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PENGEMBANGAN WAWASAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL  

BAGI GURU 

 

Suparman  

(suparman_sby@ut.ac.id) 

 

UPBJJ-UT SURABAYA 

Abstrak 

 

Kemerdekaan Negara Republik Indonesia merupakan jembatan emas bangsa 

untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia;  

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; serta 

melaksanakan ketertiban dunia. Negara Republik Indonesia terdiri dari 

keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya. Keanekaragaman tersebut 

dilindungi oleh negara.  

Realitas bangsa Indonesia yang beaneka ragam suku, agama, ras, dan budaya 

tersebut, maka sangat perlu adanya langkah-langkah pengembangan wawasan 

pendidikan multikultural bagi guru. Langkah-langkah yang dapat dilakukan 

adalah : 1) memahami berbagai kultur melalui literatur yang ada, 2) melibatkan 

guru-guru dalam diskusi/seminar lintas kultur, 3) mengunjungi lokasi atau tempat 

masyarakat pemilik budaya, 4) bersosialisasi dengan masyarakat pemilik budaya 

tertentu. Melalui langkah-langkah tersebut guru akan memperoleh pemahaman 

keanekaragaman budaya masyarakat Indonesia. Di samping itu melalui langkah-

langkah tersebut guru akan dapat mengembangkan wawasannya mengenai 

pendidikan multikultural. Dengan demikian para guru akan memiliki keluasan 

wawasan mengenai pendidkan multikultural, dan sekaligus menjadi pelaku 

pendidikan multikuiltural yang efektif. Fungsi guru sebagai fasilitator, 

organisator, motivator pendidikan akan berfungsi dengan baik. 

 

Kata-kata kunci : pengembangan wawasan, pendidikan multikultur, guru 

 

Pendahuluan 

 
Kebhinekaan bangsa Indonesia sangat kompleks. Kebhinekaan suku, 

agama, ras, dan budaya. Dari Sabang sampai Merauke tidak kurang 100 suku. 

Misal, di Aceh ada suku : Suku Alas, Suku Aceh, Suku Aneu Jamee; Suku Batak 

di Sumatera Utara; Suku Anak Dalam di Jambi; Suku Minangkabau di Sumatera 

Barat; Suku Lampung di Lampung; Suku Kubu di Sumatera Selatan; Suku Banten 

di Banten; Suku Cirebon di Cirebon; Suku Betawi di Jakarta; Suku Jawa di Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur; Suku Bali di Bali; Suku Asmat di 
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Papua; Suku Baduy di Banten; Suku Bugis di Kalimantan Selatan; Suku Dayak 

Punan di Kalimantan Barat; Suku Busang di Kutai; Suku Tengger di Jawa Timur; 

Suku Osing di Jawa Timur; dst. (http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_suku_ 

bangsa_di_Indonesia+suku+di+indonesia&ct=clnk) 

Kebhinekaan agama dan kepercayaan juga kompleks. Misal, agama Islam; 

agama Hindu; agama Budha; agama Kristen; agama Katholik. Dalam satu jenis 

agamapun terdapat beberapa organisasi. Masing-masing organisasi keagamaan 

tersebut mempunyai pemahaman agama yang berbeda satu sama lain. Untuk 

warna kulit atau ras juga heterogen. Misal, warna kuli kuning, warna kulit coklat; 

warna kulit hitam. Perbedaan warna kulit ini sering juga menimbulkan konflik di 

masyarakat. 

Sejarah bangsa Indonesia mengalami beberapa periode atau era.  Periode 

sejarah bangsa Indonesia dibagi menjadi 5 periode atau era, yaitu : (1)Era 

Prakolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha serta Islam di Jawa dan 

Sumatera yang terutama mengandalkan perdagangan; (2)Era Kolonial, masuknya 

orang-orang Eropa (terutama Belanda) yang menginginkan rempah-rempah 

mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad antara awal abad 

ke-17 hingga pertengahan abad ke-20; (3) Era Kemerdekaan Awal, pasca-

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1945) sampai jatuhnya Soekarno (1966); (4) 

Era Orde Baru, 32 tahun masa pemerintahan Soeharto (1966–1998); serta (5) Era 

Reformasi yang berlangsung sampai sekarang. (http://id.wikipedia.org/wiki/ 

Sejarah_Indonesia) 

Sebelum bangsa Indonesia merdeka, khususnya pada era prakolonial 

bangsa Indonesia mengalami era kerajaan. Kerajaan-kerajaan bermunculan di 

tanah air. Masing-masing berusaha menunjukkan existensi kekuasaannya dengan 

melakukan perluasan wilayah kekuasaan. Saat itu bangsa Indonesia mengalami 

pertikaian antardaerah kerajaan. Pertikaian tersebut dipicu adanya usaha untuk 

saling memperluas wilayah kekuasaan di antara raja-raja saat itu. Sehingga sering 

terjadi perang tanding antarprajurit dari antarkerajaan. Realitas bangsa Indonesia 

saat itu adalah bangsa beraneka ragam kerajaan.  

Era kolonial dialami bangsa Indonesia lebih kurang tiga-setengah abad. 

Bangsa Eropa khususnya Belanda dan Portugis sebagai bangsa kolonial di 

Indonesia. Mereka pada awalnya hanya ingin berdagang bahan rempah-rempah. 

Mereka membeli rempah-rempah yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia, dan 

mereka menjualnya di Eropa. Dengan cara membeli dari produsen dan menjual ke 

Eropa mereka merasa bahwa keuntungannya sedikit. Mereka menginginkan untuk 

memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi, mereka ingin menguasai daerah-

daerah penghasil rempah-rempah. Untuk mencapai keinginannya itu mereka 

menerapkan cara adu domba di antara raja-raja. Mereka membantu raja tertentu 

untuk menyerang raja lain yang memiliki rempah-rempah. Setelah raja yang 
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dibantu dapat mengalahkan musuhnya, mereka berbalik untuk menguasainya. 

Dengan cara itu mereka  dapat menguasai daerah-daerah produksi rempah-rempah 

di sebagian besar tanah wilayah Indonesia. 

Tanggal 28 Oktober 1908 bangsa Indonesia yang diwakili para pemuda 

dari berbagai daerah dengan menyatakan bahwa  berbangsa yang satu, bangsa 

Indonesia. Dengan pernyataan yang dilakukan oleh para pemuda tersebut maka 

bangsa Indonesia seperti satu tubuh. Apabila ada salah satu daerah yang 

mengalami kesulitan, maka daerah yang lainnya ikut membantunya, dan apabila 

ada salah satu warga yang teraniaya, maka warga yang lainnya ikut membantu 

untuk keluar dari keteraniayaan tersebut. Karena itu setiap warga Indonesia dari 

suku, warna kulit, agama, dan budaya manapun itu adalah bagian dari satu tubuh 

bangsa Indonesia. Menyakiti salah satu suku, warna kulit, agama, dan budaya 

yang ada di Indonesia berarti menyakiti diri sendiri. Tentu tidak ada orang yang 

menyakiti diri sendiri, kecuali orang tersebut sudah tidak sehat keiwaannya.   

Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara merdeka tanggal 17 

Agustus 1945 dengan Pancasila sebagai falsafah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Negara berkewajiban melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang telah 

dituangkan dalam bentuk Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia 1945. Di dalamnya tertera antara lain fungsi negara. Dalam 

Pembukaan UUD 1945 negara  berfungsi untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia;  memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa; serta melaksanakan ketertiban dunia. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka dengan modal keanekaragaman 

suku, agama, ras, dan budaya maka kestuan dalam keaneragaman tersebut 

merupakan  modal dan kekuatan terbesar untuk membangun Negara Republik 

Indonesia lebih maju ke masa depannya..  

             Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat beragam  di dunia. 

Realitas ini dapat dilihat dari segi suku, agama, ras, tingkat pendidikan, sosial 

ekonomi, sosial politik, budaya maupun geografis yang begitu beragam dan luas. 

Keragaman ini diakui atau tidak akan mudah menimbulkan berbagai persoalan, 

seperti kemiskinan, kekerasan,  konflik antarpribadi, antarkelompok, antardaerah, 

perusakan lingkungan, separatisme, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk 

menghormati hak-hak orang lain. Berangkat dari permasalahan-permasalahan di 

atas, maka diperlukan langkah yang strategis  untuk memecahkan permasalahan-

permasalah tersebut melalui berbagai bidang; sosial, ekonomi, budaya, dan 

pendidikan.  

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan sosial tersebut, maka 

pendidikan multikultural menawarkan satu solusi melalui penerapan strategi dan 

konsep pendidikan yang berbasis pada pengelolaan keragaman yang ada di 

masyarakat, khususnya yang ada pada anak didik, seperti keragaman etnis, 
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budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan intelektual, umur, dll. 

Oleh sebab itu yang paling utama dalam pendidikan multikultural adalah seorang 

guru tidak hanya dituntut untuk menguasai dan mampu secara profesional 

mengajarkan subyek mata pelajaran yang diajarkan. Lebih dari itu, seorang guru 

juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural 

seperti demokrasi, kemanusiaan, keadilan, kasih sayang, kepedulian, kesatuan 

dalam keragaman pada anak didik. Pada gilirannya, keluaran yang dihasilkan dari 

sekolah tidak hanya cakap sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya, tetapi 

juga mampu menerapkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat yang beragam, 

serta memahami dan menghargai keberadaan suku, agama, ras, budaya, sosial 

politik, sosial keagamaan yang beragam.      

 Indonesia merupakan negara yang terdiri keanekaragaman budaya, suku, 

dan agama, sosial politik, ekonomi, pendidikan, dll. Pada masyarakat 

anekaragam, masing-masing dari mereka memiliki gaya tingkah-laku yang khas 

yang anekaragam pula. Satu perbuatan yang dianggap sangat tidak normal oleh 

budaya tertentu tetapi perbuatan itu dianggap normal atau biasa-biasa saja oleh 

budaya lain. Perbedaan-perbedaan seperti inilah yang sering menyebabkan 

konflik, ketidaknyamanan dalam masyarakat multibudaya. Kerusuhan berbau 

suku, agama, ras (SARA) yang sering terjadi di beberapa tempat di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti di wilayah Ambon, Poso, Sampit dan 

sebagainya, merupakan bagian dari adanya kesalahpahaman. Diantara mereka 

yang terlibat dalam kerusuhan tersebut, kebanyakaan disebabkan lemahnya 

pemahaman dan pemaknaan tentang adanya perbedaan-perbedaan.           

Di masyarakat sering terjadi konflik keagamaan, salah satu faktor 

penyebabnya adalah adanya pemahaman keberagamaan masyarakat yang bersifat 

eksklusif. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan  munculnya 

pemahaman tersebut, yaitu dengan membangun pemahaman keberagamaan yang 

lebih inklusif-pluralis, humanis, kasih sayang, melalui pendidikan, media massa, 

dan interaksi sosial. Kemudian bagaimana caranya membangun pemahaman 

keberagamaan siswa yang toleran di sekolah? Kaitannya dengan hal tersebut, guru 

mempunyai peran yang sangat besar dan pengaruh yang sangat menentukan 

dalam mempraktikkan nilai-nilai keberagamaan yang penuh toleran di sekolah. 

Seperti, pertama, guru harus mampu bersikap demokratis, menghormati dan 

mengakui adanya perbedaan-perbedaan di antara siswanya. Kedua, guru harus 

mempunyai sikap peduli yang tinggi terhadap terjadinya konflik antar warga ada 

kaitannya dengan agama. Ketiga, guru harus menjelaskan kepada anak didiknya 

bahwa inti dari ajaran agama adalah kasih sayang terhadap ciptaan Tuhan. 

Keempat, guru harus memberikan pemahaman tentang pentingnya komunikasi 

dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan 

dengan keragaman budaya, etnis, dan agama.  
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Mengingat realitas bangsa Indonesia yang beaneka ragam suku, agama, 

ras, dan budaya tersebut, maka sangat perlu adanya langkah-langkah 

pengembangan wawasan pendidikan multikultural bagi guru. Guru Indonesia 

harus luas wawasannya mengenai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri. 

Guru Indonesia harus mampu memfasilitasi pembelajaran budaya anak didiknya. 

Guru Indonesia harus mampu mengatur pembelajaran budaya yang dimiliki oleh 

anak didik di kelasnya. Guru Indonesia harus mampu memberikan dorongan 

kepada anak didik di kelasnya untuk melestarikan dan mengembangkan 

budayanya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah : 1) memahami 

berbagai kultur melalui literatur yang ada, 2) berpartisipasi aktif  dalam 

diskusi/seminar lintas kultur, 3) mengunjungi lokasi atau tempat masyarakat 

pemilik budaya, 4) bersosialisasi dengan masyarakat pemilik budaya tertentu. 

Melalui langkah-langkah tersebut guru akan memperoleh pemahaman 

keanekaragaman budaya masyarakat Indonesia. Di samping itu melalui langkah-

langkah tersebut guru akan dapat mengembangkan wawasannya mengenai 

pendidikan multikultural. Dengan demikian para guru akan memiliki keluasan 

wawasan mengenai pendidkan multikultural, dan sekaligus menjadi pelaku 

pendidikan multikuiltural yang efektif. Serta fungsi guru sebagai fasilitator, 

organisator, motivator pendidikan di sekolah akan berfungsi dengan baik. 

 

Pengembangan Wawasan Pendidikan Multikultural Bagi Guru 
 

           Multikultural berarti beraneka ragam kebudayaan. Pendidikan berarti 

proses mengembangkan potensi anak didik. Pendidikan multikultural berarti 

proses mengembangkan potensi anak didik yang beraneka ragam budaya, agar 

memiliki dan melaksanakan nilai-nilai demokratis, toleransi, kebersamaan, 

persatuan, gotong royong, kasih sayang, adil, kesamaan hak dalam kehidupan di 

masyarakat yang penuh keanekaragaman suku, agama, ras, budaya, organisasi 

sosial, ekonomi, sosial politik, pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat.  

 Ide dasar pendidikan multikultural adalah : 1) Mempersiapkan anak didik 

untuk berpartisipasi dalam masyarakat antarbudaya. Anak didik dididik untuk 

dapat memahami dan mengapresiasi adanya suku, agama, ras, dan budaya di luar 

suku, agama, ras, dan budaya sendiri. Agama dan budaya lain ada hak untuk 

hidup dan berkembang pada pemeluk dan pemiliknya. 2) Memberikan kesematan 

yang sama pada setiap anak didik untuk merealisasikan potensi dirinya secara 

utuh. Potensi anak didik tidak yang terhalang oleh adanya hambatan dari pihakk 

lain. Setiap anak didik berhak untuk mengamalkan agama sesuai dengan 

agamanya sendiri, anak didik berhak untuk mengembangkan budayanya sendiri. 

Setiap anak didik memiliki hak yang sama untuk mencapai prestasi akademik 

maupun non akademik. 3) Keikutsertaan sekolah untuk menghapus diskriminasi 
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dan pengabaian dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga paralulusannya 

memiliki kesadaran tentang keberagaman dalam masyarakat. 4) Pendidikan 

berpusat pada anak didik. Penyelesaikan tugas-tugas pendidikan berpuat pada 

anak didik sesuai dengan karakter individualnya. Guru berperan sebagai fasilitator 

bagi anak didik dalam menyelesaikan tugas-tugas pendidikan. 5) Guru 

menyelenggarakan program-program pendidikan yang memberi tempat setiap 

keragaman individual anak didik. Guru adalah fasilitator bagi anak didik. Guru 

harus mampu memfasilitasi belajar anak didik sesuai dengan karakteristik yang 

dimiliki anak didik.         

 Tujuan pendidikann multikultural menurut Sutarno (Salamah) antara lain : 

1) Mengembangkan literasi etnis dan budaya. Memfasilitasi anak didik untuk 

memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai keragaman budaya dari semua 

kelompok etnis. 2) Mengembangkan pribadi anak didik. Memfasilitasi anak didik 

untuk memahami bahwa masing-masing budaya dari masing-masing etnis sama-

sama memiliki nilai. Sehingga masing-masing etnis memiliki kepercayaan diri 

untuk melakukan interaksi dengan etnis lainnya. 3) Klarifikasi nilai dan sikap. 

Membelajarkan anak didik untuk menghargai nilai-nilai yang berasal dari prinsip 

kemanusiaan, keadilan, persamaan, kebebasan. 4) Persamaan peluang pendidikan. 

Pendidikan multikultural menciptakan persamaan peluang bagi semua anak didik 

yang beragam latar belakangnya. 5) Membantu anak didik memperoleh 

pengetahuan, ketrampilan, dann sikap yang dibutuhkan dalam menjalani peran-

peran dalam masyarakata yang majemuk. 6) Persamaan dan keunggulan 

pendidikan. Semua anak didik mendapatkan pelayanan yang sama dari guru, 

namun gaya belajar berbeda-beda dari masing-masing budaya yang ada pada anak 

didik. Budaya sangat berpengaruh pada pembentukan sikap dan perilaku setiap 

individu, terutama perilaku belajar. 7) Memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. 

Pendidikan mutikultural memfasilitasi anak didik untuk memiliki dan 

mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang positif atau keluhuran pribadi, serta 

mengubah kebiasaan-kebiasaan yang negatif atau bertentangan dengan nilai 

keluhuran pribadi. 8) Memiliki wawasan kebangsaan yang kokoh. Pendidikan 

multikultural mengembangkan wawasan anak didik untuk dapat mengapresiasi 

budaya-budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dari suku dan agama mana 

saja budaya itu muncul, asal masih dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

maka itu adalah budaya bangsa Indonesia. 9) Belajar hidup dalam perbedaan. 

Orientasi pendidikan berkenaan dengan penambahan pengetahuan, pembekalan 

keterampilan hidup, dan harapan menjadi “orang sukses”. Ketiga aspek itu saja 

dirasa kurang lengkap dalam kehidupan masyarakat majemuk. Untuk itu orientasi 

pendidikan selain tiga aspek tersebut perlu dilengkapi aspek keempat, yaitu 

belajar hidup dalam perbedaan. Di dalamnya belajar saling menghargai 

perbedaan-perbedaan yang ada, saling percaya, dan saling pengertian satu sama 
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lain.          

 Sekolah merupakan salah satu tempat bertemunya sekumpulan komunitas 

manusia yang heterogen. Mereka terdiri dari paraanak didik, paraguru, paratenaga 

kependidikan. Mereka melakukan interaksi sosial dalam rangka pencapaian tujuan 

pembelajaran. Di antara mereka melakukan kegiatan bersama-sama antara guru 

dengan anak didik, anak didik dengan anak didik, guru dengan guru, dan 

antarwarga sekolah secara keseluruhan. Pendidikan multikultural dilaksanakan 

atas dasar konsep kebermaknaan perbedaan yang unik pada tiap individu dalam 

masyarakat. Pendidikan multikultural mengibaratkan bahwa sekolah dan kelas 

dikelola sebagai suatu tempat praktik kehidupan nyata yang plural dan dinamis. 

Lembaga sekolah dan kelas adalah wahana hidup dengan pemeran utama guru 

dan anak didik serta seluruh tenaga kependidikan sebagai penyedia fasilitas di 

sekolah. Kegiatan belajar-mengajar dikembangkan sebagai tempat sosialisasi dan 

interaksi antarwarga sekolah. Guru dan anak didik melakukan proses belajar 

mengajar sebagai proses interaksi dalam rangka memberi dan menerima 

informasi. Interaksi dalam kelas tidak hanya terjadi antara guru dan anak didik, 

namun juga antaranak didik. Interaksi segitiga antara guru, anak didik, dan 

antaranak didik diarahkan pada pengembangan pribadi setiap anak didik yang 

beragam latar belakangnya.      

 Mengingat pentingnya pemahaman mengenai keanekaragaman dalam 

membangun kehidupan berbangsa dan bernegara lebih lagi bagi negara-negara 

yang memiliki aneka ragam budaya seperti Indonesia, maka pendidikan 

multikultural perlu dikembangkan. Melalui pendidikan multikultural diharapkan 

akan dicapai suatu kehidupan masyarakat sekolah yang damai, harmonis, dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang telah diamanatkan 

dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia. Pada akhirnya bermuara 

pada terciptanya suatu kehidupan di masyarakat dengan damai, harmonis, adil, 

kasih sayang sesama manusia. Pendidikan multikultural, sebagai salah satu cara 

yang sangat strategis dalam pendidikan untuk mengaplikasikan dalam proses 

pembelajaran berbagai bidang studi, dengan cara mengakomodasikan perbedaan-

perbedaan yang ada pada anak didik agar proses pembelajaran berlangsung efektif 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan pendidikan multikultural dalam 

proses pembelajaran, disamping anak didik terfasilitasi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, juga dapat membangun karakter anak didik supaya mampu 

bersikap demokratis, humanis, pluralis, adil, toleran, menghormati perbedaan, dan 

kasih sayang dalam lingkungan mereka.      

 Perbedaan agama atau keyakinan tidak boleh dijadikan sebab pertikaian 

atau konflik. Agama mengajarkan saling menghormati agama atau kepercayaan 

orang lain. Agama mengajarkan untuk tidak memaksakan agama kepada orang 

lain. Telah mengadu kepada Rasulullah Muhammad saw, salah seorang dari Bani 
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Salim bin Auf yang bernama Al-Husein :”Ya Rasulullah saya mempunyai orang-

tua yang masih beragama Masehi dan keduanya enggan masuk agama Allah. Saya 

bermaksud memaksa keduanya”. Rasulullah Muhammad menjawab : “Tidak ada 

paksaan dalam menganut agama”(Hamid, 2008). Dalam Al- Qur’an dijelaskan 

sebagai berikut. “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah”(QS. Al-

Baqarah/2:256). Juga dijelaskan dalam Al-Qur’an sebagai berikut. “Untukmulah 

agamamu, dan untukkulah agamaku”(QS. Al- Kafirun/109:6). Serta dijelaskan 

dalam Al- Qur’an sebagai berikut. “Dan seseorang yang berdosa tidak dapat 

memikul dosa orang lain”(QS. Al- Isra/17:15). Dengan demikian guru-guru yang 

beragama Islam telah dibekali dengan ajaran-ajaran dalam al- Qur’an mengenai 

segalanya dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Seperti cara hidup bersama 

dengan orang-orang yang berbeda agama. Seorang guru muslim tidak boleh 

memaksa orang lain termasuk anak didiknya untuk masuk agama Islam. Guru 

muslim harus mempunyai sikap toleran dalam beragama. Karena setiap orang 

yang memeluk suatu agama, baginyalah semua perbuatan yang dilakukan karena 

agamanya. Seseorang tidak  menanggung perbuatan dosa orang lain. 

Karena itu yang terpenting dalam pendidikan multikultural adalah guru 

tidak hanya dituntut menguasai materi pelajaran, tetapi juga secara profesional 

melalui kegiatan pembelajaran harus mampu menanamkan nilai-nilai demokratis, 

humanis, dan pluralis, keadilan, persamaan hak, dan kasih sayang dalam hidup 

bermasyarakat. Indonesia merupakan bangsa multiagama, multietnik, dan 

multikultur.  Masing-masing agama, etnik, dan kultur itu  berdiri sebagai realitas 

yang terbuka dan independen yang saling berinteraksi satu sama lain serta saling 

mempengaruhi satu sama lain. Interaksi sosial yang terjadi dengan 

keanekaragaman ini memerlukan suatu pemahaman lintas budaya  dan rasa 

percaya pada setiap pihak yang terlibat dalam interaksi itu. Pemahaman lintas 

budaya dan rasa saling percaya pada setiap pihak adalah merupakan modal sosial   

bagi terbentuknya suatu hubungan antaragama, antaretnik, dan antarbudaya yang 

sehat, sejahtera dan maju. Modal sosial tersebut harus dikembangkan oleh setiap 

warga negara Indonesia. Apabila modal sosial itu tidak dikembangkan, maka 

mustahil bahwa negara Indonesia yang damai dan sejahtera serta maju dapat 

diwujudkan.         

 Membina pemahaman lintas budaya mutlak diperlukan dalam masyarakat 

Indonesia yang multiagama, multietnik, dan multikultur. Adapun cara yang 

dilakukan dapat melalui pendidikan dalam keluarga, sosialisasi nilai-nilai dalam 

masyarakat baik melalui pergaulan sosial maupun media, dan melalui pendidikan 

multikultur. Pendidikan dalam keluarga dilakukan oleh orang tua. Orang tua 

membina anaknya untuk taat dalam agamanya,mencintai dan menjunjung tinggi 

budayanya. Di samping itu orang tua juga memberikan pemahaman kepada anak-
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anaknya tentang adanya keragaman dalam masyarakat, menanamkan sikap 

menghormati keragaman dalam masyarakat, dan menanamkan pada anaknya 

sikap toleran terhadap perbedaan yang ada dalam masyarakat. Pendidikan dalam 

masyarakat dilakukan oleh para pemuka masyarakat melalui ceramah maupun 

media lain. Para pemuka masyarakat memberikan pemahaman kepada warga atau 

anggota kelompoknya tentang adanya keragaman di masyarakat, seperti agama, 

suku, warna kulit, budaya, status sosial, penddikan, organisasi politik, organisasi 

keagamaan, hobi, dll. Para pemuka masyarakat menanamkan sikap menghormati 

adanya perbedaan agama, suku, budaya, status sosial, pendidikan, organisasi 

politik, organisasi keagamaan, hobi, dll. Serta menanamkan pada warga atau 

anggota kelompoknya sikap toleran terhadap perbedaan yang ada dalam 

masyarakat.        

 Sekolah merupakan salah satu tempat terjadinya interaksi sosial di antara 

warga sekolah, seperti : guru, anak didik, pegawai, pustakawan, laboran, penjaga 

sekolah, petugas satuan pengamanan sekolah, petugas kebersihan, dan pelayan 

kantin. Mereka berasal dari latar belakang yang beragam agama, suku, budaya, 

status sosial, jenis kelamin, organisasi politik, organisasi keagamaan hobi, dll. 

Keragaman yang ada dalam masyarakat sekolah tersebut dijaga agar tetap dalam 

kondisi harmonis. Keharmonisan di sekolah menjadi tanggunga jawab bersama 

warga sekolah dengan guru sebagai pihak yang lebih bertanggung jawab. Guru 

harus mampu bersikap demokratis, dan peduli terhadap peristiwa-peristiwa yang 

berkaitan dengan suku, agama, budaya, politik, dll.    

 Guru sebagai penanggung jawab yang lebih besar di antara warga sekolah 

di dalam menciptakan sekolah  yang harmonis. Selain itu guru mempunyai peran 

penting dalam proses pembelajaran. Guru sebagai salah satu sumber pembelajaran 

bagi siswa. Berkenaan guru sebagai sumber pembelajaran, artinya guru 

memberikan materi pembelajaran kepada siswanya. Siswa dapat menggali materi 

pembelajaran sebanyak-banyaknya melalui guru, atau siswa dapat memperoleh 

penjelasan secara jelas materi pembelajaran dari guru. Guru sebagai pengelola 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Berkenaan guru sebagai pengelola 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran, artinya guru yang mengawali dan 

mengakhiri proses pembelajaran, guru yang mengendalikan terciptanya kelas 

yang kondusif, guru yang mengendalikan selama berlangsung proses 

pembelajaran di kelas  , guru yang mengarahkan proses pembelajaran menuju 

tujuan pembelajaran. Guru sebagai model pelaksana norma-norma bagi para 

siswa. Berkenaan guru sebagai model pelaksana norma-norma, artinya guru 

sebagai figur yang dicontoh para siswa dalam ketaatan terhadap baik norma 

hukum maupun norma adat, guru sebagai pioner bagi para siswanya akan 

terlaksananya aturan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.  

 Dalam pendidikan multikultur, guru merupakan ujung tombaknya. Peran 
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guru sangat besar pengaruhnya dalam keberhasilan mendorong pemahaman lintas 

budaya pada anak didik. Materi beljar yang disampaikan guru, cara guru 

menyampaikan materi , dan sikap baik saat di dalam kelas maupun di luar kelas 

guru sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Begitu pula latar belakang 

kultur guru akan turut membentuk persepsi peserta didiknya. Guru yang kurang 

memahami latar belakang budayanya sendiri dan tidak sensitif terhadap budaya 

yang ada, atau tidak memiliki pemahaman lintas budaya secara baik tidak akan 

dapat diharapkan sukses dalam menerapkan pendidikan multikultur. Oleh karena 

itu sangatlah penting bagi guru memiliki pemahaman dan mengembangkan 

wawasan lintas budaya sehingga mampu mengelola kelas yang multikultur 

dengan baik. 

  Pengembangan wawasan lintas budaya bagi guru merupakan langkah  

mutlak. Artinya setiap guru Indonesia harus mengembangkan wawasannya 

mengenai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Langkah-langkah yang 

dapat dilakukan guru dalam mengembangkan wawasannya mengenai 

keanekaragaman budaya bangsa antara lain sebegai berikut. Pertama, membaca 

literatur-literatur budaya, seperti  literatur budaya Jawa, budaya Sunda, budaya 

Betawi, budaya Madura, budaya Dayak, dll. Setiap budaya mengandung nilai 

positif bagi pemiliknya. Dengan guru membaca banyak buku mengenai  budaya 

akan menambah luas wawasannya mengenai budaya lain. Guru akan memiliki 

apresiasi budaya-budaya yang telah dibacanya. Guru akan menyadari betapa 

banyak ragam budaya bangsa. Kedua, seminar lintas budaya. Tatkala ada seminar 

yang bertajuk budaya, dan berbeda dengan budaya, guru seharusnya ikut 

partisipasi di dalamnya. Guru diharapkan berpartisipasi aktif di dalam seminar 

atau diskusi tentang budaya. Lewat seminar atau diskusi lintas budaya diharapkan 

guru semakin bertambah wawasannya mengenai budaya-budaya. Guru diharapkan 

tidak sempit pemahamannya mengenai budaya-budaya anak bangsa. Pandangan 

guru diharapkan tidak seperti pandangan katak di dalam tempurung tengkurap, 

tetapi hendaknya seperti katak yang sedang berada di atas tempurung yang 

terbuka ke atas. Artinya guru dapat melihat berbagai budaya yang ada di 

masyarakat nasional atau internasional, dan tidak berkutat di dalam budayanya 

sendiri. Ketiga, mengunjungi hasil-hasil atau lokasi-lokasi budaya  atau 

masyarakat pemilik budaya tertentu. Guru secara pribadi atau bersama-sama guru 

yang lain, bahkan bersama-sama dengan paraanak didiknya mengunjungi tempat-

tempat hasil budaya yang ada di tanah air. Kegiatan study tour mengandung misi 

ini. Paraanak didik sebagai subyek yang belajar dan guru sebagai pemandu, kedua 

pihak sama-sama akan memperoleh pengetahuan secara langsung tentang budaya 

yang mereka kunjungi. Mereka akan memiliki pengetahuan budaya di luar 

budayanya sendiri. Mereka diharapkan memiliki apresiasi terhadap hasil budaya 

yang sedang mereka kunjungi tersebut. Mereka diharapkan mampu menghargai 
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budaya di luar budayanya sendiri. Keempat, bersosialisasi dengan anggota 

masyarakat yang berbeda budaya dengan budayanya sendiri. Bersosialisasi 

dengan lingkungan merupakan kebutuhan mutlak manusia. Bersosialisasi tidak 

hanya terbatas  di dalam suku, warga, agama, dan budayanya sendiri, tetapi dapat 

melakukan sosialisasi dengan suku, warga, agama, dan budaya lain. Dalam Al- 

Quran dijelaskan : ” Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 

bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal”(QS. Al- Hujurat/49:13) 

 

Simpulan 
 

 Negara Indonesia berdiri sebagai negara merdeka dengan modal 

keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya adalah realitas yang harus diakui 

oleh seluruh bangsa Indonesia. Pemerintah dan rakyat bersama-sama untuk 

membangun negara menuju ke arah tujuan yang telah ditetapkan, yaitu negara 

yang adil, makmur, dan damai. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu 

diusahakan langkah-langkah yang strategis. Langkah strategis itu untuk 

membangun bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keadilan, 

kedamaian, kasih sayang, kesetaraan hak, toleransi. Untuk mencapai harapan 

tersebut salah satu langkah yang strategis adalah membekali para guru khusunya 

dan para pendidik umumnya untuk mengembangkan wawasannya mengenai lintas 

budaya. Pengembangan wawasan guru mengenai pendidikan multikultural mutlak 

dilakukan oleh guru maupun pemerintah.  

Langkah-langkah pengembangan wawasan pendidikan multikultural bagi 

guru antara lain. 

a. Membaca literatur-literatur lintas budaya 

b. Berparsipasi dalam seminar/diskusi lintas budaya 

c. Mengunjungi hasil-hasil/lokasi-lokasi lintas budaya budaya 

d. Bersosilisasi/berinteraksi dengan anggota masyarakat yang berbeda budaya 

Setiap guru yang mengembangkan wawasannya mengenai pendidikan 

multikultural diharapkan dalam proses pembelajaran di sekolah tercipta kondisi 

yang kondusif, antara lain : 

1. Suasana kelas dan sekolah terhindar dari situasi konflik antara guru dengan 

anak didik, antaranak didik, guru dengan tenaga kependidikan, anak didik 

dengan tenaga kependidikan. 

2. Suasana kelas dan sekolah penuh saling kasih sayang, saling menghormati, 

saling menghargai saling percaya, saling pengertian, dan saling toleransi. 
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3. Suasana kelas dan sekolah terhindar dari prasangka di antara warga sekolah. 

Warga sekolah saling percaya. 

4. Suasana kelas dan sekolah terhindar dari mementingkan mayoritas dan 

mengesampingkan minoritas. 

5. Anak didik merasa aman, tidak ada yang memaksa dalam belajar baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas. Tidak ada yang memaksa untuk masuk ke 

agama tertentu. 

6. Anak didik dapat mengembangkan potensi dirinya baik dalam segi akademik 

maupun non akademik dengan tanpa ada hambatan dari pihak sekolah maupun 

masyarakat. 

7. Anak didik dapat melaksanakan nilai-nilai agama dan budayanya di dalam 

maupun di luar sekolah dengan tanpa ada pihak yang melarangnya. 

8. Anak didik mendapat pelayanan pembelajaran dari guru sesuai dengan 

kebutuhannya. 

9. Anak didik merasa mendapatkan keadilan baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas 
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