school culture and social structure). Kesemuanya dilakukan 

dengan memberdayakan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk 

bermultikultural. 

 

e. Menuangkan ke dalam tahapan model pembelajaran berbasis multikultural. 

Tahapan proses tindakan yang dilakukan dalam mengembangkan pembelajaran 

berbasis multikultural dikemukakan pada tabel 1 berikut ini: 

 

Tabel 1. Tahapan Model Pembelajaran Berbasis Multikultural 

 

NO Tahap Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

1 Studi eksplorasi 

Meliputi diri dan lingkungan sosial-budaya (lokal) siswa 

yang potensial dengan substansi multikultural Menugaskan 

kepada siswa untuk melakukan eksplorasi lokal, yang 

meliputi diri sendiri dan lingkungan sosial-budaya bernuansa 

multikultural (daerah asal), dengan ketentuan:  

(a) Memilih masalah yang menarik bagi mereka, bisa 

masalah stereotipe, suku, agama, ras/etnis, bahasa 

daerah, adat-kebiasaan, kesenian dan organisasi sosial 

setempat;  

(b) Menggambarkan bagaimana ekspresinya (perangkat dan 

tampilan);  

(c) Menggali nilai-nilai dan landasan filosofik yang 

digunakan oleh masyarakat asal siswa; dan  

(d) Memproyeksikan prospek nilai-nilai dan filosofi dari 

masalah terpilih dalam konteks kehidupan 

bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. 

2 
Presentasi hasil 

 

Eksplorasi Siswa mempresentasikan hasil eksplorasi (bisa 

individual atau kelompok) terhadap masalah lokal yang 

menarik bagi dirinya, di hadapan teman atau kelompok lain. 

3 
Peer group 

analysis 

Teman lain atau siswa yang telah dibagi menjadi beberapa 

kelompok, dimohon untuk mengalisis dan memberi komentar 

terhadap presentasi hasil eksplorasi masalah terpilih. Secara 

bergiliran masing-masing siswa atau kelompok 

memprensentasikan hasil analisisnya. Guru merekam 

beberapa masukan dan komentar yang muncul di antara 



 

38 

 

mereka. 

4 Expert opinion 
Guru memberikan komentar mengenai hasil eksplorasi yang 

dipresentasikan dan beberapa komentar teman 

5 Refleksi 

Rekomendasi dan membangun komitmen Guru bersama 

siswa melakukan refleksi tampilan siswa dan rekomendasi 

terhadap keunggulan nilai-nilai budaya lokal yang 

diperkirakan memiliki potensi dan prospek dalam 

membangun komitmen nilai yang dapat digunakan sebagai 

perekat persatuan dan kesatuan baik dalam kehidupan lokal 

maupun kehidupan nasional (cara pandang kebangsaan) 

 

 

f. Menyusun Rancangan Pembelajaran PKn dengan Pendekatan Multikultural 

 

Beberapa perangkat yang diperlukan dala menyusun rancangan pembelajaran 

berbasis multikultural, antara lain, adalah menetapkan topik pembelajaran yang 

mengandung pesan multikultural, organisasi materi, penetapan strategi, metode 

dan teknik pembelajaran multikultural, penetapan media, dan evaluasi 

pembelajaran penuangan dalam format rancangan pembelajaran.  

 

2.1.5.4  Pendekatan Multikultur Dalam Pembelajaran PKn 

 

Negara bangsa (nation state) Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok-

kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain. Indonesia diilustrasikan 

sebagaimana malaysia dan Singapura memiliki warisan dan tantangan pluralisme 

budaya (cultural pluralism) secara lebih mencolok, sehingga dipandang sebagai 

lokus klasik bagi bentukan baru masyarakat majemuk (plural society). 

Kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya 

yang unik, pertama secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-

kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan 

kedaerahan, dan kedua secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan 

vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang tajam (Nasikun, 2007:33).  
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Fenomena masyarakat dan kompleks kebudayaannya yang masing-masing plural 

dan sekaligus heterogen itu tergambar dalam prinsip Bhineka Tunggal Ika, yang 

berarti meskipun Indonesia adalah berbhineka, tetapi terintegrasi dalam kesatuan.  

 

Wacana multikulturalisme Indonesia yang semakin mendapat tempat dalam 

masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa kondisi sebagimana dikemukakan 

Saifuddin (2006;137) sebagai berikut: 

1. Desentralisasi  mendorong ditingkatkannya batas-batas identitas 

kebudayaan di Indonesia, baik identitas etnik, agama maupun golongan. 

Integrasi sosial dan nasional mendapat tantangan besar dari perubahan 

yang terjadi. 

2. desentralisasi politik masa kini sangat kurang memperhatikan dimensi 

jebudayaan. Keputusan untuk melakasanakan desentralisasi leih pada 

keputusan politik oleh para elit politik partai ketimbang 

mempertimbangkan dimensi kebudayaan yang sesungguhnya sangat 

mendasar dan penting.  

3. ketika batas-batas kebudayaan itu semakin nyata dan tajam dan orientasi 

primordialisme mulai memicu konplik yang tajam antar etnik, agama, dan 

golongan dan gejala ini dikhawatirkan mengancam integrasi bangsa, para 

elit politik tergesa-gesa mencari obat penawarnya, mencari strategi untuk 

membangun kembali integrasi bangsa dan kebudayaan mulai diperhatikan. 

 

Berkaitan dengan beberapa hal tersebut di atas, bangunan Indonesia Baru dari 

hasil reformasi adalah sebuah masyarakat Multikultural Indonesia. Berbeda 

dengan masyarakat majemuk yang menunjukkan keanekaragaman suku bangsa 
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dan kebudayaan suku bangsa, multikulturalisme dikembangkan dari konsep 

pluralisme budaya dengan menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada 

dalam sebuah masyarakat (Suparlan, 2005;98). Multikulturalisme ini mengusung 

semangat untuk hidup berdampingan secara damai (feacefull coexistence) dalam 

perbedaan kultur yang ada baik secara individual maupun secara kelompok 

masyarakat dan masyarakat (Azra, 2006;154, Suparlan 2005). Indivudu dalam hal 

ini dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya dimana mereka 

menjadi bagian darinya. Dengan demikian corak masyarakat Indonsia yang 

Bhineka Tunggal Ika bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan 

kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat 

Indonesia.   Melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan 

menggunakan pendekatan multikultural dimungkinkan hal di atas dapat terwujud. 

Sehingga dengan demikian pendidikan multikultural sebenarnya adalah 

pendidikan berbhineka tunggal ika. 

 

Pendekatan Multikultural dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

adalah pembelajaran yang mengemas seluruh proses peristiwa belajar yang 

diseting sedemikian rupa dengan memadukan nuasa pesan nilai-nilai 

multikultural. Mulai dari pengorganisasian materi, media dan evaluasi.   

Hal ini sejalan dengan kandungan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA yang memuat pesan 

materi untuk membelajarkan siswa agar mampu hidup berdampingan dalam 

suasana penuh dengan perbedaan, menghargai eksistensi sesama manusia, saling 

menghargai, menghormati serta berdemokrasi. Materi Pendidikan 

Kewarganegaraan yang sangat dekat dengan nilai-nilai mulitkultur adalah pada 
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materi kelas X (sepuluh) dan kelas XI (sebelas). Untuk lebih jelasnya standar 

kompetensi dan kompetensi dasar tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 2. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Pendidikan  

              Kewarganegaraan di SMA 

 

Kelas  X,  Semester  1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Memahami hakikat bangsa dan 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) 

1.1 Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-

unsur terbentuknya negara 

1.2 Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-

bentuk kenegaraan   

1.3 Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan 

NKRI 

1.4 Menunjukkan semangat kebangsaan, 

nasionalisme dan patriotisme dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara 

2. Menampilkan sikap positif 

terhadap sistem hukum dan 

peradilan nasional 

 

2.1 Mendeskripsikan pengertian sistem hukum 

dan peradilan nasional 

2.2 Menganalisis peranan lembaga-lembaga 

peradilan 

2.3 Menunjukkan sikap yang sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku 

2.4 Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di 

Indonesia 

2.5 Menampilkan peran serta dalam upaya 

pemberantasan korupsi di Indonesia 

 

3. Menampilkan peran serta dalam 

upaya pemajuan, penghormatan 

dan perlindungan Hak Asasi 

Manusia (HAM)   

 

3.1 Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, 

dan penegakan  HAM 

3.2 Menampilkan peran serta dalam upaya 

pemajuan, penghormatan, dan penegakan   

HAM di Indonesia 

3.3 Mendeskripsikan instrumen hukum dan 

peradilan internasional  HAM 
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Kelas  X,  Semester  2  

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

4. Menganalisis hubungan dasar 

negara dengan konstitusi 

 

 

4.1 Mendeskripsikan hubungan   dasar negara 

dengan konstitusi 

4.2 Menganalisis substansi konstitusi negara 

4.3 Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 

1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia 

4.4 Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi  

negara 

5. Menghargai  persamaan    

kedudukan warga negara dalam 

berbagai   aspek kehidupan 

 

 

 

5.1 Mendeskripsikan kedudukan warga negara 

dan pewarganegaraan di Indonesia 

5.2 Menganalisis persamaan kedudukan warga 

negara dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan negara 

5.3 Menghargai persamaan kedudukan warga 

negara   tanpa membedakan ras, agama, 

gender, golongan, budaya, dan suku 

6. Menganalisis sistem politik di 

Indonesia 

 

 

6.1 Mendeskripsikan supra struktur dan infra 

struktur politik di Indonesia  

6.2 Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di 

berbagai negara 

6.3 Menampilkan peran serta  dalam sistem 

politik di Indonesia  

 

 

Kelas   XI,  Semester  1  

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Menganalisis budaya politik di 

Indonesia  

 

 

1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik  

1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang 

berkembang dalam masyarakat Indonesia 

1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi   

pengembangan budaya politik 

1.4 Menampilkan peran serta budaya politik   

partisipan 

2. Menganalisis budaya demokrasi 

menuju masyarakat madani  

2.1 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-

prinsip budaya demokrasi  

2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani   

2.3 Menganalisis pelaksanaan demokrasi di 

Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan 
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reformasi 

2.4 Menampilkan perilaku budaya demokrasi 

dalam kehidupan sehari-hari 

3. Menampilkan sikap  

keterbukaan dan keadilan dalam 

kehidupan berbangsa dan 

bernegara 

 

 

 

 

3.1 Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya 

keterbukaan dan  keadilan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara  

3.2 Menganalisis dampak penyelenggaraan 

pemerintahan yang tidak transparan 

3.3 Menunjukkan sikap keterbukaan dan   

keadilan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara 
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Kelas   XI,  Semester   2  

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

4. Menganalisis  hubungan  

  internasional dan organisasi   

  internasional   

 

 

 

4.1 Mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan  

sarana-sarana hubungan internasional bagi 

suatu negara 

4.2 Menjelaskan tahap-tahap perjanjian 

internasional 

4.3 Menganalisis fungsi Perwakilan Diplomatik 

4.4 Mengkaji peranan organisasi internasional 

(ASEAN, AA,  PBB) dalam meningkatkan 

hubungan internasional 

4.5 Menghargai kerja sama dan perjanjian 

internasional yang bermanfaat bagi Indonesia 

5. Menganalisis sistem hukum dan 

peradilan internasional   

 

 

5.1 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan 

internasional 

5.2 Menjelaskan penyebab  timbulnya sengketa 

internasional dan cara penyelesaian oleh 

Mahkamah Internasional 

5.3 Menghargai putusan Mahkamah Internasional 

 

 

Sumber : BSNP Kurikulum 2006 

 

 

Berdasarkan tabel 2 nampak jelas bahwa keterhubungan antara materi Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan nilai-nilai multikultur yaitu nilai demokrasi dan HAM 

bahwa Materi kelas sepuluh berorientasi pada pemajuan, penghormatan, 

perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan materi kelas 

XI berorientasi pada pemaknaan dan keterampilan kehidupan yang berdemokrasi. 

 

Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa tidak ada pendekatan pembelajaran yang 

sempurna. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya, namun yang 

terpenting adalah dapat dimengerti, dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan 

kondisi dan konteks pembelajaran tertentu. 
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Terkait dengan kelebihan dalam menggunakan pendekatan pembelajaran 

multikultural kiranya dapat kita tarik kesimpulan dari beberapa uraian di atas 

adalah mampu membelajarkan kepada peserta didik tentang makna kehidupan 

dalam keberagaman, mereka mampu bertahan untuk hidup secara berdampingan. 

Tentu saja hal ini sebagai perwujudan dari semboyan bangsa Indonesia yaitu 

Berbhineka Tunggal Ika.  

 

Dilain pihak diperlukan juga skill dan kemampuan pengetahuan serta pemahaman 

yang harus dimiliki oleh guru dalam rangka pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan menggunakan pendekatan Multikultural ini. Selain itu 

juga diperlukan daya dukung dari seluruh warga sekolah untuk mampu 

membudayakan nilai-nilai multikultural dalam kehidupan, termasuk lingkungan 

masyarakat dan orang tua, tanpa saling bersinergis satu sama lain antar komponen 

tersebut maka pendidikan multikultural atau semboyan Bhineka Tunggal Ika 

hanya sekedar hiasan saja. Dan pada akhirnya muncullah generasi-genarasi yang 

ekslusif, individualis dan liberalis, suasana inilah sebenarnya yang paling kita 

khawatirkan pada bangsa Indonesia yang terscinta ini, menyimpang jauh dari 

falsapah bangsa kita yaitu Pancasila.  

 
2.1.6 Hasil Belajar  

 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha 

untuk memperoleh suatu bentuk perubahan prilaku yang relatif menetap. Dalam 

kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru menetapkan 
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tujuan belajar. Siswa yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai 

tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. 

 

Menurut Benjamin S. Bloom tiga ranah (domain) hasil belajar, yaitu meliputi 

kogniti, afektif dan psikomotorik. Sedang menurut Romizowski hasil belajar 

merupakan keluaran (outputs) dari suatu sistem pemrosesan masukan (input). 

Masukan dari sistem tersebut berupa bermacam-macam informasi sedangkan 

keluarannya adalah perbuatan-perbuatan atau kinerja (performance) 

(Abdurrahman, 1999). Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa hasil belajar 

pencapaian bentuk perubahan prilaku yang cenderung menetap dari ranah 

kognitif, afektif dan psikomotoris dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu 

tertentu. Selanjutnya Benjamin S. Bloom berpendapat bahwa hasil belajar dapat 

dikelompokkan kedalam dua macam yaitu: pengetahuan dan keterampilan. 

Pengetahuan terdiri dari empat kategori, yaitu: 

1) Pengetahuan tentang fakta 

2) Pengetahuan tentang prosedural 

3) Pengetahuan tentang konsep 

4) Pengetahuan tentang prinsip 

Keterampilan juga  terdiri dari empat kategori yaitu: 

1) Keterampilan untuk berpikir atau keterampilan kognitif 

2) Keterampilan untuk bertindak atau keterampilan motorik 

3) Keterampilan bereaksi atau bersikap 

4) Keterampilan berinteraksi. 
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Untuk memperoleh hasil belajar, dilakukan evaluasi atau penilaian yang 

merupakan tindak lanjut atau cara untuk mengukur tingkat penguasaan siswa. 

Kemajuan prestasi belajar siswa tidak saja diukur dari tingkat penguasaan ilmu 

pengetahuan tetapi juga sikap dan keterampilan. Dengan demikian penilaian hasil 

belajar siswa mencakup segala hal yang dipelajari di sekolah, baik berupa 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

 

Hasil belajar adalah segala sesuatu yang menjadi miliki siswa sebagai akibat dari 

kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa. Menurut Hamalik (2003) hasil-hasil 

belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian dan sikap 

serta apersepsi dan abilitas. Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pengertian hasil belajar adalah perubahan tingkahlaku siswa secara nyata 

setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Setelah  melalui proses belajar maka siswa diharapkan dapat 

mencapai tujuan belajar yang disebut juga hasil belajar yaitu kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah menjalani proses belajar. Sudjana (2004) berpendapat, hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. 

 

Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah 

melakukan perbuatan belajar, yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan 

dan sikap-sikap baru, yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa (Hamalik, 2005). 

 

2.1.6.1 Hasil belajar PKn Dalam Pendekatan Multikultur 

 

Untuk mengukur efektifitas pendidikan multikultur dalam rangka menanamkan 

wawasan dan kesadaran multikultur siswa perlu dikembangkan alat evaluasi yang 



 

48 

 

relevan. Dalam hal ini model evaluasi yang akan dikembangkan disarankan untuk 

mengukur dua hal yakni hasil akhir dan prilaku kooperatif yang menghasilkan 

hasil akhir itu. Hasil akhir yang dimaksud adalah pencapaian kelompok tersebut 

dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, sedangkan prilaku kooperatif menunjuk 

pada bagaimana kerjasama individual yang terjadi pada kelompok tersebut dalam 

mencapai hasil akhir.  

 

Alternatif lain yang dapat digunakan untuk mengukur keefektifan pendidikan 

multikultural yakni dengan menggunakan portofolio assessment. Dalam model 

evaluasi ini, kegiatan pengukuran dilakukan dengan cara mengumpulkan dan 

mengevaluasi sampel sejumlah siswa yang telah bekerja sepanjang waktu dengan 

tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih autentik tentang kemajuan siswa. 

Untuk melaksanakan program ini, kegiatan pengukuran dilakukan dengan cara 

mengumpulkan informasi tentang komposisi siswa, serta bukti-bukti tersebut 

untuk mengevaluasi kemajuan siswa sepanjang waktu. 

 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan model evaluasi 

portofolio yang menyangkut aspek perencanaan dan organisasi serta 

implementasinya. Terkait dengan perencanaan dan organisasi, beberapa hal yang 

harus diperhatikan adalah sebagai berikut: 

1. Kembangkan suatu rencana yang menyeluruh untuk portofolio siswa, 

tujuan apa yang akan dicapai dengan portofolio, beberapa item diperlukan, 

kapan dan bagaimana hal itu ditentukan, kriteria apa yang akan digunakan 

untuk refleksi dan evaluasi. 



 

49 

 

2. Sediakan waktu bagi siswa untuk menyiapkan dan mendiskusikan item-

item portofolio. Pengukuran portofolio membutuhkan lebih banyak waktu 

dan pemikiran dibandingkan dengan tes tertulis buatan guru. 

3. Mulailah dengan satu aspek dan prestasi belajar siswa dan secara bertahap 

masukkan hal-hal lain akan apa yang guru dan siswa pelajari  tentang 

prosedur portofolio. Proses menulis misalnya marupakan bentuk yang baik 

untuk didokumentasikan melalui portofolio. 

4. Pilihlah item-item untuk dimasukkan dalam portofolio yang akan 

menunjukkan pencapaian siswa pada tujuan-tujuan umum dan khusus 

yang telah ditetapkan. Item-item yang mengarah kepada tujuan ganda 

membantu untuk membuat pengukuran lebih efisien. 

5. Kumpulkan setidaknya dua jenis item; indikator-indikator yang ditentukan 

atau item-item inti dan berbagai sampel kerja. Indikator ini maupun yang 

telah ditentukan dikumpulkan untuk setiap siswa yang menunjukkan 

bagaimana masing-masing siswa mengalami kemaun. Sampel-sampel 

kerja menunjukkan karakteristik setiap siswa baik itu berkaitan dengan 

pendekatan, minat maupun kekuatannya. 

6. Tetapkan sejumlah tujuan (umum dan khusus) di depan setiap portofolio, 

bersamaan dengan sebuah daftar indikator yang telah ditentukan dan 

sediakan tempat item-itemm pilihan sehingga guru dan siswa dapat 

menangkap landasan isinya. 

 

Sejalan dengan itu penilaian portofolio juga sesuai untuk menggambarkan hasil 

belajar Pendidikan Kewarganegaraan, hal ini dapat dimengerti bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan sebagai salah satu atau mata pelajaran di persekolahan 
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mengemban tugas dalam rangka memproses pembangunan karakter bangsa 

(national character building) yang sejak proklamasi telah mendapat tempat 

prioritas. Pada hakikatnya proses pembangunan karakter bangsa diharapkan 

mengarah kepada penciptaan suatu masyarakat Indonesia yang mampu 

menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai titik 

sentral.  

Sejalan dengan   pemikiran di atas maka Pendidikan Kewarganegaraan 

mengembangkan kecerdasan waarganegara (civic intelligence), membina 

tanggung jawab warganegara (civic responsibility) dan mendorong partisipasi 

warganegara (civic participation), melalui misi pembelajarannya. Kita menyadari 

bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh dengan keberagaman, hal itu 

pula yang menjadikan pembelajaran ini unik, karena harus memadukan tugas 

mengembangkan ketiga kecerdasan itu tadi tanpa mengesampingkan hakikat 

makna perbedaan, agar peserta didik benar-benar mampu dan bertahan dalam 

menghadapi suasana hidup yang penuh perbedaan.  

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar peserta 

didik pada Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan berdasarkan indikator. 

Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis 

maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa 

tugas, proyek dan atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. 

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan 

menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan 

secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang 

bermakna dalam pengambilan keputusan. 
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Aspek yang dinilai pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah 

lebih dominan pada: 

Aspek Pengetahuan mencakup: peningkatan pemahaman  konsep dan fakta 

tentang hakikat berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan amanat Pancasila 

dan UUD 1945. Penggunaan berbagai metode seperti: kooperatif, penemuan, 

inkuiri, interaktif, eksploratif, berfikir kritis, dan pemecahan masalah, 

dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran (bukan praktik), yang 

penilaiannya terintegrasi/terpadu di dalam aspek pengetahuan.  

 

Aspek sikap atau afektif yang terkait dengan mata pelajaran mencakup: 

pembentukan karakter bangsa yang adaptif terhadap keberagaman, mampu 

berpikir kritis dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sosial, 

politik, ekonomi, budaya dan keamanan, dan mampu menerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Terkait dengan hal itu maka dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

dengan menggunakan pendekatan multikultural ini strategi dirancang sedemikian 

rupa, yaitu dengan mengakomodasi nilai-nilai multikultur kedalam materi 

pelajaran yang akan disampaikan. Hal ini bertujuan agar memperoleh profil hasil 

belajar siswa dengan tepat. Strategi itu meliputi: 

a) Strategi penguasaan bahan ajar yang khas dengan multikultural, seperti 

lebih banyak menyediakan fakta-fakta dalam pembelajaran, dengan 

harapan siswa dapat memaknai arti pristiwa yang disajikan dalam 

kehidupannya. Konsep lebih menekankan pada pemahaman akan hakikat 

berbhineka tunggal ika, karena sebenarnya pendidikan multikultur ini 
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adalah pendidikan yang berbhineka tunggal ika. Prinsip menanamkan 

sikap saling menghargai, menjunjung tinggi persamaan dan keadilan, tidak 

mempersoalkan perbedaan yang ada tetapi bagaimana memaknai 

perbedaan yang ada itu menjadi hal kekuatan dalam diri maupun 

kelompok. Prsedur, membelajarkan kepada siswa bagaimana mereka 

mampu berprilaku untuk bisa berpendapat terhadap sesuatu pristiwa, ia 

dapat membedakan hal mana yang perlu diikuti dan hal mana yang tidak 

diikuti olehnya. 

b) Strategi penyampaian lebih mengarah kepada pengangkatan konsep 

multikultural yang diaplikasikan kepada perbedaan individual siswa. Matei 

disampaikan kepada kasus-kasus yang terkait dengan masalah suku, ras, 

agama dan budaya secara umum yang dianut oleh individu dalam 

kelompok. Misalkan menghilangkan slogan antar siswa “dasar Orang Jawa 

mangan-mangan orak mangan ngumpul‟. Tentunya hal tersebut didukung 

dengan media belajar yang relevan. 

c) Strategi pengelolaan belajar, hal ini bisa terlihat dari seting kelas atau 

pengelolaan kelas yang mengakomodasi nilai-nilai multikultural, 

bagaimana siswa diatur dalam kelompok yang beragam.   

 

Dengan pendidikan multikultur kita menginginkan agar siswa atau pelajar dari 

tingkat sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi dapat tumbuh dalam 

suatu dunia yang bebas dari prasangka, bias dan diskriminasi atas nama apapun 

agama, gender, ras, warna kulit, kebudayaan, kelas, dan sebagainya untuk 

mencapai suatu tujuan mereka dan merasakan bahwa apapun yang mereka 

kehendaki untuk dapat terlaksana dalam kehidupan ini menjadi mungkin. Kita 
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berharap mereka merasa dicintai dan tidak pernah mengalami penderitaan akibat 

penolakan dan pengucilan.  

 

Pendidikan multikultural mempersiapkan siswa untuk aktif sebagai warga negara 

dalam masyarakat yang secara etnik, kultural dan agama beragam. Pendidikan ini 

diperuntukkan semua siswa, tanpa memandang latar belakang etnisitas, agama dan 

kebudayaan. Ia memberikan keuntungan pada siswa berupaya sosialisasi dalam 

konteks kebudayaan mainstream maupun minoritas. 

 

2.2  Penerapan Model, Teori Belajar dan Pembelajaran Yang   

 Mendukung Konsep Pembelajaran Multikultur 

 
Pada implementasi kurikulum perlu dilakukan berbagai studi yang mengarah pada 

peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan dan pengembangan sebagai 

konsekuensi dari suatu inovasi pendidikan. Sebagai salah satu bentuk efisiensi dan 

efektivitas implementasi kurikulum itu yaitu dengan memunculkannya berbagai 

model implementasi kurikulum, diantaranya berbagai model dan pendekatan 

dalam pembelajaran, seperti model pembelajaran terpadu, holistik, kontekstual 

dan konstruktivistik. Penerapan model-model pembelajaran ini lebih 

mengutamakan pengalaman belajar siswa secara langsung serta 

menghubungkannya dengan konsep-konsep lain dengan kebutuhan dan 

perkembangan siswa. Model-model pembelajaran tersebut dimungkinkan karena 

pada umumnya perkembangan anak pada masa usia sekolah masih melihat segala 

sesuatu sebagai satu keutuhan dan perkembangan fisiknya tidak pernah bisa 

dipisahkan dari perkembangan mental, sosial dan emosional. 
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Sebagaimana diketahui bahwa setiap anak memiliki sifat kepribadian yang unik, 

tidak ada anak di dunia ini yang sama, meski kembar sekalipun. Anak juga akan 

berkembang sendiri-sendiri sesuai dengan potensi dan lingkungan yang 

mempengaruhinya. Setiap anak ingin mengaktualisasikan dirinya sesuai denga 

potensi dan kemampuan dirinya serta lingkungan yang mempengaruhinya, 

sehingga perkembangan anak sangat tergantung kepada faktor internal maupun 

eksternal dirinya. Anak akan menjadi dirinya sendiri jika dalam perkembangannya 

sesuai dengan potensi internal dan eksternal, tergantung mana yang kuat atau 

merupakan perpaduan antara keduanya.  

 
2.2.1 Pembelajaran Terpadu 

 
Pengembagan model pembelajaran di mana mata pelajaran di rancang berdasarkan 

pada kenyataan hidup yang diikat melalui tema-tema yang sesuai dengan kondisi 

kekinian. Hal ini terkait dengan permasalahan umat manusia yang makin 

kompleks sehingga tidak dapat didekati dengan menggunakan suatu disiplin 

tertentu. Karenanya, inovasi pendidikan di negara maju saat ini mengarah kepada 

pendekatan pembelajaran terpadu (integrated learning) dan pembelajaran 

kontekstual (contextual teaching and learning). Model-model pembelajaran yang 

seperti itulah yang mengarah kepada pengembangan kecakapan hidup dan juga 

merupakan upaya untuk mengatur agar pendidikan sesuai dengan kebutuhan nyata 

yang dapat diterapkan sehingga dapat mengatasi masalah hidup keseharian anak.  

 

Model pembelajaran ini dapat mengurangi beban guru dalam menyiapkan materi 

ajar yang selama ini terasa terkotak-kotak serta kurang membahagiakan anak. 

Pembelajaran terpadu berlandaskan kepada pendekatan inquiry dimana anak 
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dilibatkan dalam merencanakan, bereksplorasi dan berbagi gagasan. Anak-anak 

didorong untuk berkolaborasi bersama teman-temannya dalam merefleksikan 

pembelajaran dengan cara yang berbeda sesuai dengan keunikan mereka masing-

masing. Melalui pembelajaran terpadu bukan hanya guru yang diberdayakan, 

tetapi anak juga diberdayakan sebagai si pembelajar. 

 

2.2.2 Pembelajaran Holistik 

Istilah holistik merujuk pada suatu pengertian yang memandang suatu sebagai 

keseluruhan, totalitas, tidak parsialistik. Jack Miller (dalam Johnson, 2005) 

seorang pakar teori dan praktik pendidikan holistik, menyatakan bahwa 

pembelajaran holistik adalah sebuah filsafat pendidikan yang terkait erat dengan 

pandangan transformative. Belajar dimaknai terjadi jika pengalaman belajar telah 

melibatkan siswa, orang sekitar dan lingkungan. Fokus pembelajaran adalah untuk 

menolong siswa melihat sesuatu secara keseluruhan, tidak bagian per bagian. 

Penekanan yang sama dalam pendekatan pendidikan holistik ini adalah juga 

menolong guru agar dapat melihat siswanya sebagai sosok manusia yang utuh, 

karena pada dasarnya unsur-unsur yang terkait dengan manusia itu tumbuh dan 

berkembang saling terkait satu dengan yang lainnya. Artinya, untuk memahami 

seorang murid tidak hanya dilihat dari sisi tertentu seperti; bukan hanya pada hasil 

skor dan penampilan akademik saja, tetapi sebagai keseluruhan indikator siswa 

itu.  

 

Prinsip utama dalam pendekatan holistik yaitu keseluruhan, artinya tidak bisa 

dipisahkan antara, mengajar dan pengalaman belajar. Setiap manusia memiliki 
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kemampuan untuk berpikir reflektif, berimajinasi, intuisi, emosi dan berkreasi. 

Hal inilah yang juga menjadi pemikiran pendidikan secara umum. 

 

Pendidikan holistik memandang manusia sebagai mahluk yang kompleks, terdiri 

dari jiwa raga dan nyawa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apabila 

terpisahkan akan terjadi ketidakseimbangan atau bahkan mati. Pandangan ini 

mempercayai bahwa manusia adalah sosok yang kompleks memiliki banyak 

lapisan pengertian, dengan demikian pembelajaran holistik mengiringi 

perkembangan keseluruhan siswa, dan cenderung untuk menjadikan siswa mampu 

mendekati  secara kritis pada konteks budaya, moral, politik dan lainnya dalam 

kehidupan siswa. 

 

2.2.3 Pembelajaran Kontekstual 

Ada kecenderungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan 

belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan secara ilmiah. Belajar akan 

bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya, bukan mengetahuinya. 

Pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan  materi terbukti berhasil dalam 

kompetensi mengingat jangka pendek tetapi gagal dalam membekali anak 

memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang. Untuk itu, pendidikan 

yang berhasil ketika dapat mendekatkan atau melibatkan lingkungan belajar 

kepada siswa dan siswa membuat lingkungan belajarnya sebagai pengalaman 

belajar (learning experience). 

 

Mengenai pembelajaran kontekstual beikut ini dijelaskan bahwa: 

“Pendekatan kontekstual (contextual teaching and learning / CTL) 

merupakan konsep belajar yang membantu guru mangaitkan antara materi 

yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 
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membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih 

bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam 

bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer 

pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan 

daripada hasil (Depdiknas, 2006)”. 

 

Dapat juga dikatakan bahwa CTL merupakan suatu proses pendidikan yang 

holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran 

yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks 

kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial dan kultural) sehingga 

siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat 

diterapkan  (ditransfer) dari satu permasalahan atau konteks kepermasalahan atau 

konteks lainnya. Dalam kelas kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa 

mencapai tujuannya. Maksudnya, guru lebih banyak berurusan dengan strategi 

daripada memberi informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim 

yang bekerja bersama untuk menemukan suatu yang baru bagi anggota kelas 

(siswa). Sesuatu yang baru datang dari menemukan sendiri bukan dari apa kata 

guru. Begitulah peran guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual. 

 

Dengan demikian hakekat pembelajaran kontekstual (contextual teaching and 

learning) adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi 

yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama 

pembelajaran efektif, yakni: konstruktivisme (constructivism), bertanya 

(Questioning), menemukan (Inquiry), masyarakat belajar (learning community), 

pemodelan (modeling) dan penilaian sebenarnya (Authentic Assessment). 
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Berikut ini karakteristik CTL (Depdiknas, 2006) sebagai berikut: 

1. Kerjasama,  

2. Saling menunjang,  

3. Menyenangkan, tidak membosankan,  

4. Belajar dengan bergairah,  

5. Pembelajaran terintegrasi,  

6. Menggunakan berbagai sumber,  

7. Siswa aktif,  

8. Sharing dengan teman,  

9. Siswa kritis guru kreatif,  

10. Dinding dan lorong penuh dengan hasil kerja siswa, peta-peta, gambar, 

artikel, humoris. 

11. Laporan kepada orang tua bukan hanya raport tetapi hasil karya siswa, 

laporan hasil praktikum, karangan siswa dan sebagainya.    

 

2.2.4. Teori Belajar Multiple Intelegency 

Seorang filsup bernama Robert Ornstein dari universitas California meneliti 

tentang potensi otak dan sifat-sifat fisiknya. Otak merupakan sekumpulan jaringan 

syaraf yang terdiri dari dua bagian, otak besar dan otak kecil. Otak besar terdiri 

dari belahan otak kiri dan otak kanan. Otak kiri mengendalikan aktivitas mental 

yang mencakup matematika, bahasa, logika, analisis, dan menulis. Sedangkan 

otak kanan menangani aktivitas yang mencakup imajinasi, warna, musik, 

irama/ritme. 

 

Multiple intelegensi/kecerdasan majemuk adalah kemampuan untuk memcahkan 

masalah/menciptakan suatu produk yang efektif/bernilai dalam suatu latar 

belakang budaya tertentu, artinya jika sesorang dihadapkan pada suatu 

permasalahan, ia memiliki sejumlah kemampuan untuk memecahkan masalah 

yang berbeda sesuai dengan konteksnya. 
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Sama seperti Ornstein, Gardner menyebutkan bahwa: Intelegensi seseorang 

meliputi intelegensi, bahasa, logis matematis, visual spasial, kinestetik, 

interpersonal, intrapersonal, musikal dan naturalis. Yang masing-masing 

kecerdasan memiliki bobot yang sama. Hanya saja kedua ahli tersebut memiliki 

perbedaan dari sisi bahwa Ornstein memisahkan letak jenis intelegensi di belahan 

otak, sedangkan Gardner menekankan bahwa semua kecerdasan itu perlu 

dikembangkan secara berimbang agar individu dapat mengembangkan seluruh 

kemampuan secara maksimal. 

 

Pada dasarnya setiap anak memiliki kedelapan kecerdasan/intelegensi tersebut. 

Hanya saja, sering tidak semua terasa dengan baik oleh orang tua dan pendidikan 

di sekolah sehingga kurang berkembang. Untuk itu guru hendaknya, 

mengembangkan suatu program pembelajaran yang dapat memberdayakan dan 

mengembangkan intelegensi yang dimiliki setiap anak. Menurut hemat saya untuk 

melatih kecerdasan yang majemuk pada diri anak atau siswa dapat juga 

dikembangkan melalui pembelajaran dengan menerapkan pendekatan nilai-nilai 

multikultural dalam proses suatu pembelajaran di sekolah, dalam hal ini 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.  

 

Karakteristik Intelegensi/Kecerdasan 

a. Intelegensi berbahasa/liguistik, yaitu kemampuan berpikir dengan kata-kata 

seperti; kemampuan untuk memahami dan merangkai kata dan kalimat baik lisan 

maupun tulisan. Peka terhadap makna dan susunan kata dan sering menggunakann 

perbendaharaan kata yang luas. Anak atau siswa yang memiliki kecerdasan ini 

ditandai oleh: 
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Senang membaca buku, bercerita, dongeng, berkomunikasi, berbicara, 

dialog, diskusi, pandai mengingat dan menghafal, menghubungkan kata 

dan kalimat termasuk menafsirkan paragraf baik lisan maupun tertulis. 

Mudah mengungkapkan perasaan dengan tulisan, maupun lisan, humoris. 

 

b. Intelegensi Logis-Matematis,  yaitu kemampuan berpikir dalam penalaran atau 

menghitung, senang menelaah masalah secara logis, menghitung, selalu ingin 

mengetahui sejauhmana bekerjanya suatu benda. Anak yang memiliki kecerdasan 

ini ditandai oleh: 

Senang menguji coba, bertanya, menyusun atau merangkai teka-teki, 

pandai berhitung dan bermain angka, menyusun skenario, berpikir logis 

(induktif-deduktif), senang silogisme, berpikir abstrak dan simbolis, 

mengoleksi benda-benda.  

 

c. Intelegensi Visual Pasial, yaitu kemampuan berpikir dalam citra dan gambar, 

membayangkan suatu objek. Anak yang memiliki kecerdasan ini ditandai oleh:  

Senang merancang sketsa, gambar, desain grafis, tabel, peka terhadap 

citra, warna. Pandai memvisualisasikan ide, imajinasinya aktif, mudah 

menemukan jalan dalam ruang, mempunyai persepsi yang tepat dari 

berbagai sudut, mengenal relasi benda-benda dalam ruangan  

 

d. Intelegensi Musikal, yaitu kemampuan berpikir dengan nada, ritme, irama, peka 

terhadap nada. Anak yang memiliki kecerdasan ini ditandai oleh:  

Pandai mencipta atau mengubah musik, senang mendengar dan 

memainkan alat musik, pandai bernyanyi, bersenandung, peka terhadap 
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suara musik, berbegarak sesuai irama seperti mengetukkan jari sesuai 

irama. 

 

e. Intelegensi Kinestik Tubuh, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan gerak 

tubuh termasuk gerakan motorik otak yang mengendalikan tubuh seperti 

kemampuan untuk mengendalikan dan menggunakan badan dengan mudah atau 

cekatan. Anak yang memiliki kecerdasan ini ditandai oleh:  

Senang menari, akting, aktif dalam olahraga, mudah berekspresi dengan 

tubuh, memainkan mimik, menggunakan bahasa tubuh, fleksibilitas tubuh 

yang tinggi, mampu berpikir sambil berjalan, lari atau sambil berolahraga 

dan tidak mampu diam dalam waktu yang lama. 

 

f. Intelegensi Intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri dan 

merefleksi diri, anak mencatat apapun yang ada di pikirannya, dirasakan, mampu 

memutuskan dan menentukan sendiri langkah yang akan dipilih dan senang 

menyendiri. Anak yang memiliki kecerdasan ini ditandai oleh:  

Mampu mengintrospeksi diri, bersikap lebih mendengarkan dan 

mengamati, mampu bekerja sendirian, mampu merancang rencana dengan 

jelas, berjiwa independen/bebas, kesadaran realitas spiritual. 

 

g. Intelegensi Interpersonal (sosial), yaitu kemampuan berkomunikasi-berinterkasi 

dengan orang lain, baisanya memiliki banyak teman, cenderung menjadi penengah 

diantara teman-temannya, mampu bekerjasama dengan baik.  Anak yang meiliki 

kecerdasan ini ditandai oleh: 

Mampu berorganiasi dan menjadi pemimpin, mampu bersosialiasi, 

mediator, senang berkelompok dari pada individual, peka terhadap teman, 
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suka memberi umpan balik, mengenal dan membedakan perasaan dan 

pribadi orang lain. 

 

h. Intelegensi Naturalis, yaitu kemampuan memahami gejala alam, menyenangi 

tanaman atau hewan di lingkungannya. Anak yang memiliki kecerdasan ini 

ditandai oleh: 

Senang terhadap flora dan fauna, bertani, berkebun memelihara binatang, 

berinteraksi dengan hewan dan menyenangi kegiatan di alam terbuka. 

 

Pada dasarnya semua orang memiliki kedelapan potensi intelegensi 

(bahasa/liguistik, logis matematis, visual spasial, kinstetik, interpersonal, musikal 

dan naturalis karena semua orang memiliki struktur otak yang sama, hanya saja 

sering intelegensi tersebut tidak terasah dengan baik. Dengan mengasah seluruh 

intelegensi anak berarti kita telah memberi anak jalan yang lebih mudah untuk 

mencapai tujuan hidup atau puncak kariernya.  

 

Setiap intelegensi tidak berdiri sendiri, artinya setiap intelegensi saling terkait satu 

sama lain. Menurut Gardner dan Ormstein, kedelapan kecerdasan tersebut diberi 

kesempatan yang sama melalui berbagai aktivitas dan stimulus sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing individu siswa. Intelegensi seseorang dapat hilang 

sejalan dengan kerusakan otak baik karena sakit ataupun kecelakaan. 

 

Keterkaitannya pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kecerdasan 

ganda yang ada pada setiap anak didik dimungkinkan akan terasah dengan baik, 

jika guru mampu mengorganisasikan materi dan menyampaikannya dengan 

menggunakan pendekatan multikultural.  
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Sebagai mana kita ketahui bahwa setiap anak memiliki sifat kepribadian yang 

unik, tidak ada anak di dunia ini yang sama, meski anak kembar sekalipun. Anak 

juga akan berkembang sendiri-sendiri sesuai dengan potensi dan lingkungan yang 

mempengaruhinya. Setiap anak ingin mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan 

potensi dan kemampuan dirinya serta lingkungan yang mempengaruhinya, 

sehingga perkembangan anak sangat tergantung kepada faktor internal maupun 

eksternal dirinya.  

 

2.2.5 Teori Belajar Konstruktivistik 

Menurut pandangan teori konstruktivistik, belajar merupakan usaha pemberian 

makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang 

menuju pada pembentukkan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah 

kepada tujuan tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran diusahakan agar dapat 

memberikan kondisi terjadinya proses pembentukkan tersebut secara optimal pada 

diri siswa. Proses belajar sebagai suatu usaha pemberian makna oleh siswa kepada 

pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi, akan membentuk suatu 

konstruksi pengetahuan yang menuju pada kemutakhiran struktur kognitifnya.  

Belajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru kepda siswa 

melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan mahasiswa membangun sendiri 

pengetahuannya. Pembelajaran berarti partisipasi guru guru bersama siswa dalam 

membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan 

mengadakan justifikasi. Jadi pembelajaran adalah suatu bentuk belajar sendiri. 
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Karakteristik pembelajaran yang dilakukan dalam teori belajar konstruktivistik 

adalah: (1) membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta 

lepas yang sudah ditetapkan, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembankan ide-idenya tersebut, serta membuat kesimpulan-kesimpulan, (2) 

menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interes, untuk membuat 

hubungan di antara ide-ide atau gagasannya, kemudian memformulasikan kembali 

ide-ide tersebut, serta membuat kesimpulan-kesimpulan, (3) guru bersama-sama 

siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks, di mana 

terdapat bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari 

berbagai interprestasi, dan (4) guru mengakui bahwa proses belajar dan 

penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak 

teratur, dan tidak mudah dikelola. Teori belajar konstruktivistik yang diterapkan 

dalam kegiatan pembelajaran akan memberikan sumbangan besar dalam 

membentuk siswa menjadi kreatif, produktif, dan mandiri. 

Konstruktivisme merupakan landasan berpikir bahwa pengetahuan dibangun oleh 

manusia sedikit demi sedikit prestasi nya diperluas melalui konteks terbatas 

(sempit) dan tidak serta merta. Pengetahuan itu bukan seperangkat fakta-fakta, 

konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Dalam kontek ini siswa 

harus mampu merekontruksi pengetahuan dan memberi makna melalui 

pengalaman nyata. 

Belajar merupakan proses mengkonstruksi sendiri dari bahan-bahan pelajaran 

yang  bisa berupa teks, dialog, membuktikan rumus dan sebagainya. Siswa perlu 

dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi 

dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Guru tidak akan mampu memberikan semua 
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pengetahuan kepada siswa. Siswa harus mengkonstruksi pengetahuan di benak 

mereka sendiri. Esensi dari teori konstruktivis adalah ide, bahwa siswa harus 

menemukan dan mentranformasikan suatu informasi itu menjadi milik mereka 

sendiri.  

Pembelajaran konstruktivis mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran 

tentang belajar sebagai berikut: 

1) Belajar tidak hanya sekedar menghafal. Siswa harus mengkonstruksikan 

pengetahuan di benak mereka sendiri. 

2) Anak belajar dari mengalami. Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna 

dari pengetahuan baru, dan bukan diberi begitu saja oleh guru. 

3) Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang itu 

terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang 

sesuatu persoalan (subject matter). 

4) Pengetahuan tidak dapat di pisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau 

proporsi yang terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang 

diterapkan. 

5) Manusia mempunyai tingkatan  berbeda dalam menyikapi situasi baru. 

6) Belajar berarti membentuk makna, makna diciptakan oleh siswa dari apa 

yang mereka lihat, dengar dan rasakan serta bersifat alami. Untuk 

mengkonstruksi hal tersebut akan dipengaruhi oleh pengertian yang telah 

dimiliki. 
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7) Konstruksi adalah suatu proses yang terus menerus setiap kali berhadapan 

dengan persoalan baru. 

8) Proses belajar dapat mengubah struktur otak. Perubahan struktur otak 

berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi pengetahuan dan 

keterampilan seseorang. 

9) Belajar berarti memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna 

bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. 

Menurut Zahronik (1995:26) ada lima elemen yang harus diperhatikan dalam 

proses pembelajaran, yaitu: 

1). Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activating knowledge). 

2). Pemrosesan pengetahuan baru (acquorong knowledge) dengan cara 

mempelajari secara keseluruhan dulu, kemudian memperhatikan 

detailnya. 

3). Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), yaitu dengan cara 

menyusun (1) konsep sementara (hipotesis), (2) melakukan sharing 

kepada orang lain agar mendapat tanggapan (validasi0 dan atas dasar 

tanggapan itu (3) konsep tersebut di revisi dan dikembangkan. 

4). Mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman (appliying knowledge). 

5). Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi 

pengembangan pengetahuan tersebut. 

Penting bagi siswa tahu „untuk apa‟ ia belajar, dan bagaimana‟ ia menggunakan 

pengetahuan dan keterampilan itu. Atas dasar itu, pembelajaran harus dikemas 
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menjadi proses mengkonstruksi‟ bukan „menerima‟ pengetahuan. Dalam proses 

pembelajaran, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan 

aktif dalam proses belajar dan mengajar.  

Proses pembelajaran hendaknya siswa dikondisikan sedemikan rupa oleh guru, 

sehingga siswa diberi keleluasaan untuk mencobakan, menjalani sendiri apa yang 

mereka inginkan. Dalam kaitan ini Zahronik (1995:28) mengungkapkan: 

1. Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu 

yang berguna bagi dirinya sendiri. 

2. Siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan dari menghafal. 

Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu, dan 

seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat akan hal-hal 

yang baru. 

 

2.3  Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian Suyanto, Jatiningsih dan Susilowati (2006;6) mengemukakan 

bahwa: pendidikan multikultur dinilai oleh para guru memiliki  kedudukan yang 

strategis untuk membangun wawasan multikultur siswa. Lebih lanjut dalam 

rangka itu, implementasi pendidikan multikultur sebaiknya diintegrasikan 

kedalam mata pelajaran yang sudah ada seperti dalam kurikulum lama dapat 

dikembangkan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) dan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial agar tidak 

menambah beban kurikulum yang dinilai cukup berat. 
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Implementasi pendidikan multikultur dalam bentuk kegiatan pembelajaran dapat 

menggunakan berbaga metode pengajaran seperti: sosiodrama, bermain peran, 

simulasi, teknik klarifikasi nilai maupun pembelajaran kooperatif.  

Selanjutnya hasil penilitian suatu lembaga pemerintah, yaitu dari badan Penelitian 

dan Pengembangan (Litbang) Departemen Agama Jakarta melakukan penelitian 

pada tahun 2007 dengan tujuan untuk menggambarkan pola hubungan multikultur 

antar unsur masyarakat baik di lingkungan sekolah maupun non sekolah. 

Penelitian menggunakan metode studi kasus dengan memilih 13 daerah di 

Indonesia, terdiri dari 8 (delapan) kasus di masyarakat sekolah dan 5 (lima) kasus 

di masyarakat non sekolah. Dalam hal ini akan disajikan hasil penelitian tersebut 

hanya pada lingkungan sekolah saja, yaitu sebagai berikut: 

Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, untuk masyarakat sekolah, maka 

simpulan yang ditarik adalah bahwa wacana pendidikan multikultural 

mengandaikan bahwa pendidikan sebagai ruang tranformasi budaya yang 

membongkar praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan. Dalam 

konteks ini, pendidikan multikultural merupakan pendekatan progresif, 

pendekatan ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang 

termaktub dalam undang undang dan sistem pendidikan (Sisdiknas) tahun 2003 

pasal 4 ayat 1, yang berbunyi bahwa pendidikan diselenggarakan secara 

demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi 

HAM, nilai agama, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa. 
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Pendidikan multikultural juga didasarkan pada keadilan sosial dan persamaan hak 

dalam pendidikan. Dalam doktrin Islam, terdapat ajaran untuk tidak membeda-

bedakan etnis, ras dan lain sebagainya. Manusia sama, yang membedakan adalah 

ketaqwaan kepada Allah SWT. Dalam kaitannya dengan pendidikan multikultural 

hal ini mencerminkan bagaimana tingginya penghargaan Islam terhadap ilmu 

pengetahuan. Islam tidak membedakan dan membatasi manusia dalam menuntut 

haknya untuk memperoleh ilmu pengetahuan. 
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