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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 

1. Kajian Megenai Pendidikan Multikultural 

a. Definisi Pendidikan Multikultural 

Pendidikan yang mengusung tema multikultural belum 

sepenuhnya dikenal oleh khalayak luas masyarakat Indonesia. 

Ainnurofiq Dawam (2003: 100-101) menjelaskan pendidikan 

multikultural secara etimologis terdiri dari dua kata yaitu pendidikan 

dan multikultural. Pendidikan adalah proses pengembangan sikap 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan 

dan dengan cara mendidik. Multikultural berasal dari kata multi yang 

berarti beragam dan kultur yang berarti budaya. Secara terminologis 

pendidikan multikultural adalah proses pengembangan potensi 

manusia agar dapat menghargai pluralitas dan heterogenitas. 

Sulalah (2012: 48) mendefinisikan pendidikan multikultural 

adalah suatu konsep untuk memberikan peluang pendidikan yang 

setara bagi semua peserta didik yang berbeda ras, etnik, kelas sosial, 

agama dan kelompok budaya. Banks & Banks (2005: 3) 

mendefinisikan bahwa: 

“Multicultural education is at least three things: an idea or 

concept, an educational reform movement, and a process. 

Multicultural education incorporates the idea that all students 

regardless of their gender and social class and their ethnic, 
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racial, or cultural characteristics should have an equal 

opportunity to learn in school.” 

 

Berdasarkan pendapat Banks & Banks maka pendidikan 

multikultural mencakup tiga hal yaitu gagasan atau konsep, gerakan 

reformasi pendidikan, dan proses. Semua peserta didik memiliki 

kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah tanpa memandang 

jenis kelamin dan kelas sosial serta karakteristik etnis, ras, atau 

budaya.  

Saat pembelajaran berlangsung, peserta didik mendapat 

perlakuan yang setara tanpa memandang latar belakangnya. Konsep 

pendidikan multikultural ditujukan untuk membekali peserta didik agar 

dapat bertoleransi dan menghargai perbedaan. Gollnick & Chinn 

(2006: 6) mendefinisikan pendidikan multikultural adalah pendidikan 

yang membahas tentang keragaman budaya dan kesetaraan di sekolah. 

Kesetaraan tersebut dimaksudkan bahwa semua peserta didik diberikan 

kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.  

Pendidikan multikultural merupakan jawaban yang tepat untuk 

menjawab persoalan bangsa Indonesia yang disebabkan oleh 

keragaman. Ngainun Naim dan Achmad Sauqi (2010: 191) 

menambahkan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan 

yang menanamkan sikap saling menghormati, tulus dan toleran 

terhadap keanekaragaman budaya yang terdapat dalam masyarakat. 
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Agus Salim (2006: 25) menyatakan bahwa pendidikan multikultural 

adalah suatu proses yang memberikan penyadaran dalam keragaman 

hidup bersama di bidang sosial, ekonomi, dan budaya dengan 

menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, simpati, dan solidaritas 

sosial dalam masyarakat multikultural. 

Berdasarkan definisi pendidikan multikultural yang 

dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang 

menanamkan sikap toleransi, menghargai, dan menghormati 

keragaman ras, etnis, budaya, agama, bahasa, sosial, ekonomi, jenis 

kelamin sehingga dapat menerima dan hidup bersama dalam 

keragaman tersebut tanpa menimbulkan permasalahan. Melalui 

pendidikan multikultural, peserta didik yang berasal dari ras, etnis, 

budaya, agama, bahasa, kelas sosial ekonomi dan jenis kelamin yang 

berbeda mendapat kesempatan yang setara dan adil untuk mengenyam 

pendidikan di sekolah dan dalam pembelajaran. 

b. Tujuan Pendidikan Multikultural 

Setiap bentuk kegiatan pasti terdapat tujuan, karena setiap 

kegiatan mengandung maksud-maksud tertentu yang ingin dicapai. 

Tujuan dapat berfungsi sebagai pedoman dalam proses dalam 

melaksanakan pendidikan multikultural. Agus Salim (2006: 72) 

mengemukakan tujuan pendidikan multikultural adalah mengubah 
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lingkungan pendidikan sehingga dapat meningkatkan rasa saling 

menghargai bagi semua kelompok budaya serta mendapatkan 

kesempatan perlindungan hukum dan kesempatan memperoleh 

pendidikan yang sama.  

Semua peserta didik layak mendapatkan pendidikan yang setara 

walaupun berbeda latar belakang antara peserta didik yang satu dengan 

peserta didik yang lainnya. Banks & Banks (2005: 13) merumuskan 

tujuan pendidikan multikultural adalah untuk mengubah pembelajaran 

sehingga peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk belajar 

di sekolah. Peserta didik tersebut terdiri dari kelompok budaya, etnis, 

bahasa yang berbeda dan kedua jenis kelamin.  

Setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-

beda baik dari segi kultur, sosial, ekonomi dan kemampuan yang 

dimiliki masing-masing individu. Sebagaimana yang dirumuskan oleh 

Zamroni (2011: 140) tujuan pendidikan multikultural yaitu untuk 

memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik sehingga dapat 

meningkatkan kemampuannya secara optimal sesuai dengan minat dan 

bakat yang ada pada masing-masing peserta didik. 

Tujuan pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh Ainul 

Yaqin (2005: 26) yakni terdapat dua tujuan yaitu tujuan awal dan 

tujuan akhir. Tujuan awal dari pendidikan multikultural adalah 

membangun wacana pendidikan multikultural pada guru, dosen, ahli 
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pendidikan, pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan serta 

mahasiswa agar kelak mereka mampu menanamkan nilai-nilai 

pluralisme, humanisme dan demokrasi kepada peserta didik. Tujuan 

akhir adalah peserta didik mampu bersikap demokratis, pluralis dan 

humanis. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas mengenai 

tujuan pendidikan multikultural dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan multikultural adalah peserta didik diberikan kesempatan 

yang sama dalam memperoleh pendidikan sehingga dapat 

meningkatkan kemampuannya secara optimal. Peserta didik dibekali 

 sikap demokratis dan pluralis. Pembekalan sikap tersebut diharapkan 

agar kelak peserta didik memiliki sikap demokratis, bertoleransi, 

menghargai dan menghormati terhadap keragaman dan perbedaan. 

c. Sejarah Lahirnya Pendidikan Multikultural 

 Istilah pendidikan multikultural masih tergolong sesuatu hal 

yang baru dalam dunia pendidikan. Istilah pendidikan multikultural 

lahir di negara-negara barat. Lahirnya istilah pendidikan multikultural 

tumbuh dari adanya keragaman di negara-negara barat. Masyarakat 

negara-negara barat terdiri dari berbagai etnis dan ras yang ada di 

berbagai belahan dunia. Sehubungan dengan hal tersebut, di negara-

negara barat terdapat keragaman budaya bahkan yang paling mencolok 

adalah perbedaan warna kulit.  
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Berkembangnya pendidikan multikultural diharapkan kalangan 

mayoritas mampu menunjukan rasa saling menghargai, menghormati 

dan bertoleransi terhadap kalangan minoritas. Paul Gorski (1999) 

dalam Agus Salim (2006: 21) menambahkan pendidikan multikultural 

tumbuh atas gerakan warga negara dari kelompok tertindas yang 

bermula saat orang-orang Amerika keturunan Afrika menentang 

diskriminasi.  

Tilaar (2004: 123-127) menyatakan lahirnya pendidikan 

multikultural dipengaruhi oleh proses demokratisasi masyarakat di 

dunia yang terkait oleh pengakuan HAM agar tidak membeda-bedakan  

warna kulit, gender dan agama; adanya Marshal Plan yakni 

pembangunan kembali di negara-negara Eropa setelah Perang Dunia II 

yang menyebabkan banyaknya pekerja yang migrasi ke Eropa yang 

kemudian para imigran tersebut meminta keadilan dan pendidikan 

yang layak; lahirnya paham nasionalisme kultural yang disebabkan 

oleh lahirnya etnis-etnis baru dan budaya yang berasal dari imigran 

yang bermukim di negara maju. 

Banks & Banks (2005: 6) menambahkan istilah pendidikan 

multikultural lahir dari gerakan masyarakat tahun 1960-an dimana 

orang-orang Afrika di Amerika menuntut hak-hak mereka. Tujuan dari 

gerakan hak-hak sipil tahun 1960-an adalah untuk menghilangkan 

diskriminasi dalam pelayanan publik, tempat tinggal, pekerjaan, dan 
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pendidikan. Mereka ingin mendapatkan kesempatan yang setara di 

berbagai bidang. Mereka menuntut agar sekolah-sekolah dan lembaga 

pendidikan lainnya mengubah kurikulum, menuntut sekolah 

mempekerjakan guru dan staf yang berkulit hitam dan coklat serta 

menuntut untuk merevisi buku pelajaran yang mencerminkan 

keragaman masyarakat di Amerika Serikat. 

Berkembangnya pendidikan multikultural diharapkan kalangan 

mayoritas mampu menunjukan rasa saling menghargai, menghormati 

dan bertoleransi terhadap kalangan minoritas. Zamroni (2011: 145) 

menjelaskan pendididikan multikultural merupakan gerakan reformasi  

pendidikan untuk membasmi penindasan dan ketidakadilan sehingga 

terbentuk keadilan dan kesetaraan pada peserta didik sehingga dapat 

mencapai prestasi yang maksimal sesuai minat dan bakatnya. 

Masyarakat di Eropa dan Amerika terdiri dari berbagai macam 

ras dan etnik. Perbedaan tersebut menimbulkan keragaman kultural. 

Akibatnya sering terjadi diskriminasi kultural di negara-negara barat 

bahkan diskriminasi di bidang gender, sosial, ekonomi dan agama. 

Terutama di Amerika sering terjadi diskriminasi terhadap orang 

berkulit hitam. Oleh sebab itu pendidikan multikultural lahir sebagai 

bentuk upaya untuk mendapatkan pengakuan yang setara oleh 

masyarakat di negara-negara barat. 
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Berikut rincian sejarah lahirannya istilah pendidikan 

multikultural yang dikemukakan Abdullah Aly (2011: 101) : 

Tabel 1. Sejarah Lahirannya Istilah Pendidikan Multikultural  

Nama Negara Faktor kelahiran Media 

Amerika (1960-

an) 

Praktik kehidupan sosial 

yang diskriminatif 

Gerakan hak-hak sipil 1960-

an 

Sistem pendidikan yang 

tidak adil 

Kajian melalui pusat-pusat 

studi etnik 

Negara Eropa: 

Belgia, Jerman, 

Prancis, Inggris, 

Belanda, Swedia 

(1980-an) 

Praktik kehidupan sosial 

yang diskriminatif dan 

sistem pendidikan yang 

diskriminatif 

Tuntutan terhadap keadilan 

dan demokrasi dalam 

pendidikan 

Australia (1975) Kesadaran pemerintah 

terhadap kebutuhan 

pendidikan multicultural 

Program anti-rasisme melalui 

pendidikan 

Indonesia (2000) Politik penyeragaman 

dan monokulturalisme 

selama pemerintahan 

Orde Baru 

Kajian melalui simposium, 

diskusi, seminar, workshop, 

serta wacana ilmiah melalui 

koran, jurnal dan buku 

 

Globalisasi juga menjadi penyebab penting lahirnya istilah 

pendidikan multikultural. Melalui globalisasi yang masuk, maka 

masyarakat kita yang kurang selektif akan mudah terpengaruh pada 

globalisasi yang masuk dan akan mudah melupakan budaya bangsa 

Indonesia sendiri. Choirul Mahfud (2009: 183) menjelaskan bahwa 

dewasa ini di Indonesia muncul wacana pendidikan multikultural yang 

salah satunya dilatarbelakangi oleh globalisasi yang menyebabkan 

peluang, ancaman dan tantangan bagi masyarakat tanah air yang 

berujung pada memudarnya kebudayaan.  
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Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa istilah pendidikan multikultural berkembang di 

Eropa dan Amerika yang berasal dari munculnya gerakan masyarakat 

barat yang mengalami penindasan dan diskriminasi  karena disebabkan 

oleh perbedaan. Mereka menuntut persamaan dan pengakuan hak agar 

tidak membeda-bedakan warna kulit, gender, agama dan mendapatkan 

keadilan dalam pelayanan publik, tempat tinggal, pekerjaan dan 

pendidikan. Sistem pendidikan juga harus diubah dengan mengubah 

kurikulum, memperkerjakan guru dan karyawan yang berkulit hitam 

dan coklat serta merivisi buku teks yang mencerminkan keragaman, 

keadilan dan kesetaraan.  

d. Peranan Sekolah dalam Penerapan Pendidikan Multikultural 

Sekolah yang menerpakan pendidikan sekolah memiliki 

beberapa peran yang harus dijalankan agar tercipta suasana yang 

multikultural. Banks & Banks (2005: 23) menyatakan bahwa: 

 “To implement multicultural education in a school, we must 

reform power relationships, the verbal interaction between 

teachers and students, the culture of the school, the curriculum, 

extracurricular activities, attitudes toward minority languages 

(Beykont, 2000), the testing program, and grouping practices. 

The institutional norms, social structures, cause-belief 

statements, values, and goals, of the school must be 

transformed and reconstructed.” 

 

Berdasarkan pendapat di atas untuk mengimplementasikan 

pendidikan multikultural di sekolah maka sekolah harus mengubah 
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bentuk interaksi antara guru dan peserta didik, budaya sekolah, 

kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, sikap terhadap perbedaan bahasa, 

program-program, norma-norma kelembagaan, struktur sosial, nilai-

nilai, dan tujuan sekolah. Perubahan-perubahan tersebut harus 

mencerminkan nilai-nilai multikultural. 

Kurikulum sekolah perlu dijadikan bahan pengembangan 

pendidikan multikultural. Choirul Mahfud (2009: 5) menjelaskan 

kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum yang mampu memberikan 

penyadaran toleransi, menghormati keragaman suku, agama, etnis, 

budaya. Gollnick & Chinn (2006: 377) menambahkan selain 

kurikulum formal, di sekolah juga terdapat kurikulum tersembunyi 

yang terdiri dari norma-norma tak tertulis, nilai-nilai, dan hubungan 

sosial sekolah dan suasana kelas yang ada pada kepada peserta didik. 

Kurikulum tersembunyi mencakup norma dan nilai yang mendukung 

kurikulum formal yang harus mencerminkan keragaman dan 

perbedaan. Kurikulum tersembunyi memiliki dampak yang besar pada 

peserta didik dan guru. Kurikulum tersembunyi seperti struktur 

organisasi kelas dan sekolah, serta interaksi peserta didik dan guru.  

Banks & Banks (2005: 23-24) menguraikan kurikulum 

tersembunyi sekolah seperti nilai dan norma seharusnya diperhatikan. 

Aspek-aspek dari lingkungan sekolah harus diubah menjadi budaya 

sekolah yang dapat mengajarkan sikap positif terhadap kelompok-
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kelompok budaya yang beragam dan membantu peserta didik dari 

kelompok-kelompok tersebut mencapai keberhasilan di bidang 

akademis. 

Zuly Qodir dalam Sari Jatmiko dan Ferry T. Indarto (2006: 60-

61) menyatakan pendidikan multikultural adalah pendidikan yang 

menghargai keragaman agama, etnis, gender, dan suku yang akan 

memberikan manfaat kepada perilaku sosial peserta didik dalam 

berinteraksi dengan masyarakat yang beragam. Sehubungan dengan 

hal tersebut maka sekolah hendaknya dapat menanamkan pemahaman 

dan sikap toleransi, menghargai dan menghormati sehingga dapat 

hidup bersama dalam perbedaan dan keragaman. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: Pertama, sekolah dapat menciptakan peraturan 

yang di dalamnya terdapat Undang-Undang dan sanksi yang 

mencerminkan multikultural sehingga dapat mengajarkan untuk 

bertoleransi, menghargai dan menghormati. 

Kedua, progam dan kegiatan sekolah juga perlu diubah ke 

dalam nuansa multikultural yang adil, setara dan demokratis sehingga 

seluruh peserta didik dapat berpartisipasi dalam progam dan 

pendidikan tersebut. Ketiga, pendidikan multikultural dapat dijadikan 

sebagai pengembangan kurikulum. Kurikulum tersebut mampu 
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memberikan penyadaran toleransi, menghormati keragaman suku, 

agama, etnis, budaya, mengandung kesetaraan dan keadilan.  

e. Model Pembelajaran Berbasis Pendidikan Multikultural 

Pendidikan multikultural memiliki model pembelajaran. Model 

pembelajaran berorientasi pendidikan multikultural adalah bertumpu 

pada keragaman yang ada pada peserta didik. Gay (2002) dalam 

Zamroni (2011: 150) mengemukakan bahwa pelaksanaan pendidikan 

multikultural tidak diterapkan dalam bentuk mata pelajaran yang 

terpisah namun pendidikan multikultural diusung sebagai suatu cara 

untuk memajukan peserta didik secara keseluruhan.  

Tilaar (2003: 181) berpendapat pendidikan multikultural tidak 

dalam bentuk mata pelajaran terpisah tetapi diintegrasikan dalam mata 

pelajaran-mata pelajaran yang relevan seperti mata pelajaran ilmu 

sosial. Ainul Yaqin (2005: 25) menambahkan pendidikan multikultural 

adalah strategi pendidikan yang dimasukan ke dalam semua mata 

pelajaran dengan memanfaatkan perbedaan dan keragaman yang 

terdapat pada peserta didik serta dapat melatih peserta didik agar 

memiliki sikap yang demokratis, humanis, dan pluralis. 

Ainnurofiq Dawam (2003: 95) menjelaskan model pendidikan 

multikultural adalah dapat memahami, menghormati, dan menghargai 

harkat dan martabat manusia secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, 

bahasa, keyakinan dan agama. Dengan kata lain model pendidikan 



21 

 

 

multikultural dibentuk agar peserta didik dapat memahami, 

menghormati dan menghargai antar masyarakat dalam perbedaan di 

segala bidang.  

Choirul Mahfud (2009: 187) menjelaskan pembelajaran 

berbasis pendidikan multikultural memiliki tujuan untuk membentuk 

dan menciptakan masyarakat berbudaya, maksudnya adalah 

membentuk masyarakat yang dapat memahami dan menerima budaya 

dan keragaman yang ada; materi dalam pembelajaran berbasis 

multikultural terdapat nilai kemanusiaan, nilai bangsa dan nilai 

kultural; metode yang digunakan adalah demokratis agar dapat 

menghargai perbedaan dan keragaman; evaluasi pembelajaran berbasis 

multikultural dilihat dari persepsi, apresiasi dan tindakan peserta didik 

terhadap budaya lainnya.  

Pendidikan multikultural hadir sebagai suatu gagasan baru 

guna mengelola masarakat yang heterogen. Pendidikan multikultural 

memiliki dimensi-dimensi dalam melaksanakannya. Dimensi-dimensi 

pendidikan multikultural yang dirumuskan oleh Banks & Banks (2005: 

23) yaitu: 
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Gambar 1. Hubungan Keempat Dimensi Pendidikan Multikultural 

Berikut penjelasan dari dimensi-dimesi tersebut: Pertama, 

content integrations, dalam hal ini guru memasukan contoh-contoh 

dan materi dari berbagai macam budaya dalam pembelajaran. Kedua, 

knowledge constructions, guru membantu peserta didik dalam 

memahami dan menelaah implikasi dan prespektif budaya ke dalam 

pembelajaran. Ketiga, an equity pedagogy, guru mengubah cara 

mengajar untuk memberikan pelayanan akademik bagi peserta didik 

dari berbagai ras, budaya, gender dan kelompok sosial kelas. Guru 

ContentIntegration deals 

with extent to which 

teachers use examples 

and content from a 

variety of cultures in 

their teaching.  

 

an equity paedagogy 

An equity Pedagogy 

exists when teachers 

modify their teaching 

in ways that will 

facilitate the academic 

achievement of 

students from diverse 

racial, cultural, gender 

and social- class 

groups. 

 

knownledge construction  

Teachers need to help students 

understand, investigate and 

determine how the implicit 

cultural assumptions, frames of 

reference, prespective and 

biases within discipline 

influence the ways in which 

knowledge is constructed.  

 

an empowering school cultural 

Grouping and labeling practices, sports 

participation, disproportionality in 

achievement, and the interaction of the 

staff and the students across ethnic and 

racial lines must be examined to create 

a school culture that empowers 

students from diverse racial, ethnic, 

and gender groups. 

Pendidikan 

Multikultural 

Prejudice reduction 

This dimension focuses on the 
characteristics of students 

racial attitudes and how they 

can be modified by teaching 
metods and materials 
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dapat menganalisis gaya belajar peserta didik untuk menentukan 

metode pembelajaran yang dipakai. 

Keempat, prejudice reduction, guru membantu peserta didik 

mengembangkan sikap positif terhadap keragaman ras, etnik, budaya. 

Perangkat pembelajaran seperti materi dan metode berisi tentang 

keragaman dan perbedaan yang  dapat membantu peserta didik 

mengembangkan sikap positif. Kelima, an empowering school culture, 

sekolah menciptakan iklim sekolah yang terdapat kesetaraan dari 

kelompok ras, etnis, dan jenis kelamin yang beragam. Seluruh peserta 

didik mendapatkan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam 

semua aktivitas di sekolah.  Iklim sekolah dapat mempromosikan 

gender, ras dan kelas sosial. 

Sulalah (2012: 51) menjelaskan keberhasilan pendidikan 

multikultural tidak hanya dilihat dari sudut pembelajaran saja, namun 

 peran struktur sosial dalam lembaga terlebih lagi sekolah yayasan juga 

berpengaruh. Sulalah (2012: 111) menambahkan pencapaian hasil 

pendidikan multikultural bukan hanya dari kesiapan pembelajaran saja 

namun juga dari human sebagai actor social. Artinya perilaku peserta 

didik juga dapat dijadikan titik keberhasilan penerapan pendidikan 

multikultural.  

Pendidikan multikultural melibatkan beberapa faktor seperti 

objek yang menjadi kajian, budaya dimana materi tersebut diterapkan, 
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pemahaman nilai materi dan metode yang digunakan. Berdasarkan 

faktor tersebut maka dapat dilihat perilaku sosial dari masing-masing 

pelaku yang menandakan tingkat keberhasilan pendidikan 

multikultural.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa penerapan pendidikan multikultural tidak dalam bentuk 

pembelajaran yang terpisah, namun dimasukan ke dalam mata 

pelajaran-mata pelajaran dengan memanfaatkan keragaman yang ada 

pada peserta didik. Pelaksanaan model pembelajaran berbasis 

multikultural ditujukan agar peserta didik dapat memahami, 

menghormati, menghargai dan bertoleransi terhadap keragaman. 

Sehubungan dengan hal tersebut, guru membantu peserta didik 

mengembangkan sikap positif terhadap keragaman. 

Tujuan pembelajaran berbasis multikultural yaitu membentuk 

masyarakat yang berwawasan budaya dan keragaman sehingga dapat 

menghargai, bertoleransi, dan menghormati keragaman. Materi yang 

diajarkan mengandung nilai kultural. Oleh sebab itu guru dapat 

memasukan contoh budaya, etnis dan keragaman lainnya ke dalam 

pembelajaran dan membantu peserta didik untuk memahaminya.  

Metode yang digunakan adalah demokratis yang menghargai 

perbedaan dan keragaman. Guru dapat menggunakan metode yang 

variasi untuk memfasilitasi peserta didik dari berbagai ras, budaya, 
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gender dan kelompok sosial kelas. Guru dapat menganalisis gaya 

belajar peserta didik untuk menentukan metode pembelajaran yang 

dipakai. Evaluasi pembelajaran berbasis multikultural dilihat dari sikap 

peserta didik terhadap budaya lainnya yang meliputi persepsi, apresiasi 

dan tindakan peserta didik terhadap keragaman lainnya. 

Sekolah dapat menciptakan iklim sekolah yang terdapat 

kesetaraan dari kelompok ras, etnis, dan jenis kelamin yang beragam 

dan mempromosikan keragaman. Seluruh peserta didik mendapatkan 

kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam semua aktivitas di 

sekolah. Keberhasilan pendidikan multikultural dipengaruhi oleh peran 

struktur sosial dalam lembaga terlebih lagi sekolah yayasan.  

2. Kajian Mengenai Pembelajaran  

a. Definisi Belajar 

Setiap individu pasti pernah melakukan belajar baik belajar 

secara formal maupun non formal. Banyak tafsiran dan pengertian 

tentang belajar. Ngalim Purwanto (2007: 85) mendefinisikan belajar 

adalah suatu perubahan dalam bentuk tingkah laku dari aspek 

kepribadian seperti perubahan keterampilan, pola pikir, kecakapan, 

kebiasaan dan sikap melalui latihan dan pengalaman dalam periode 

waktu yang panjang.  

Arnie Fajar (2005: 10) mendefinisikan belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku dalam bentuk peningkatan kualitas dan 
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kuantitas tingkah laku. Peningkatan tersebut seperti pengetahuan, 

kecakapan, daya pikir, sikap dan kebiasaan sehari-hari. Pendapat lain 

Slameto (2010: 2) mendefinisikan pengertian belajar adalah suatu 

proses yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya.  

Berdasarkan beberapa definisi belajar di atas dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu proses yang terjadi pada individu yang 

bermuara pada perubahan tingkah laku dalam pengetahuan, aspek 

keterampilan, pola pikir, kecakapan, sikap dan kebiasaan. Asal 

perubahan tersebut diperoleh dari latihan dan pengalaman individu 

tersebut. Perubahan tersebut dapat terjadi jika individu belajar secara 

terus menerus dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. 

b. Definisi Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta 

didik dan guru. Wina Sanjaya (2009: 26) mengemukakan pembelajaran 

adalah proses interaksi antara guru dan peserta didik dengan 

memanfaatkan potensi dan sumber. Potensi dan sumber tersebut 

berasal dari dalam diri peserta didik berupa minat, bakat, kemampuan 

dan potensi yang berasal dari luar peserta didik seperti lingkungan, 

sarana dan sumber belajar yang digunakan untuk mencapai tujuan 

belajar.  
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Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang menyerap 

informasi. Dimyati dan Mudjiyono (2002: 157) menjelaskan 

pembelajaran merupakan proses guru dalam membelajarkan peserta 

didik mengenai cara memperoleh dan memproses pengetahuan, 

keterampilan dan sikap. 

Berdasarkan dari beberapa definisi pembelajaran dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu bentuk interaksi antara 

peserta didik dan guru dalam mengajarkan peserta didik untuk 

memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kegiatan 

pembelajaran memanfaatkan minat, bakat, kemampuan, sarana, 

lingkungan, sumber belajar.  

c. Komponen Pembelajaran 

Guru harus memperhatikan komponen-komponen 

pembelajaran yang terdapat dalam pembelajaran. Wina Sanjaya (2010: 

58) merumuskan komponen-komponen pembelajaran meliputi: 

Pertama, tujuan. Tujuan memiliki peran penting dalam kegiatan 

pembelajaran karena tujuan dapat memberikan arah kegiatan 

pembelajaran dan menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran.  

Kedua, materi. Materi pembelajaran merupakan komponen 

kedua dalam sistem pembelajaran. Pembelajaran adalah proses 

penyampaian materi. Materi pelajaran dapat diambil dari berbagai 
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sumber. Ketiga, metode. Metode adalah cara yang digunakan dalam 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selengkap-

lengkapnya komponen lain namun jika diterapkan dengan 

menggunakan metode yang tidak tepat, maka komponen tersebut tidak 

akan memiliki makna dalam proses pencapaian tujuan. 

Keempat, media. Wina Sanjaya (2010: 172-173) menjelaskan 

bahwa media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

kelompok. Berdasarkan sifatnya, media dapat dibagi menjadi media 

auditif yang hanya bisa didengar seperti radio atau rekaman suara; 

media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat saja seperti film 

slide, foto, transparasi, lukisan, gambar; dan media audio visual yakni 

media yang mengandung unsur gambar yang dapat dilihat dan suara 

yang dapat didengar. 

Berdasarkan kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi 

menjadi media yang memiliki daya jangkauan yang luas dan serentak 

seperti radio, televisi dan media yang mempunyai jangkauan yang 

terbatas oleh ruang dan waktu seperti film, video dan lain sebagainya. 

Dilihat dari teknik pemakaiannya, media dibagi menjadi media yang 

diproyeksikan seperti film slide, film strip, transparasi dan media yang 

tidak dapat diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio dan lain 

sebagainya. 
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Kelima, evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk melihat 

keberhasilan peserta didik dalam belajar dan keberhasilan kinerja guru 

dalam mengelola pembelajaran serta untuk melihat kekurangan dalam 

menggunakan berbagai komponen pembelajaran. Wina Sanjaya (2009: 

58) menjelaskan evaluasi dapat menggunakan tes lisan, tes perbuatan 

dan tes tertulis, wawancara, observasi, pengukuran sikap dan penilaian 

hasil karya. Terdapat langkah-langkah yang ditempuh dalam 

menentukan evaluasi agar dapat mengetahui tolak ukur keberhasilan 

pembelajaran.  

 Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat lima komponen dalam pembelajaran. 

Komponen-komponen pembelajaran tersebut meliputi tujuan, materi, 

metode, media dan evaluasi. 

d. Faktor Penunjang Keberhasilan Pembelajaran 

Keberhasilan kegiatan pembelajaran karena terdapat faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Wina Sanjaya (2010: 52-57) 

merumuskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan 

pembelajaran. Faktor tersebut yakni: Pertama, faktor guru yang 

merupakan komponen paling penting dalam implementasi dan 

menentukan keberhasilan strategi pembelajaran. Guru juga berperan 

sebagai pengelola pembelajaran.  
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Kedua, faktor peserta didik yang dilihat dari latar belakang dan 

sifat peserta didik. Latar belakang peserta didik meliputi jenis kelamin, 

tempat tinggal, tempat kelahiran, tingkat sosial ekonomi peserta didik. 

Sifat peserta didik meliputi kemampuan dasar, pengetahuan dan sikap. 

Ketiga, faktor sarana dan prasarana. Kelengkapan sarana dan prasarana 

dapat membantu kelancaran proses pembelajaran.  

Dalam pelaksanaan pendidikan multikultural, sekolah memiliki 

peranan yang penting dalam membangun lingkungan multikultural. 

Zamroni (2011: 115-117) menjelaskan sekolah hendaknya 

memperhatikan kebutuhan perkembangan sosial maupun personal 

yang berbeda dari  masing-masing peserta didik, kebutuhan vokasi dan 

karir, kebutuhan psikologi, kebutuhan akademik, kebutuhan 

kebersamaan, kebutuhan rasa aman dan perkembangan moral spiritual. 

Ainul Yaqin (2005: 253-254) peran sekolah terhadap siswa 

ABK yaitu  menyediakan kebutuhan pelayanan-pelayanan khusus bagi 

peserta didik yang memiliki perbedaan kemampuan, menerapkan 

kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang normal 

dan peserta didik yang memiliki perbedaan kemampuan dapat saling 

memahami dan menghormati serta peserta didik yang berbeda 

kemampuannya mudah dalam memahami materi pembelajaran, 

memberikan pelatihan kepada guru dan staf sekolah tentang cara 

bersikap terhadap peserta didik yang memiliki perbedaan kemampuan. 
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Keempat, faktor lingkungan yakni faktor organisasi kelas dan 

iklim sosial psikologis. Faktor organisasi kelas meliputi jumlah peserta 

didik dalam satu kelas tersebut. Iklim sosial-psikologis meliputi 

internal dan eksternal. Iklim sosial-psikologis internal yang melibatkan 

peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan guru, guru 

dengan guru, dan guru dengan pimpinan sekolah. Iklim sosial-

psikologis eksternal meliputi hubungan sekolah dengan orang tua 

peserta didik, sekolah dengan lembaga-lembaga masyarakat. 

Zamroni, (2011: 128-131) menambahkan sekolah berperan dan 

bertanggung jawab dalam mengembangkan moral dan spiritual yang 

baik pada peserta didik. Pengembangan moral dan spiritual tidak hanya 

bertumpu pada pembelajaran seperti interaksi guru dan peserta didik 

saja, namun kultur sekolah juga berperan dalam mengembangkan 

moral dan spiritual pada peserta didik. Kriteria kultur sekolah yang 

baik dan dapat mendukung perkembangan moral dan spiritual peserta 

didik antara lain: 1) Memberikan kesempatan yang sama untuk 

menerima dan memberi antar peserta didik; 2) Perbedaan dalam 

masing-masing peserta didik hendaknya saling dikomunikasikan; 3) 

Memahami perbedaan pandangan terhadap fenomena/peristiwa yang 

terjadi. 

Gollnick & Chinn (2006: 376) menguraikan “The school climate 

must be supportive of multicultural education. When respect for 
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cultural differences is reflected in all aspects of students educational 

programs, the goals of multicultural education are being attained”. 

Iklim sekolah harus mendukung pendidikan multikultural yang 

menghormati perbedaan budaya. Hal tersebut tercermin dalam semua 

aspek program pendidikan dan tujuan pendidikan multikultural.   

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

faktor yang dapat menentukan keberhasilan pembelajaran yakni: 

Pertama, dari segi guru meliputi pengelolaan pembelajaran dan 

strategi yang diterapkan. Kedua,  dari segi peserta didik yang dilihat 

dari latar belakang dan sifat peserta didik. Ketiga, faktor kelengkapan 

sarana prasarana dan penyediaan layanan kebutuhan bagi peserta didik; 

keempat, faktor lingkungan yang meliputi hubungan-hubungan iklim 

sekolah, interaksi antara peserta didik dengan peserta didik dan 

interaksi peserta didik dengan guru dan hubungan sekolah dengan 

masyarakat.  

e. Faktor Penghambat Pembelajaran 

Suatu sistem yang dijalinkan selain memiliki faktor penunjang, 

juga memiliki faktor penghambat. Ahamad Rohani (2004: 157) 

mengemukakan beberapa faktor penghambat kegiatan pembelajaran 

yaitu sebagai berikut: Pertama, faktor guru yang meliputi tipe 

kepemimpinan guru yang otoriter dan kurang demokratis yang dapat 

menumbuhkan sikap pasif dan agresif peserta didik; pembelajaran 
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yang monoton; kepribadian guru yang tidak hangat, tidak adil dan 

subjektif; pengetahuan guru yang terbatas; keterbatasan guru dalam 

memahami peserta didiknya. 

Kedua, faktor peserta didik yang dilihat dari kekurangan 

peserta didik dalam kesadarannya untuk memenuhi kewajiban dan 

haknya sebagai anggota suatu kelas, sikap peserta didik yang 

mengganggu dan tidak menghormati hak teman-temannya ketika 

pembelajaran. Ketiga, faktor latar belakang keluarga yang berbeda. 

Tingkah laku peserta didik di dalam kelas merupakan pencerminan 

keadaan keluarganya. Kebiasaan di dalam keluarga yang kurang baik 

seperti tidak disiplin, tidak patuh, kebebasan yang berlebihan 

menyebabkan peserta didik melanggar aturan di kelas. Keempat, faktor 

fasilitas yang meliputi jumlah peserta didik yang terlalu banyak, besar 

ruangan kelas yang lebih kecil dibanding dengan jumlah peserta didik, 

ketersediaan alat, buku yang kurang. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor 

yang dapat menghambat pembelajaran adalah faktor guru yang kurang 

dapat mengelola pembelajaran dan sifat guru yang kaku, faktor peserta 

didik yang kurang dapat menggunakan haknya untuk belajar, faktor 

keluarga yang merupakan cerminan dari sikap peserta didik, dan faktor 

fasilitas yang kurang memadai. Faktor-faktor tersebut hendaknya dapat 

diatasi agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan kondusif.  
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3. Kajian Mengenai Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

a. Pengertian IPS 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang mempelajari 

ilmu-ilmu sosial. Terdapat beberapa pengertian IPS menurut para ahli. 

Numan Somantri (2001: 44) mendefinisikan pendidikan IPS adalah 

penyederhanaan dari cabang-cabang ilmu-ilmu sosial yang disajikan 

secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. 

Trianto (2012: 171) menyatakan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

merupakan integrasi dari cabang-cabang ilmu sosial (sosiologi, 

ekonomi, geografi, sejarah, politik, hukum dan budaya) yang 

dirumuskan atas dasar fenomena dan realita sosial. Cabang-cabang 

ilmu sosial tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain. Ilmu 

Pengetahuan sosial membahas mengenai hubungan manusia dengan 

lingkungan berdasarkan pada realita yang ada.  

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa IPS 

adalah mata pelajaran untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama yang terdiri dari cabang-cabang ilmu sosial. Ilmu 

sosial yang terintegrasi dalam IPS meliputi sosiologi, ekonomi, 

geografi dan sejarah serta disajikan berdasarkan fenomena sosial. Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) mengajarkan kehidupan hubungan 

masyarakat dan lingkungannya yang berdasarkan pada fakta yang 

terjadi. 
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b. Tujuan IPS 

IPS lahir karena memiliki beberapa tujuan. Trianto (2012: 176) 

mengemukakan tujuan IPS adalah untuk mengembangkan kemampuan 

dan potensi peserta didik untuk mengatasi permasalahan sosial 

sehingga dapat mengatasi masalah yang terjadi sehari-hari yang 

menimpa diri sendiri maupun masyarakat. Peserta didik dapat 

memiliki sikap positif terhadap segala pemasalahan yang terjadi. 

Tujuan IPS yakni melatih peserta didik untuk mengatasi 

permasalahan sosial. Sapriya (2012: 12) menjelaskan bahwa penerapan 

pembelajaran IPS di sekolah bertujuan untuk mempersiapkan peserta 

didik menjadi warga negara yang baik yang mempunyai pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai agar dapat memecahkan masalah pribadi 

maupun masalah sosial serta dapat mengambil keputusan dan 

berpartisipasi dalam masyarakat. Etin Solihatin dan Raharjo (2009: 15) 

juga merumuskan tujuan IPS adalah membekali peserta didik untuk 

mengembangkan diri sesuai minat, bakat, kemampuan dan lingkungan 

serta memberikan bekal bagi peserta didik untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki tujuan yang dapat 

mengarahkan peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik dalam 

lingkungan sosial masyarakat. Berdasarkan beberapa pendapat di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan IPS adalah membantu 
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mengembangkan minat, bakat dan kemampuan peserta didik, melatih 

peserta didik agar memiliki keterampilan dan kemampuan untuk 

memecahkan masalah sosial yang terjadi di masyarakat maupun diri 

sendiri sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat, membantu 

peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik dan dapat berguna 

bagi bangsa negara. 

c. Karakteristik IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki karakteristik tersendiri 

yang khas sehingga dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. 

Karakteristik pelajaran IPS yang dikemukakan oleh Trianto (2012: 

175) adalah IPS merupakan gabungan dari cabang-cabang ilmu sosial 

lainnya; Standar Kompetensi (SK) berasal dari disiplin ilmu geografi, 

sosiologi, sejarah dan ekonomi yang disajikan dalam bentuk tema 

tertentu; Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPS 

menyangkut permasalahan sosial; SKKD IPS dapat menyangkut 

peristiwa-peristiwa dan perubahan yang ada di masyarakat. 

Sapriya (2012: 13) menjelaskan mata pelajaran IPS mempunyai 

ciri khas tersendiri dibanding dengan mata pelajaran lain. Karekteristik 

mata pelajaran IPS adalah bersifat terpadu. Supardi (2011: 186-188) 

menambahkan karakteristik IPS yang dilihat dari berbagai sudut 

pandang adalah sebagai berikut: Pertama, menurut sifat dan statusnya. 

IPS merupakan mata pelajaran yang diberikan di tingkat sekolah dan 
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IPS merupakan mata pelajaran wajib yang dimuat dalam kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan yang tertuang dalam 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37.  

Kedua, menurut materinya. Materi IPS merupakan materi yang 

dipadukan dari cabang-cabang ilmu sosial, materi IPS terkait dengan 

fenomena sosial yang ada di masyarakat, jenis materi IPS berupa fakta, 

konsep dan generalisasi yang berhubungan dengan aspek kognitif, 

afektif, psikomotorik dan nilai-nilai spiritual. 

 Ketiga, menurut tujuannya antara lain membentuk peserta 

didik menjadi warga negara yang baik dan taat kepada Tuhan melalui 

pembekalan pengetahuan, dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis dan inkuiri agar memiliki keterampilan sosial guna memecahkan 

masalah-masalah sosial, melatih belajar mandiri melalui pembelajaran 

yang kreatif dan inovatif, mengembangkan kecerdasan dan 

keterampilan sosial. Pembelajaran IPS melatih peserta didik untuk 

menghayati nilai-nilai hidup yang baik, mengembangkan rasa 

kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan karena pembelajaran 

IPS didasarkan pada permasalahan sosial dan lingkungan. 

Keempat, menurut prinsip pengembangan program 

pembelajaran meliputi IPS harus disesuaikan menurut usia, 

kematangan dan kebutuhan peserta didik; berhubungan dengan hal-hal 

yang nyata dalam kehidupan masyarakat; dapat mewakili pengalaman, 
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budaya dan kepercayaan serta norma-norma. Pembelajaran IPS dapat 

membantu peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar; 

dapat mengangkat contoh kasus, isu dan masalah dalam mendalami 

konsep dan materi IPS; dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis dan inkuiri.  

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli dapat 

disimpulkan karakteristik IPS adalah IPS merupakan mata pelajaran 

yang berada di tingkat pendidikan dasar dan menengah yang terdiri 

dari cabang-cabang ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi dan 

sosiologi. Mata pelajaran IPS disajikan secara terpadu dan dapat 

menggunakan tema. Ilmu Pengetahuan Sosial mengkaji peristiwa dan 

permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dan lingkungannya. 

d. Model Pembelajaran IPS 

Pembelajaran IPS memiliki model dalam penerapannya. Model 

pembelajaran IPS berpedoman pada pembelajaran terpadu. Trianto 

(2012: 194) menjelaskan bahwa melalui pembelajaran terpadu peserta 

didik dapat menggali pengalaman langsung yang dipelajari sehingga 

dapat menerima, menyimpan dan memproduksi apa yang telah 

dipelajarinya. Peserta didik dapat menemukan sendiri konsep yang 

dipelajari secara holistik, bermakna, ontentik dan aktif.  

Sapriya (2012: 7-8) menjelaskan ciri pembelajaran IPS pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah menggunakan model 
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terpadu (integreted) sehingga pembelajaran lebih bermakna dan 

pemilihan materi disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan 

peserta didik. Pembelajaran terpadu biasanya menggunakan 

tema/topik.  

Trianto (2012: 200) menjelaskan dalam penentuan topik/tema 

sebaiknya relevan dengan Kompetensi-kompetensi Dasar yang ada 

dalam satu tingkatan kelas, sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar 

dan dapat menggunakan isu/masalah/kasus yang sedang terjadi. 

Supardi (2011: 192-193) menambahkan pembelajaran terpadu 

dilakukan melalui pengembangan topik/tema. Topik/tema 

dikembangkan dari isu, peristiwa, permasalahan yang berkembang 

maupun dengan menghubungkan SK, KD, materi, indikator ke dalam 

tema/topik. 

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli di atas dapat 

dibuat kesimpulan bahwa model pembelajaran IPS adalah terpadu. 

Melalui pembelajaran terpadu, peserta didik dapat menggali 

pengalaman langsung yang dipelajari sehingga pembelajaran lebih 

bermakna, dapat menyimpan dan memproduksi apa yang telah 

dipelajarinya serta dapat menemukan sendiri konsep yang dipelajari 

secara holistik, bermakna, otentik. 

Pembelajaran terpadu dapat menggunakan tema/topik dan 

dikembangkan serta diperluas dengan ilmu sosial lainnya. Topik/tema  
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dikembangkan dari kasus, isu, peristiwa, permasalahan yang 

berkembang dan sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar maupun 

dengan menghubungkan SK yang ada dalam satu tingkatan kelas. 

4. Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran IPS 

Suryosubroto (2002: 19) menjelaskan bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran terdapat 3 hal pokok yang dilakukan oleh guru, yakni 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Sehubungan dengan hal tersebut 

maka implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran IPS 

meliputi: 

a. Perencanaan Pembelajaran 

Bagian dari kegiatan pembelajaran yang paling awal adalah 

perencanaan pembelajaran. Wina Sanjaya (2009: 9) mendefinisikan 

perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan dan 

serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran 

pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 kegiatan perencanaan 

meliputi penyusunan silabus dan RPP. Masnur Muslich (2007: 67) 

menjelaskan kegiatan perencanaan terdapat sub komponen yang harus 

diperhatikan, yakni tujuan, meteri, metode, media, dan evaluasi.  
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1) Tujuan 

Komponen pembelajaran yang pertama yaitu tujuan. 

Tujuan pembelajaran akan mengarahkan guru dalam mengelola 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut mengarah pada 

taksonomi Bloom dan D. Krathwohl. Hamzah B. Uno (2008: 35-

39) menguraikan taksonomi tersebut seperti berikut: 

 Tabel 2. Penjabaran Taksonomi Bloom  

Kognitif Afektif Psikomotorik 

Tingkat pengetahuan 

Tingkat pemahaman 

Tingkat penerapan 

Tingkat analisis 

Tingkat sintesis  

Tingkat evaluasi 

Kemampuan menerima 

Kemampuan 

menanggapi 

Berkeyakinan 

Penerapan karya 

Ketekunan 

Ketelitian 

Persepsi 

Kesiapan melakukan 

kegiatan 

Mekanisme 

Respon terbimbing 

Adaptasi 

Kemahiran 

Organisasi 

 

Choirul Mahfud (2009: 187) menjelaskan pembelajaran 

berbasis pendidikan multikultural memiliki tujuan untuk 

membentuk dan menciptakan masyarakat berbudaya. Maksudnya 

adalah dapat memahami dan menerima budaya, etnis dan 

keragaman lainnya. Sapriya (2012: 12) menambahkan tujuan IPS 

adalah membantu peserta didik memiliki keterampilan dan 

kemampuan untuk memecahkan masalah sosial yang terjadi dan 

membantu peserta didik menjadi warga negara yang baik.  
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Tujuan IPS tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan 

pembelajaran yang berorientasi pendidikan multikultural. Tujuan 

IPS dapat membantu peserta didik untuk mengakui, menghormati, 

bertoleransi dan menghargai keragaman dan dapat membantu 

peserta didik memecahkan masalah yang berhubungan dengan 

keragaman serta dapat mengambil keputusan dan tidak terjadi 

perpecahan sehingga nantinya dapat menjadi warga negara yang 

baik. 

2) Materi 

Ainul Yaqin (2005: 144) berpendapat bahwa pendididikan 

multikultural dimaksudkan untuk membangun kesadaran dan 

pemahaman peserta didik terhadap fenomena sosial yang nantinya 

akan membangun kesadaran peserta didik untuk menjunjung tinggi 

kepentingan umum, moral dan etika dalam bermasyarakat serta 

menjadi individu yang bertanggung jawab. Trianto (2012: 173) 

menjelaskan bahwa IPS membahas lingkungan sekitar dan 

masyarakat yang mana dalam masyarakat terdapat permasalahan 

sosial. 

Masnur Muslich (2007: 68) menjelaskan materi yang 

dipilih sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. 

Choirul Mahfud (2009: 187) menyebutkan materi dalam 
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pembelajaran berbasis multikultural hendaknya terdapat nilai 

kemanusiaan, nilai bangsa dan nilai kultural.  

3) Metode 

Metode pembelajaran yang digunakan sebaiknya mengacu 

terhadap rasa untuk menghargai dan menghormati perbedaan. 

Banks & Banks (2005: 23) menguraikan guru mengubah cara 

mengajar dengan menganalisis gaya belajar peserta didik untuk 

menentukan metode pembelajaran yang dipakai untuk 

memfasilitasi peserta didik dari berbagai ras, budaya, gender dan 

kelompok sosial kelas. Choirul Mahfud (2009: 187) menjelaskan 

metode yang digunakan adalah demokratis yang dapat 

mengajarkan rasa untuk menghargai perbedaan dan keragaman.  

4) Media 

Banks & Banks (2005: 259) menyatakan bahwa “use trade 

books, films, videotapes, and recordings to supplement the 

textbook treatment of ethnic, cultural, and languages group to 

present the perspectives of theses groups to your students”. Media 

yang digunakan dapat berupa contoh film, video, rekaman yang 

mencakup beragam kelompok etnis, ras, budaya, bahasa, agama. 

Masnur Muslich (2007: 70) menambahkan media yang dipilih 

sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. 
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5) Evaluasi 

Evaluasi pembelajaran berbasis multikultural dilihat dari 

pemahaman dan sikap peserta didik yang dapat menghargai 

keragaman serta perbedaan. Choirul Mahfud (2009: 187) 

menjelaskan evaluasi pembelajaran berbasis multikultural dilihat 

dari persepsi, apresiasi dan tindakan peserta didik terhadap budaya 

lainnya. Ngainun Naim dan Achmad Sauqi (2010: 203) 

menyatakan evaluasi yang digunakan sebaiknya bervariasi dan 

meliputi seluruh kemampuan dan kepribadian peserta didik sesuai 

dengan konten dan tujuan. 

 Wina Sanjaya (2009: 58) menjelaskan evaluasi dapat 

menggunakan tes lisan, tes perbuatan dan tes tertulis, wawancara, 

observasi, pengukuran sikap dan penilaian hasil karya. Oemar 

Hamalik (2009: 161-162) menyatakan bahwa sasaran evaluasi 

pembelajaran merujuk pada ranah kognitif, afektif dan 

keterampilan (psikomotorik). 

Berdasarkan pemaparan teori dari beberapa ahli dapat 

disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah kegiatan dalam 

mengambil keputusan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran 

pembelajaran. Kegiatan perencanaan meliputi penyusunan silabus dan 

RPP.  
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Terdapat subkomponen yang perlu diperhatikan dalam 

perencanaan pembelajaran, yakni: Pertama, tujuan pembelajaran 

berbasis multikultural pada akhirnya adalah  membentuk dan 

menciptakan peserta didik menjadi masyarakat yang berwawasan 

budaya agar dapat memahami dan menerima sehingga dapat 

bertoleransi, menghargai dan menghormati keragaman. Tujuan 

lainnya adalah dapat membantu peserta didik agar memiliki 

keterampilan untuk memecahkan masalah dan dapat mengambil 

keputusan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan 

keragaman.  

Apabila dikaitkan dengan taksonomi bloom tujuan 

pembelajaran dilihat dari aspek kognitif adalah memahami tentang 

keragaman, aspek afektif adalah dapat menerima keragaman dan 

perbedaan yang ditandai dengan bertoleransi, menghargai dan 

menghormati keragaman. Aspek psikomotorik adalah beradaptasi di 

lingkungan yang beragam dan berbeda serta membantu peserta didik 

agar memiliki keterampilan dalam menghadapi keragaman dan 

permasalahannya serta dapat mengambil keputusan  mengenai 

permasalahan tersebut. 

Kedua, materi yang diajarkan hendaknya bernilai kultural dan 

mengandung wawasan keragaman. Materi yang dipilih dapat 

didasarkan pada kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang 
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beragam serta terdapat peristiwa dan permasalahan sosial yang terjadi 

lingkungan masyarakat. Ketiga, metode yang dipilih adalah 

demokratis yang menghargai perbedaan dan keragaman. Pemilihan 

metode tersebut didasarkan pada karakteristik peserta didik yang 

beragam. Guru dapat memahami gaya belajar peserta didiknya untuk 

menentukan metode yang bervariasi. 

 Keempat, media yang dipilih juga berdasarkan karakteristik 

peserta didik dan dapat menggunakan media yang mengacu pada 

keragaman seperti menggunakan buku, film, video, gambar, rekaman 

yang berperspektif keragaman. Kelima, evaluasi pembelajaran 

berbasis multikultural dilihat dari persepsi, apresiasi, tindakan peserta 

didik yang terhadap budaya lainnya serta keragaman dan perbedaan. 

Evaluasi juga meliputi seluruh kemampuan dan kepribadian peserta 

didik. Teknik evaluasi yang digunakan dapat berupa tes lisan, tes 

perbuatan dan tes tertulis, wawancara, observasi, pengukuran sikap 

dan penilaian hasil karya. Sasaran evaluasi pembelajaran mengacu 

pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran  

Pelaksanaan pembelajaran merupakan inti dari kegiatan 

pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran sebaiknya semuanya harus 

bersifat multikultural. Gollnick & Chinn (2006: 356)  menjelaskan 

bahwa: “you should approach teaching multiculturally as an 
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enthusiasthic learner with much to learn from students and community 

members who have cultural identities different` from your own.” Guru 

harus menggunakan pendekatan mengajar yang bernilai multikultural 

dan banyak belajar dari peserta didik serta masyarakat yang memiliki 

budaya yang berbeda dari guru tersebut.  

Pelaksanaan pendidikan multikultural terdapat penanaman 

sikap agar dapat memahami, hidup bersama dan memiliki solidaritas 

terhadap keragaman dan perbedaan. Ngainun Naim dan Achmad Sauqi 

(2010: 191) menjelaskan pendidikan multikultural adalah pendidikan 

yang menanamkan sikap saling menghormati, tulus dan toleran 

terhadap keanekaragaman budaya yang terdapat dalam masyarakat. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam pembelajaran guru 

hendaknya menyampaikan dan menanamkan nilai untuk bersikap 

toleransi, menghargai dan menghormati terhadap keragaman. 

 Zamroni (2011: 128) mengemukakan guru berperan untuk 

menyampaikan nilai toleransi, memberikan penyuluhan kepada peserta 

didik bahwa perbedaan bukanlah penghambat untuk bekerjasama, 

memberikan perhatian serta bantuan kepada peserta didik yang 

memiliki latar belakang yang berbeda saat pembelajaran berlangsung. 

Banks & Banks (2005: 23) mengemukakan guru membantu peserta 

didik mengembangkan sikap positif terhadap keragaman ras, etnik, 

budaya. Perangkat pembelajaran seperti materi dan metode berisi 
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tentang keragaman dan perbedaan dapat membantu peserta didik 

mengembangkan sikap positif.  

Sapriya (2012: 12) menegaskan bahwa tujuan IPS di sekolah 

bertujuan agar peserta didik mempunyai keterampilan, sikap dan nilai 

agar dapat digunakan untuk memecahkan masalah pribadi maupun 

masalah sosial serta dapat mengambil keputusan dan berpartisipasi 

dalam masyarakat. Banks & Banks (2005: 246) menjelaskan dalam 

pendekatan pendidikan multikultural terdapat pendekatan aksi sosial 

yang membantu  peserta didik membuat keputusan dan mengambil 

tindakan yang berkaitan dengan konsep, isu, maupun masalah yang 

berhubungan dengan keragaman. Sehubungan dengan hal tersebut, 

dalam pelaksanaan pembelajaran, guru mampu memberikan 

pengajaran untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi. 

Gollnick & Chinn (2006: 357) menyatakan bahwa: “all 

teaching should be multicultural and classroom should be models of 

democracy, equity, and social justice”. Pembelajaran berbasis 

multikultural, semua pengajaran harus bersifat multikultural dan harus 

demokrasi, pemerataan dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal 

tersebut maka guru harus menempatkan peserta didik pada proses 

belajar mengajar. Guru harus memberikan keadilan dan kesetaraan 

bagi semua peserta didik tanpa memandang perbedaan yang ada di 

dalamnya.  
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Pembelajaran seharusnya bersifat multikultural yang 

mengedepankan kepentingan peserta didik. Ngainun Naim & Achmad 

Sauqi (2010: 222) menguraikan dalam pembelajaran sebaiknya bersifat 

terbuka agar pembelajaran lebih menyenangkan, metode dan media 

yang digunakan bervariasi, guru mengamati dan memahami gaya 

belajar peserta didik untuk  menentukan metode yang tepat, 

memotivasi peserta didik.  

Trianto (2012: 173) menjelaskan bahwa IPS membahas 

lingkungan sekitar dan masyarakat yang mana dalam masyarakat 

terdapat permasalahan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut maka 

melalui pembelajaran IPS dapat mecontohkan kasus, isu, fenomena 

sosial yang berhubungan dengan keragaman. 

Pembelajaran IPS mempelajari tentang masyarakat dan 

lingkungan. Masyarakat berfungsi sebagai laboratorium bagi 

pelaksanaan pendidikan multikultural (Choirul Mahfud, 2009: 195).  

Subjek pembelajaran multikultural adalah masyarakat yang beragam. 

Materi IPS banyak ditemukan kajian mengenai masyarakat dan 

keragamannya. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam 

pelaksanaan pembelajaran, guru dapat memasukan contoh-contoh 

keragaman etnis, ras, budaya, agama.  

Banks & Banks (2005: 23) menambahkan guru dapat 

menggunakan contoh-contoh materi berbagai macam kajian budaya 
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dan membantu peserta didik dalam memahami, menyelidiki implikasi 

budaya dan prespektif budaya ke dalam pembelajaran. Choirul Mahfud 

(2009: 187) menjelaskan materi dalam pembelajaran berbasis 

multikultural mengajarkan nilai kemanusiaan, nilai bangsa dan nilai 

kultural yang mana terdapat contoh-contoh wawasan keragaman.  

Ainul Yaqin (2005: 144) berpendapat bahwa pendidikan 

multikultural dimaksudkan untuk membangun kesadaran dan 

pemahaman peserta didik terhadap fenomena sosial yang nantinya 

akan membangun kesadaran peserta didik untuk menjunjung tinggi 

kepentingan umum, moral dan etika dalam bermasyarakat serta 

menjadi individu yang bertanggung jawab. Sehubungan dengan hal 

tersebut maka dalam pembelajaran terdapat contoh-contoh fenomena 

sosial seperti pengangguran, korupsi, kemiskinan.  

Choirul Mahfud (2009: 187) menambahkan, metode yang 

digunakan adalah demokratis yang dapat mengajarkan rasa untuk 

menghargai perbedaan dan keragaman. Banks & Banks (2005: 260) 

menyebutkan guru dapat menggunakan teknik pembelajaran kooperatif 

dan kerja kelompok untuk menggabungkan peserta didik yang berbeda. 

Masnur Muslich (2007: 75) menjelaskan pemanfaatan media 

yang digunakan sebaiknya dapat melibatkan peserta didik dalam 

pembuatan maupun pemanfaatan. Banks & Banks (2005: 259) 

menyatakan bahwa “use trade books, films, videotapes, and recordings 
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to supplement the textbook treatment of ethnic, cultural, and languages 

group to present the perspectives of theses groups to your students”. 

Media yang digunakan dapat berupa contoh film, video, rekaman yang 

mencakup beragam kelompok etnis, ras, budaya, bahasa, agama.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran berorientasi pendidikan multikultural 

menggunakan pendekatan mengajar yang multikultural dan bertumpu 

pada keragaman yang ada pada peserta didik. Saat pelaksanaan 

pembelajaran berbasis pendidikan multikultural sebaiknya: Pertama, 

guru harus menanamkan nilai untuk bersikap toleransi, menghargai, 

dan menghormati melalui nasihat. Kedua, melatih peserta didik untuk 

memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi. Ketiga, 

memberikan kesetaraan dan keadilan bagi peserta didik. Keempat, 

materi yang diajarkan mengandung wawasan keragaman, peristiwa dan 

permasalahan sosial. Kelima, metode yang digunakan demokratis, 

kooperatif dan bervariasi. Keenam, media yang digunakan melibatkan 

seluruh peserta didik, bervariasi dan mengacu pada keragaman seperti 

menggunakan buku, film, video, gambar, rekaman yang berperspektif 

keragaman.  

c. Evaluasi Pembelajaran  

Wina Sanjaya (2009: 58) menjelaskan evaluasi dapat 

menggunakan tes lisan, tes perbuatan dan tes tertulis, wawancara, 
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observasi, pengukuran sikap dan penilaian hasil karya. Terdapat 

langkah-langkah yang ditempuh dalam menentukan evaluasi agar 

dapat mengetahui tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Dimyati & 

Mudjiono (2002: 227-230) merumuskan langkah-langkah dalam 

evaluasi pembelajaran meliputi: 1) menyusun rancangan; 2) menyusun 

instrumen; 3) mengumpulkan data dengan kursioner, wawancara, 

pengamatan dan studi kasus;  4) analisis data; 5) menyusun laporan.  

Ngainun Naim dan Achmad Sauqi (2010: 203) menyatakan 

evaluasi yang digunakan sebaiknya bervariasi dan meliputi seluruh 

kemampuan dan kepribadian peserta didik sesuai dengan konten dan 

tujuan. Choirul Mahfud (2009: 187) menjelaskan evaluasi 

pembelajaran berbasis multikultural dilihat dari sikap yang meliputi 

persepsi, apresiasi dan tindakan peserta didik terhadap budaya lainnya. 

Choirul Mahfud (2009: 217) menambahkan pendidikan multikultural 

dapat dikatakan berhasil jika peserta didik dapat saling bertoleransi dan 

tidak bermusuhan yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku, 

bahasa dan adat istiadat. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan teknik 

evaluasi yang digunakan sebaiknya beragam seperti menggunakan tes 

lisan, tes perbuatan dan tes tertulis, wawancara, observasi, pengukuran 

sikap dan penilaian hasil karya. Langkah-langkah untuk menentukan 

evaluasi meliputi menyusun rancangan; menyusun instrumen;  
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mengumpulkan data dengan portopolio, kursioner, wawancara, 

pengamatan dan studi kasus; analisis data; menyusun laporan. Evaluasi 

pembelajaran berbasis multikultural meliputi kesuluruhan kemampuan 

dan kepribadian dari peserta didik yang dilihat dari persepsi, 

pemahaman, apresiasi, tindakan dan sikap peserta didik yang dapat 

menghargai keragaman serta perbedaan.  

B. Penelitian yang Relevan 

1. Dwi Puji Lestari (2012) yang berjudul “Model Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam berbasis multikultural SMA N 1 Wonosari” merupakan  

skripsi mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Hasil penelitiannya adalah: Pertama,  

SMA N 1 Wonosari telah menerapkan model pendidikan Agama Islam 

berbasis multikultural dengan mengunakan pendekatan problem solving 

dan basic experience dalam rangka membentuk akhlak peserta didik baik 

itu akhlak dengan sesama manusia maupun dengan Allah. Kedua,  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengambarkan suasana pendidikan 

yang dialogis sehingga mampu membentuk karakter toleransi, kritis dan 

demokratis dalam diri peserta didik. 

Ketiga, proses pembelajarannya mengambarkan suasana 

pembelajaran yang dialogis dan berpusat pada peserta didik atau subject 

oriented. Keempat, evaluasinya berorientasi pada proses yang meliputi 
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keaktifan peserta didik dan kekritisan dalam menyikapi masalah yang 

diajukan guru serta sikap-sikap peserta didik dalam lingkungan sekolah. 

2. Surul Murtadlo (2013) yang berjudul “Implementasi Pendidikan 

Multikultural Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di SMA 

Taruna Bakti :Studi Deskriptif di SMA Taruna Bakti Bandung” 

merupakan skripsi mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas 

Pendidikan Indonesia. Hasil penelitian ini adalah: Pertama,  penerapan 

dan proses berlangsungnya pembelajaran PKn berbasis multikultural 

terlaksana melalui langkah: memilih topik dan materi yang dapat di 

integrasikan dengan muatan pendidikan multikultural dengan 

menggunakan metode pembelajaran bersama (Cooperative Learning), 

sumber belajar yaitu buku dan kontekstual, siswa memulai belajar dengan 

berdoa melalui 2 cara yakni ibadah pagi dan berdo’a menurut kepercayaan 

masing-masing.  

Kedua, faktor pendukung dalam pembelajaran PKn berbasis 

multikultural adalah siswa yang berlatar belakang berbeda-beda, materi 

yang menekankan pada kerukunan, media berupa audio visual, sumber 

belajar berupa buku teks, film yang bernuansakan multikulturalisme, 

evaluasi pembelajaran yang menekankan pada aspek kerjasama dan 

perilaku siswa. Ketiga, kendala dalam penerapan pendidikan multikultural 

dalam pembelajaran PKn tidak terlihat signifikan akan tetapi perdebatan 

yang dilandasi oleh emosi sesaat dan faktor usia yang masih muda. 
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Keempat, upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi, guru berperan 

lebih banyak untuk mengatasi perdebatan dan permasalahn yang muncul 

dan pihak sekolah terus melakukan upaya pembinaan pembangunan 

karakter siswa yang saling menghormati dan sopan-santun kepada semua 

pihak. 

C. Kerangka Pikir 

Bangsa Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai macam 

etnis, suku, ras, budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Keragaman yang ada 

sering mengakibatkan diskriminasi yang menyebabkan terjadinya konflik dan 

kekerasan. Penyebab konflik tersebut disebabkan oleh diskriminasi dan 

kurangnya rasa toleransi, menghormati dan menghargai  terhadap suatu suku, 

agama, ras dan antar golongan (SARA) tertentu serta masyarakat Indonesia 

kurang dapat mengakui keragaman. 

 Salah satu upaya dalam menanggulangi konflik dan kekerasan adalah 

melalui pendidikan multikultural. Melalui penanaman pendidikan 

multikultural diharapkan generasi penerus bangsa dapat mengakui keragaman, 

bertoleransi dan saling menghargai serta menghormati sehingga tidak terjadi 

lagi diskriminasi yang mengakibatkan penindasan, konflik dan kekerasan. 

Pendidikan multikultural juga dapat mengatasi ancaman globalisasi yang 

dapat mengakibatkan lunturnya budaya bangsa sendiri. Peserta didik juga 

memperoleh pendidikan yang setara dan adil walaupun berbeda latar 

belakang, karakteristik dan kemampuannya. 
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SMP Budi Mulia Dua merupakan salah satu sekolah di Yogyakarta 

yang menerapkan pendidikan multikultural. Melalui implementasi pendidikan 

multikultural di SMP Budi Mulia Dua maka dapat memberikan bekal kepada 

peserta didiknya untuk menghargai keragaman yang ada. Penelitian ini, 

peneliti lebih fokus untuk mengkaji implementasi pendidikan multikultural 

dalam pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS mempunyai keterkaitan dalam 

penerapan pendidikan multikultural.  

Hal tersebut sesuai dengan tujuan IPS yaitu untuk mempersiapkan 

peserta didik menjadi warga negara yang baik dan dapat memecahkan masalah 

sosial yang nantinya diharapkan dapat membantu masyarakat Indonesia dapat 

bertoleransi, menghormati dan menghargai keragaman dan dapat memecahkan 

masalah yang berhubungan dengan keragaman sehingga tidak terjadi konflik 

dan kekerasan. Antara pendidikan multikultural dan pembelajaran IPS 

keduanya mempunyai kesamaan yaitu mempelajari tentang lingkungan 

masyarakat serta fenomena sosial sehingga nantinya peserta didik memperoleh 

wawasan tentang keragaman dan permasalahannya yang ada di lingkungan 

masyarakat.   

Pembelajaran berbasis multikultural terdapat kesetaran dan keadilan. 

Seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama. Tujuan 

pembelajaran berbasis multikultural adalah membentuk masyarakat yang 

berwawasan budaya dan keragaman. Isi materi dan contoh yang digunakan 

dalam pembelajaran berorientasi pendidikan multikultural dapat 
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mengagunakan dari berbagai macam budaya dan keragaman etnis, suku, ras, 

agama dan bahasa sehingga peserta didik dapat memperoleh wawasan 

keragaman. Guru membantu peserta didik untuk memahami budaya dan 

keragaman yang dapat dilakukan melalui materi, metode dan media yang 

digunakan.  

Metode yang digunakan beragam dan demokratis. Guru memahami 

gaya belajar peserta didik untuk merumuskan metode. Guru membantu peserta 

didik mengembangkan sikap positif terhadap keragaman serta menanamkan 

sikap menghormati, menghargai, bertoleransi. Media pembelajaran yang 

digunakan bervariasi dan dapat menggunakan gambar, film, video yang 

berhubungan dengan keragaman. Evaluasinya meliputi pemahaman dan 

kepribadian peserta didik dengan menggunakan teknik evaluasi yang beragam. 

Evaluasi dilihat dari sikap seperti persepsi, apresiasi dan tindakan peserta 

didik terhadap budaya dan keragaman lainnya. 
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Gambar 2. Diagram Alur Kerangka Berpikir 

 

 

Implementasi pendidikan 

multikultural dalam  pembelajaran 

IPS 

Indonesia Negara majemuk 

Sering terjadi konflik dan kekerasan yang 

disebabkan oleh keragaman. 

Pendidikan multikultural adalah solusi yang 

tepat dalam mengatasi permasalahan 

keragaman tersebut. 

Pembelajaran IPS adalah salah satu 

mata pelajaran yang dapat diterapkan 

pendidikan multikultural. 

Pembelajaran IPS mempunyai 

keterkaitan dalam penerapan 

pendidikan multikultural 

karena sama-sama 

mempelajari tentang 

lingkungan masyarakat serta 

fenomena sosial. 

SMP Budi Mulia Dua merupakan 

sekolah yang sudah menerapkan 

pendidikan multikultural. 

Pembelajaran IPS memiliki tujuan untuk 

membentuk warga negara yang baik dan 

membantu peserta didik memecahkan  

masalah sosial. Tujuan IPS tersebut dapat 

membantu masyarakat Indonesia untuk 

saling bertoleransi, mengjormati, dan 

menghargai keragaman dan mengatasi 

permasalahan yang berhubungan dengan 

keragaman. 

Tujuannya adalah membentuk masyarakat yang berwawasan budaya dan keragaman. Materi 

menggunakan contoh dari berbagai macam budaya dan keragaman serta guru membantu peserta 

didik untuk memahami keragaman melalui materi, metode dan media yang digunakan. Metode yang 

digunakan  beragam  dan demokratis dengan memahami gaya belajar peserta didik. Media yang 

digunakan beragam dan dapat menggunakan media video, gambar, film yang berhubungan dengan 

keragaman. Evaluasi yang digunakan meliputi kepribadian (apresiasi dan tindakan) dan pemahaman 

(persepsi)  peserta didik terhadap keragaman dan perbedaan dengan menggunakan teknik evaluasi 

yang beragam. Proses pembelajaran terdapat kesetaraan dan keadilan. Guru membantu peserta didik 

mengembangkan sikap positif terhadap keragaman serta menanamkan sikap menghormati, 

menghargai, bertoleransi.  
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D. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran IPS yang berorientasi 

pendidikan multikultural? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPS yang berorientasi 

pendidikan multikultural? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran IPS yang berorientasi pendidikan 

multikultural? 

4. Apa saja faktor pendukung implementasi pendidikan multikultural 

dalam pembelajaran IPS di SMP Budi Mulia Dua? 

5. Apa saja faktor penghambat implementasi pendidikan multikultural 

dalam pembelajaran IPS di SMP Budi Mulia Dua? 


