
 

i 
 

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN 

MULTIKULTURAL DI SMPN 2 PONOROGO  

TAHUN AJARAN 2016/2017 

SKRIPSI 
 

 

 

Oleh 

 

NAILATUN NASRULLAH 

NIM 210312033 

 

Jurusan Pendidikan Agama Islam 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

(IAIN) PONOROGO 

MEI 2019  



 

ii 
 

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN 

MULTIKULTURAL DI SMPN 2 PONOROGO 

TAHUN AJARAN 2016/2017 

SKRIPSI 

Diajukan kepada 

Institut Agama Islam Ponorogo 

untuk Salah Satu Persyaratan 

dalam rangka Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) 

Pendidikan Agama Islam 

 

 
Oleh 

 

NAILATUN NASRULLAH 

NIM 210312033 

 

Jurusan Pendidikan Agama Islam 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

(IAIN) PONOROGO 

MEI 2019 



 

iii 
 

 



 
 

iv 
 

 



v 

 

v 
 

 

 



 
 

vi 
 

 



vii 

 

vii 
 

MOTTO 

ُكۡم  ن َذَكٖر َوأُنثَىَٰ َوَجَعۡلنََٰ ُكم مِّ َٰٓأَيُّهَاٱلنَّاُس إِنَّا َخلَۡقنََٰ يََٰ

 ِ  إِنَّ أَۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱَّللَّ
ا ْۚ ُكۡمْۚ ُشُعوٗبا َوقَبَآَٰئَِل لِتََعاَرفُوَٰٓ أَۡتقَىَٰ

َ َعلِيٌم َخبِير    إِنَّ ٱَّللَّ

 

Artinya: 

“Hai manusia, sesungguhnya kami 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikannya kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 

kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu 

disisi kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi  Maha Mengenal”( Q.S Al-

Hujurat (49) ; 13)
1
 

  

                                                             
1 Departemen  Agama  RI,Al-Qur’an dan 

Terjemahannya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 282. 
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ABSTRAK 

Nasrullah, Nailatun. 2019. Implementasi Pembelajaran 

Multikultural di SMPN 2 Ponorogo.Skripsi.Program 

Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Kharisul Wathoni , M. Pd. I. Kata Kunci : Pembelajaran, 

Multikultural, dan  Pembelajaran Multikultural. 

Kata Kunci: Pembelajaran Multikultural 

Pembelajaran yang berbasis multikultural di era 

globalisasi menuntut Guru atau dosen untuk mengubah 

paradigma atau mindset, sebab peserta didik bukan hanya 

di posisikan sebagai individu, tatapi ia merupakan warga 

lokal dan global. Sebagai individu maka ia memiliki 

berbagai potensi fitrah manusia, sehingga pembelajaran 

berfungsi untuk mengembangkan potensi-potensi 

fitrahnya, serta menyelamatkan dan melindungi 

fitrahnya. Pembelajaran berbasis multikultural berusaha 

memberdayakan siswa untuk mengembangkan rasa 

hormat kepada orang yang berbeda budaya, memberi 

kesempatan untuk bekerja bersama dengan orang atau 

kelompok orang yang berbeda etnis atau rasnya secara 

langsung. 

Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk 

mengetahui Implementasi Pembelajaran Multikultural di 

SMPN 2 Ponorogo, (2) Untuk mengetahui faktor 
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pendukung dan penghambat dari pembelajaran 

multikultural di SMPN 2 Ponorogo. Dengan begitu hasil 

dari penelitian ini mampu menjadi referensi tersendiri 

dalam menerapkan pembelajaran multikultural di 

Sekolah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatif, teknik dalam pengumpulan data 

menggunakan  wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Dalam menganalisis data-data yang telah dikumpulkan 

dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa : (1) 

Implementasi pembelajaran multikultural yang 

diterapkan di SMP 2 Ponorogo, melalui tiga hal antara 

lain; (a) Dimensi pembelajaran multikultural, meliputi; 

dimensi integrasi isi atau materi, dimensi kontruksi 

pengetahuan, dimensi pengurangan prasangka, dimensi 

pendidikan yang sama/ adil, dan dimensi pemberdayaan 

budaya sekolah. (b) Pendekatan pembelajaran 

multikultural, meliputi; pendekatan kelompok tunggal 

dan pendekatan perspektif ganda. (c) Strategi 

pembelajaran multikultural, meliputi; strategi belajar 

bersama, strategi pencapaian konsep, dan strategi analisis 

sosial. (2) Faktor pendukung pembelajaran multikultural 

yang terdapat di SMPN 2 Ponorogo terlihat dari 

kompetensi guru dalam menerapkan pendekatan 

multikultural, analisis terhadap latar kondisi siswa, 
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karakteristik pembelajaran yang bernuansa multikultural, 

kesadaran bermasyarakat, membangun kehidupan atas 

dasar kerja sama umat beragama, mengembangkan 

perilaku adil, dan membangun kerukunan hidup. 

Sedangkan aktor penghambat pembelajaran multikultural 

yang muncul di SMP 2 Ponorogo terdapat pada masalah 

mengurangi prasangka.Terlihat dari budaya yang sering 

dijadikan media pembelajaran terkesan hanya agama 

Islam saja.Sehingga muncullah kesahfahaman dari salah 

satu siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang sangat 

majemuk dan pluralis. Kemajemukan bangsa Indonesia secara 

umum dapat dilihat dari sudut horizontal seperti terdiri dari 

beragam suku dan ras yang mempunyai budaya, bahasa, nilai 

dan agama atau keyakinan berbeda-beda. Sementara jika dilihat 

dari segi vertikalnya, kemajemukan bangsa Indonesia dapat 

diamati dari tingkat perbedaan pendidikan, ekonomi, 

pemukiman, pekerjaan dan tingkat sosial budaya. Penduduknya 

yang berjumlah kira-kira 210 juta jiwa berdiam di 6000 pulau di 

antara 17.667 pulau besar dan kecil. Ditambah lagi, bahwa 

meskipun bangsa Indonesia berbicara dalam satu bahasa 

nasional, namun kenyataannya  terdapat kurang lebih 200 

bahasa dan dialek lokal, 350 kelompok etnis dan adat-istiadat di 

seluruh Indonesia. Dari sudut agama, mereka memeluk Islam, 

Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu serta aliran 

kepercayaan lainnya. Dengan jumlah penduduk, etnis, suku, 

agama, adat, bahasa daerah, dan pulau sebanyak itu, maka 

sewajarnya jika kemajemukan masyarakat di Indonesia 

merupakan suatu keniscayaan. Karena itu, Indonesia sering 

dikatakan sebagai negara yang multi etnis dan multi agama. 

Faktor kemajemukan itulah sering terjadi tragedi sosial dan 

konflik antara kelompok masyarakat yang mengobarkan 

sentimen primodialisme identitas lokal masing-masing. Konflik 

antar etnis seperti tragedi kemanusiaan di Sambas, Sampit, 

konflik antar agama seperti di Maluku, Poso, dan Ambon, 
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lepasnya Timor-Timur, dan gejolak sosial yang tiada henti di 

Aceh dan Papua menjadi bukti betapa rapuhnya konstruksi 

kebangsaan berbasis multikulturalisme di negara kita.
1
 

Namun hal terpenting yang harus diingat adalah bahwa 

dalam setiap jengkal kekayaan, kedaulatan, kebhinekaan bangsa 

Indonesia tersebut terdapat hak yang harus dipenuhi, yaitu 

pendidikan untuk semua (education for all). Kemanusiaan 

dijunjung, hak asasi dihargai, dan keadilan diwujudkan. 

Pendidikan mengambil peran penting dalam membangun 

kehidupan berbangsa saat ini. Pendidikan nasional juga 

memegang peranan penting dalam mewujudkan prinsip 

“rakhmat” di atas segala perbedaan. Peran pendidikan terpenting 

adalah menanamkan kesadaran akan perbedaan kultur yang ada. 

Dengan demikian, pendidikan nasional perlu menggagas visi 

yang mampu mengakomodir ragam perbedaan kultur itu dengan 

menerapkan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural 

merupakan strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua 

jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-

perbedaan kultural yang ada pada para siswa seperti perbedaan 

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

umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah.
2
 

Pendidikan multikultural melatih dan membangun 

karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan 

pluralis dalam lingkungan mereka. Pendidikan multikultural 

                                                             
1  Ali Maksum, Luluk Yunan Yuhendi, Paradigma Pendidikan 

Universal di Era Modern dan Postmodern (Yogyakarta: Ircisod, tt), 240.  
2  M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikultural Ross-Cultural 

Understanding Untuk Demokrasi Dan Keadilan (Yogyakarta: Nuansa 

Aksara, 2005), 25. 



 

 

juga merupakan sebuah sistem pendidikan yang menghargai 

keragaman kultural serta  menjadikan semua keragaman kultural 

yang ada dalam lingkungan pendidikan  sebagai aset dan potensi 

yang mendukung ke arah tercapainya tujuan pendidikan.
3
 

H.A.R Tilaar mengungkapkan bahwa dalam program 

pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-

mata kepada kelompok sosial, agama, dan kultural mainstream. 

Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli 

dan mau mengerti ataupun terhadap orang lain yang berbeda.
4
 

Adapun pelaksanaan pendidikan multikultural tidaklah 

harus mengubah kurikulum. Pelajaran pendidikan multikultural 

dapat terintegrasi pada mata pelajaran lainnya. Hanya saja 

diperlukan pedoman bagi guru untuk menerapkannya. Yang 

utama kepada para siswa perlu diajari mengenai toleransi, 

kebersamaan, HAM, demokratisasi, dan saling menghargai. Hal 

tersebut sangat berharga bagi bekal hidup mereka di kemudian 

hari dan sangat penting untuk tegaknya nilai-nilai kemanusiaan.
5
 

Berkaitan dengan hal tersebut maka pembelajaran di 

sekolah memegang peranan penting dalam menanamkan nilai 

multikultural pada siswa sejak dini. Bila sejak awal  mereka 

telah memiliki nilai-nilai kebersamaan, toleran, cinta damai, dan 

menghargai perbedaan, maka dengan demikian nilai tersebut 

akan tercermin pada kepribadiaanya. Bila hal tersebut berhasil 

dimiliki para generasi muda kita, maka kehidupan mendatang 

                                                             
3  Doddy S, Truna, Pendidikan Agama Islam Berwawasan 

Multikulturalisme (Kementerian Agama RI, 2010), 68. 
4

 H.A.R. Tilaar, Perubahan Sosial dan Pendidikan Pengantar 

Paedagogik Transformatif Untuk Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2002), 15. 
5 Ibid. 



4 
 

 
 

dapat diprediksi akan relatif, damai, dan penuh penghargaan 

antara sesama dapat terwujud. 
6
 

Karena sekolah memegang peranan penting dalam 

menanamkan nilai multikultural maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian di salah satu lembaga yang ada di 

Ponorogo, yaitu di SMPN 2 Ponorogo. Berdasarkan penjajagan 

awal di lapangan melalui observasi dan wawancara dengan guru 

di SMPN 2 Ponorogo ditemukan adanya keragaman agama yang 

dianut para siswa siswi dan gurunya. Hal ini menarik untuk 

dijadikan penelitian mengingat adanya isu beda agama 

merupakan salah satu sumber perpecahan dan kekerasan sosial 

dalam kehidupan masyarakat secara nasional dan global. Selain 

itu perbedaan agama terkadang juga menjadi permasalahan 

dalam pembelajaran, khususnya dalam ilmu agama. Akan tetapi 

hal ini terjadi manakala perbedaan bukanlah rahmat bagi 

manusia, tetapi malah menjadi banteng penghalang bagi 

persatuan umat manusia.  

Berdasar pada apa yang ada dan terdapat di SMPN 2 

Ponorogo maka peneliti ingin menelitinya lebih lanjut dengan 

judul : “Implementasi Pembelajaran Multikultural Di SMPN 

2 Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Dari hasil studi pendahuluan dan berdasarkan latar 

belakang masalah tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji 

bagaimana implementasi pembelajaran multikultural di SMPN 2 

                                                             
6 Ibid. 



 

 

Ponorogo tahun ajaran 2016/2017, Apa faktor pendukung dan 

faktor penghambat dari pembelajaran multikultural di SMPN 2 

Ponorogo tahun ajaran 2016/2017. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana implementasi pembelajaran multikultural di 

SMPN 2 Ponorogo tahun ajaran 2016/2017? 

2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dari 

pembelajaran multikultural di SMPN 2 Ponorogo tahun 

ajaran 2016/2017? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi pembelajaran multikultural 

di SMPN 2 Ponorogo tahun ajaran 2016/2017. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat 

dari pembelajaran multikultural di SMPN 2 Ponorogo tahun 

ajaran 2016/2017 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat hasil penelitian ini ialah 

ditinjau secara teoritis dan praktis. Dengan demikian, kajian ini 

diharapkan dapat menghasilkan manfaat berikut ini: 

1. Manfaat Secara Teoritik 

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat 

menjadi tambahan khazanah keilmuan dalam meningkatkan 

pendidikan yang bervisi multikultural.  Salah satu komponen 

terpenting dalam meningkatkan pendidikan bervisi 

multikultural dimulai dari proses pembelajaran, yaitu dengan 
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menggunakan pembelajaran yang lebih mengarah pada upaya 

menghargai perbedaan di antara sesama sehingga terwujud 

ketenangan dan ketenteraman tatanan kehidupan masyarakat 

dan  memberikan dampak yang positif terkait dengan 

implementasi pembelajaran multikutural yang diterapkan di 

lembaga pendidikan. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai calon pendidik, yang tentunya mengemban 

tugas dan tanggung jawab yang tinggi dalam pengajaran, 

dapat dijadikan acuan juga dalam mencapai keberhasilan 

pengajaran, khususnya dalam menerapkan pembelajaran yang 

berbasis multikultural. 

b. Bagi Guru/ Pendidik 

Sebagai pendidik, yang tentunya mempunyai peranan  

yang sangat penting dalam membangun siswa agar selalu 

menghargai orang lain, membantu siswa dalam membangun 

perlakuan positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik dan 

kelompok keagamaan. 

c. Bagi Siswa 

Sebagai siswa, dalam proses pembelajaran 

multikultural tentunya mampu menerapkan kerjasama dan 

sikap saling menghormati antar etnik, agama, bahasa, dan 

budaya dalam semua sektor sosial, pendidikan, ekonomi, 

politik, dan lainnya, bahkan untuk memelihara bahasa dan 

mengembangkan budaya mereka.  

F. Sistematika Pembahasan 



 

 

Sistematika pembahasan pada penelitian kualitatif ini 

terdiri dari lima bab yang beisi : 

Bab 1 berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.Bab 

pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam 

memaparkan data. 

Pengertian Rumusan Masalah adalah usaha untuk menyatakan 

secara tersurat pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab 

atau dicarikan jalan pemecahan masalahnya. Rumusan masalah 

merupakan suatu penjabaran dari identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah. Dengan kata lain, rumusan masalah ini 

merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang 

lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan atas identifikasi 

masalah dan pembatasan masalah. 

Pengertian latar belakang masalah adalah menceritakan hal-hal 

yang melatarbelakangi mengapa peneliti memilih judul 

penelitiannya. Dalam latar belakang masalah ini, peneliti seolah-

olah sebagai detektif yang sedang mengamati situasi lingkungan 

tempat kejadian perkara. Untuk memunculkan berbagai alasan 

mengapa memilih judul tersebut, maka seorang peneliti dalam 

hal ini dapat mengacu pada peraturan perundangan-undangan 

yang berlaku, akan tetapi belum efektif pada pelaksanaanya.  

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus kepada intisari 

penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan 

dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan 

peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/ pengamatan. 

Fokus penelitian merupakan garis terbesar dalam jantungnya 
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penelitian mahasiswa, sehingga observasi dan analisa hasil 

penelitian bakal menjadi terarah. 

Pengertian dari metode penelitian adalah tata cara bagaimana 

suatu penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian ini sering 

dikacaukan dengan prosedur penelitian atau teknik penelitian. 

Hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling 

berhubungan dan sulit dibedakan. 

Bab II adalah kajian pustaka, yang berisi tentang deskriptif 

landasan teori, telaah pustaka. Untuk memperkuat judul 

penelitian, sehingga antara data dan teori saling melengkapi dan 

menguatkan. Teori yang digunakan sebagai landasan dalam 

penelitian ini yaitu tentang pendidikan multikultural dan 

pembelajaran multikultural. 

Bab III adalah metode penelitian yang meliputi pendekatan dan 

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian implementasi 

pembelajaran multikultural.  

Bab IV adalah temuan penelitian yang meliputi gambaran  

umum lokasi penelitian dan deskripsi data khusus tentang 

Imlementasi Pembelajaran Multikultural  di SMPN 2 Ponorogo. 

 Bab V adalah bab ini berisi tentang analisis penelitian. Analisis 

penelitian adalah sebuah upaya menafsirkan data penelitian 

dengan menggunakan acuan kerangka teori yang sudah 

dipaparkan pada bab II.  

Bab VI adalah penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban 

dari pokok-pokok permasalahan dan saran-saran yang  

berhubungan dengan penelitian sebagai masukan-masukan 



 

 

berbagai pihak terkait. Bab ini dimaksudkan agar pembaca dan 

penulis mudah dalam melihat inti dari penelitian, sekaligus 

menindaklanjuti kasus yang diteliti. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Penelitian dengan tema pembelajaran multikultural ini 

bukan penelitian yang baru, melainkan penelitian yang sudah 

mengacu pada penelitian yang serupa dengan penelitian 

sebelumnya, di antaranya adalah : 

Penelitian Ratna Ferawati Mahasiswa STAIN Ponorogo 

tahun 2013 dengan judul penilitian “Pelaksanaan Pendidikan 

Agama Berwawasan Multikultural Di SMA SNT. LOUIS 

Madiun”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan 

pendidikan agama berwawasan multikultural melalui transformasi 

diri dilihat dari beberapa kegiatan. Pertama, interaksi siswa yang 

baik, kepedulian siswa terhadap agama lain dan juga rasa percaya 

diri siswa yang tinggi. Selain itu guru juga sudah bisa menerapkan 

sistem demokrasi di dalam siswa belajar mengajar dan bisa selalu 

memasukkan unsur-unsur toleransi di dalam setiap materinya. 

Kedua, dapat dilihat dari kurikulum yang diterapkan, terutama 

agama yang telah mengakomodimir kepentingan siswa yang 

berbeda-beda dari segi agama. Selain itu kebijakan-kebijakan 

yang dilakukan pihak sekolah juga mendukung tumbuh dan 

lestarinya budaya multikultural. Ketiga, dapat dilihat dari 

dukungan sekolah melalui kebijakan sekolah yang termuat dalam 

program kerja wakasek humas. Selain itu agar lingkungan sekolah 

nyaman untuk semua civitas maka pihak sekolah menerapkan 

konsep saling menghormati, saling toleransi dan juga 



 

 

kekeluargaan. Hanya saja hal ini kurang didukung dengan fasilitas 

keagamaan yang memadai.
1
 

Kemudian penelitian yang kedua adalah Skripsi Aris 

Tantowi mahasiswa STAIN Ponorogo yang berjudul 

“Alkulturasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam 

Interaksi Siswa Muslim dan Katolik di SMAN 1 Sampung 

Ponorogo”. Hasil dari penelitian ini antara lain alkulturasi nilai-

nilai pendidikan multikultural dalam interaksi siswa muslim dan 

Katolik di dalam kelas di SMAN 1 Sampung Ponorogo terwujud 

dalam beberapa penerapan antara lain, penerapan sikap saling 

toleransi dan inklusif oleh semua siswa. Ini bisa dilihat 

misalnya, siswa yang beragama Islam terbiasa duduk sebangku 

dengan siswa yang beragama Katolik, dan penerapan dalam 

sikap toleransi dan inklusif oleh para siswa sehari-hari. Nilai-

nilai pendidikan multikultural seperti toleransi, inklusif dan 

saling memahami dijadikan siswa sebagai cara meminimalisir 

perbedaan yang ada. Konflik anatar siswa yang berbeda agama 

tetap ada, namun dapat segera terselesaikan dengan dialog dan 

musyawaroh bersama .
2
 

Dari beberapa penelitian di atas dapat dilihat beberapa 

perbedaan dengan penelitian ini. Pada penelitian pertama 

merupakan penelitian yang fokus terhadap pendidikan agama 

yang berwawasan multikultural sedangkan pada penelitian yang 

kedua fokus terhadap alkuturasi dari nilai-nilai pendidikan 

                                                             
1  Ratna Ferawati, “Pelaksanaan Pendidikan Agama Berwawasan 

Multikultural di SMA SNT. Louis Madiun,” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 

2013),66-67. 
2  Aris Tantowi,”Aktualisasi Nilai-Nilai Pendidikan 

Multikulkultural” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2011), 78-79. 
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multikultural. Sedangkan pada penelitian ini fokus terhadap 

implementasi pembelajaran multikultural. 

B. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Berbasis Multikultural 

a.  Pengertian Pendidikan  

Istilah pendidikan berasal dari kata “didik” yang diberi 

awalan “pe” dan akhiran “kan” mengandung arti perbuatan 

(hal, cara, dan sebagainya). Istilah pendidikan ini semula 

berasal dari bahasa Yunani, yaitu “paedagogie” yang berarti 

bimbingan yang diberikan kepada anak. Pendidikan juga 

diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau 

kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai 

tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi.
3
  

Pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala 

pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala 

lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala 

situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. 

Bentuk-bentuk kegiatan pendidikan dapat diidentifikasi dari 

berbagai macam, mulai terentang dari bentuk-bentuk yang tak 

sengaja atau terprogram. Pendidikan dapat berbentuk dalam 

segala macam pengalaman belajar dalam hidup. Pendidikan 

berlangsung dalam beraneka ragam bentuk, pola, dan lembaga. 

Pendidikan dapat terjadi kapan dan di manapun dalam 

hidup.Tujuan pendidikan terkandung dan dapat dipahami 

                                                             
       3Sudirman N, dkk, Ilmu Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1992), 4. 



 

 

dalam setiap pengalaman belajar, tidak hanya ditentukan dari 

luar.
4
 

b. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang 

kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. 

Pembelajaran secara simple dapat diartikan sebagai produk 

interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman 

hidup.
5
 

Proses belajar terjadi melalui banyak cara baik 

disengaja maupun tidak disengaja dan berlangsung sepanjang 

waktu dan menuju pada suatu perubahan pada diri 

pembelajar.
6
 

Pembelajaran yang efisien adalah pembelajaran yang 

menyenangkan, menggairahkan dan mampu memberikan 

motivasi bagi  memiliki keterkaitan sangat erat dan mutlak. 

Artinya guru dapat memiliki makna secara edukatif jika guru 

itu mampu melakukan proses pembelajaran yang baik, tepat, 

akurat serta relevan dengan fungsi dan prinsip pendidikan.
7
  

Kegiatan pembelajaran dianggap penting karena dapat 

memotivasi anak didik (mahasiswa) untuk mempelajari mata 

kuliah perencanaan pembelajaran. Disamping dapat 
                                                             
       4 Binti Maunah, Landasan Pendidikan, (Yogyakarta: Sukses Offset, 

2009), 1-2. 

       5Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif -Pprogresif: Konsep, 

landasan, dan Implementasinya pada Kurikulm Tingkat Satuan Pendidikan  

(Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2009), 17.   

       
6
 Ibid, 16. 

       7  M. Saekhan Muchith, Pembelajaran Kontektual (Semarang: Rasail 

Media Group, 2008), 6-7. 
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memotivasi, juga mereka akan mendapat petunjuk-petunjuk 

yang sesuai untuk mendapat tujuan pembelajaran sehingga 

pada akhir perkuliahan siswa (mahasiswa) mampu 

menguasainya.
8
 

Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan 

bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, 

akan tetapi lebih luas dari  itu, yakni mengalami. Hasil belajar 

bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan 

kelakuan.
9
  

Proses pembelajaran pada hakikatmya diarahkan untuk 

membelajarkan siswa agar dapat mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Dengan demikian, maka proses pengembangan 

perencanaan dan desain pembelajaran, siswa harus dijadikan 

pusat dari segala kegiatan.
10

 

c.  Pengertian Multikultural 

Kata multikultural erat hubungannya dengan 

pluralisme, namun keduanya merupakan dua hal yang berbeda. 

Dalam konteks masyarakat plural (plural society) berbeda 

dengan masyarakat multikultural (multikultural society), tetapi 

masyarakat plural adalah dasar bagi perkembangannya tatanan 

                                                             
       8  Hamzah B. Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 14. 

       9 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2001), 27.  

       10  Wina Sanjaya, Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran 

(Jakarta: Kencana Prenada Madia Group, 2008), 9.  



 

 

masyarakat multikultural, tempat masyarakat dan budaya 

berinteraksi dan berkomunikasi secara intens.
11

 

Multikulturalisme secara sederhana dapat dirumuskan 

sebagai sistem nilai atau kebijakan yang menghargai 

keragaman dalam suatu masyarakat yang didasarkan pada 

kesediaan untuk menerima dan menghargai keberadaan 

kelompok lain yang berbeda suku, etnik, gender, maupun 

agama. Multikulturalisme yang lahir sekitar awal tahun 1970-

an di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika dan diikuti 

berbagai bangsa lainnya di dunia, termasuk Indonesia itu, pada 

hakikatnya merupakan pengakuan akan kebhinekaan budaya 

dan kemajemukan suku, etnik, agama, dan lainnya, serta 

memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh 

penyaluran dan apresiasi yang secara hukum dituangkan dalam 

berbagai peraturan, perundangan dan kebijakan lainnya. 

Dengan cara demikian, maka seluruh lapisan masyarakat yang 

bertempat tinggal dalam sebuah komunitas merasa diakui, 

dihargai dan diperlakukan secara demokratis dan adil.
12

   

Sebagaimana yang dikutip oleh Abudin Nata dalam 

buku sosiologi pendidikan Islam, berpendapat bahwa 

multikulturalisme adalah sebuah ideology yang mengakui dan 

mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara 

individual maupun secara kebudayaan. Dalam model 

multikulturalisme, sebuah masyarakat (termasuk juga 

masyarakat bangsa seperti Indonesia) dilihat mempunyai 

                                                             
       11 Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013),391. 

       12 Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2014), 236. 



16 
 

 
 

sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat 

tersebut yang coraknya seperti mozaik. Di dalam mozaik 

tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang 

lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang 

lebih besar yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah 

mozaik tersebut. Model multikulturalisme ini sebenarnya telah 

digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia 

dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan 

bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 

32 UUD 1945, yang berbunyi “Kebudayaan di Indonesia 

adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah”.
13

    

d. Pengertian Pembelajaran Multikultural 

Salah satu komponen dari pendidikan adalah 

pembelajaran. Untuk memperbaiki realitas masyarakat, perlu 

dimulai dari proses pembelajaran. Dimensi pluralis 

multikultural bisa dibentuk melalui proses pembelajaran, yaitu 

dengan menggunakan pembelajaran yang lebih mengarah pada 

upaya menghargai perbedaan di antara sesama manusia 

sehingga terwujud ketenangan dan ketentraman tatanan 

kehidupan masyarakat.
14

 

Sebagaimana yang dikutip oleh Ainurrofiq Dawam 

dalam buku Emoh Sekolah, berpendapat bahwa pembelajaran 

                                                             
       13 Choirul Fuad Yusuf, Inovasi Pendidikan Agama dan Keagamaan  (tt: 

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat 

Departemen Agama RI, 2006), 474-475. 

       14 Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran, 

395. 



 

 

multikultural adalah kebijakan dalam praktik  pendidikan 

dalam mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan 

persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, dan 

kelas.  Sedangkan pembelajaran yang berbasis multikultural 

itu didasarkan pada gagasan filosofis tentang kebebasan, 

keadilan, kesederajatan, dan perlindungan terhadap hak-hak 

manusia. Hakikat pendidikan multikuktural mempersiapkan 

seluruh siswa untuk bekerja secara aktif menuju kesamaan 

struktur dalam dalam organisasi dan lembaga sekolah. 
15

 

Pembelajaran berbasis multikultural berusaha 

memberdayakan siswa untuk mengembangkan rasa hormat 

kepada orang yang berbeda budaya, memberi kesempatan 

untuk bekerja bersama dengan orang atau kelompok orang 

yang berbeda etnis atau rasnya secara langsung. Muhammad 

Thobroni dan Arif Musthofa dalam buku belajar dan 

pembelajaran, berpendapat bahwa pendidikan multikultural 

juga membantu siswa untuk mengakui ketepatan-ketepatan 

dari pandangan-pandangan budaya yang beragam, membantu 

siswa dalam mengembangkan kebanggaan terhadap warisan 

budaya mereka, dan menyadarkan siswa bahwa konflik nilai 

sering menjadi penyebab konflik antar-kelompok masyarakat. 

Pendidikan multikultural diselenggarakan dalam upaya 

mengembangkan kemampuan siswa dalam memandang 

kehidupan dari berbagai perspektif yang berbeda dengan 

budaya yang mereka miliki dan bersikap positif terhadap 

perbedaan budaya, ras, dan etnis.
16

     

                                                             
       15Ibid. 

       16 Ibid, 397. 
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Pembelajaran yang berbasis multikultural di era 

globalisasi menuntut guru atau dosen untuk mengubah 

paradigma atau mindset, sebab peserta didik bukan hanya 

diposisikan sebagai individu, tetapi ia merupakan warga lokal 

dan global. Sebagai individu maka ia memiliki berbagai 

potensi fitrah manusia, sehingga pembelajaran berfungsi untuk 

mengembangkan potensi-potensi fitrahnya, serta 

menyelamatkan dan melindungi fitrahnya. Upaya 

pengembangan, penyelamatan, dan perlindungan terhadap 

potensi fitrah manusia tersebut diwujudkan dalam bentuk 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai proses 

aktualisasi dirinya dengan memberikan program-program 

untuk melayani keperluan dan kemampuan-kemampuan serta 

minat individu untuk lebih banyak belajar mencari dan 

menemukan sendiri cara membentuk pengetahuan dan dalam 

mencari makna atau mendorong peserta didik agar belajar 

tentang bagaimana cara belajar (learning how to learn).
17

 

Muhammad Thobroni dan Arif Musthofa dalam buku 

belajar dan pembelajaran, berpendapat bahwa, melalui 

pembelajaran multikultural, subjek belajar dapat mencapai 

kesuksesan dalam mengurangi prasangka dan diskriminasi. 

Dengan kata lain, variabel sekolah terbentuk ketika besar 

dalam proses pendidikan. Pelajar mampu mengembangkan 

ketrampilannya dalam memutuskan sesuatu secara bijak. 

Mereka lebih menjadi suatu subjek daripada menjadi objek 

                                                             
       17  Muhaimin, Rekonstruki Pendidikan Islam (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2009), 289. 



 

 

dalam suatu kurikulum. Mereka menjadi individu yang 

mampu mengatur dirinya dan merefleksi kehidupan untuk 

bertindak secara aktif. Mereka membuat keputusan dan 

melakukan sesuatu yang berhubungan dengan konsep, pokok-

pokok masalah yang mereka pelajari. Mereka 

mengembangkan visi sosial yang lebih baik dan memperoleh 

ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta mengkontruksikannya 

dengan sistematis dan empatis. Seharusnya, guru mengetahui 

bagaimana berperilaku terhadap para pelajar yang bermacam-

macam kulturnya di dalam kelas. Mereka mengetahui 

perbedaan-perbedaan nilai-nilai, kultur, dan bentuk-bentuk 

perilaku yang beraneka ragam.
18

 

Sebagai warga lokal dan global, maka peserta didik 

dan pembelajarannya difasilitasi dengan berbagai sumber 

belajar baik yang bersifat lokal maupun global, dukungan dan 

jaringan-jaringan kerja (network) yang digunakan untuk 

mengoptimalkan berbagai peluang bagi pengembangan diri 

mereka selama proses belajar. Kegiatan belajar bisa dilakukan 

di mana dan kapan saja, kesempatan belajar tidak terbatas, 

sehingga memiliki pandangan atau wawasan lokal dan 

internasional. Di saat seperti peserta didik akan berhadapan 

dengan berbagai problem dan tantangan yang beraneka ragam 

sebagai dampak negatif dari globalisasi.
19

 

Kegiatan pembelajaran perlu mempertimbangkan dan 

mengembangkan kecakapan-kecakapan hidup, terutama yang 

                                                             
       

18
 Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan 

Pembelajaran,399. 

       19 Muhaimin, Rekonstruki Pendidikan Islam, 289-290. 
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diperlukan oleh peserta didik di era globalisasi setelah mereka 

lulus dan memasuki lapangan kerja atau dalam melakukan 

pengabdian dan berpartisipasi dalam  pembangunan 

masyarakat.
20

   

Peran dan fungsi guru dalam pembelajaran menempati 

posisi strategis dan menentukan. Meskipun saat ini sumber-

sumber belajar sudah sangat berkembang dan beragam seiring 

dengan kemajuan ilmu dan teknologi, tetapi kehadiran sosok 

guru dalam konteks pembelajaran tidak tergantikan oleh media 

dan sumber belajar apapun. Peserta didik atau siapapun dapat 

mempelajari suatu ilmu pengetahuan tanpa kehadiran guru, 

misalnya melalui buku-buku, koran-koran, jaringan internet, 

televisi dan seterusnya, tetapi tanpa kehadiran guru proses 

pembelajaran akan kehilangan nilai interaksi kemanusiaannya 

secara intensif. Peran penting ini semakin tidak tergantikan 

jika yang dimaksud adalah pendidikan agama. Karena, hakekat 

dari pendidikan tidak sekedar mempelajari agama sebagai 

suatu disiplin ilmu, tetapi menginternalisasikan nilai-nilai 

luhur ajaran agama sebagai pandangan hidup yang tercermin 

dalam sikap dan perilaku keseharian. Pendidikan agama tidak 

berhenti pada level transfer pengetahuan (transfer of 

knowledge), tetapi lebih dari itu yaitu transfer nilai-nilai 

(transfer of values), etika/akhlak (transfer of ethic), dan 

pembentukan perilaku (transfer of attitude).
21

 

                                                             
       20   Ibid, 289- 290. 

21  M. Amin Haedari, Pendidikan Agama di Indonesia (Jakarta: 

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2010), 80-81. 



 

 

2. Implementasi Pembelajaran Multikultural 

Dalam implementasi pembelajaran multikultural ada tiga 

implementasi yaitu:  

a. Dimensi Pembelajaran berbasis Multikultural 

Ada lima dimensi pendidikan multikultural yang 

dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa 

program yang mampu merespon terhadap perbedaan pelajar, 

yaitu : 

1) Dimensi Integrasi Isi atau Materi (Content Integration) 

Dimensi ini digunakan oleh guru untuk memberikan 

keterangan dengan “poin kunci” pembelajaran dengan 

merefleksi materi yang berbeda-beda. Secara khusus, para 

guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke 

dalam kurikulum dengan beberapa cara pandang yang 

beragam. Di samping itu rancangan pembelajaran dan unit 

pembelajarannnya tidak diubah. Dengan beberapa 

pendekatan, guru menambah beberapa unit atau topik 

secara khusus yang berkaitan dengan materi multikultural. 

2) Dimensi Konstruksi Pengetahuan (Knowledge 

Construction) 

Suatu dimensi tempat para guru membantu siswa 

untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan 

kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan 

yang mereka  miliki. Dimensi ini juga berhubungan dengan 

pemahaman para pelajar terhadap perubahan pengetahuan 

yang ada pada diri mereka.  

3) Dimensi Pengurangan Prasangka (Prejudice Reduction) 



22 
 

 
 

Guru melakukan banyak usaha untuk membantu 

siswa dalam mengembangkan perilaku positif perbedaan 

kelompok. Sebagai contoh, ketika anak-anak masuk sekolah 

dengan perilaku negatif dan memiliki kesalahpahaman 

terhadap rasa tahu etnik yang berbeda dan kelompok etnik 

lainnya, Pendidikan dapat membantu siswa 

mengembangkan perilaku integrup yang lebih positif, 

penyediaan kondisi yang mapan dan pasti. Dua kondisi 

yang dimaksud adalah bahan pembelajaran yang memiliki 

citra yang positif tentang perbedaan kelompok dan 

menggunakan bahan pembelajaran tersebut secara konsisten 

dan terus menerus.  

4) Dimensi Pendidikan yang Sama/ Adil (Equitable 

Pedagogy) 

Dimensi ini memerhatikan cara-cara dalam 

mengubah fasilitas pemebelajaran sehingga mempermudah 

cara pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari 

berbagai kelompok . Strategi dan aktifitas belajar yang 

dapat digunakan sebagai upaya memperlakukan pendidikan 

secara adil, antara lain dengan bentuk kerja sama 

(cooperative learning), dan bukan dengan cara-cara yang 

kompetitif (competition learning). Dimensi ini juga 

menyangkut pendidikan yang dirancang untuk membentuk 

lingkungan sekolah, menjadi banyak jenis kelompok, 

termasuk kelompok etnik, wanita, dan para pelajar dengan 

kebutuhan khusus yang akan memberikan pengalaman 



 

 

pendidikan persamaan hak dan persamaan memperoleh 

kesempatan belajar. 

5) Dimensi Pemberdayaan Budaya Sekolah dan Struktur 

Sosial (Empowering School Culture and Social Structure) 

Dimensi ini penting dalam memberdayakan budaya 

siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok 

yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk 

menyusun struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan 

potensi budaya siswa yang beranekaragam sebagai 

karakteristik struktur sekolah setempat, misalnya berkaitan 

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

partisipasi ekstrakurikuler, dengan penghargaan staf dalam 

merespon berbagai perbedaan yang ada di Sekolah.
22

 

b. Pendekatan Pembelajaran berbasis Multikultural 

Pendekatan yang bisa dipakai dalam proses 

pembelajaran di kelas multikultural adalah pendekatan kajian 

kelompok tunggal (single group studies) dan pendekatan 

perspektif ganda (multiple perspekstif approach), maksud 

dengan ke dua pendekatan tersebut antara lain: 

1) Pendekatan Kajian Kelompok Tunggal (Single Group 

Studies)  

Pendidikan multikultural di Indonesia pada 

umumnya memakai pendekatan kajian kelompok tunggal. 

Pendekatan ini dirancang untuk membantu siswa dalam 

mempelajari pandangan-pandangan kelompok tertentu 

                                                             
       22  Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan 

Pembelajaran,399-402. 
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secara mendalam. Oleh karena itu, harus tersedia data-data 

tentang sejarah kelompok itu, kebiasaan pakaian. rumah, 

makanan, agama yang dianut, dan tradisi lainnya. Data 

tentang kontribusi kelompok itu terhadap perkembangan 

musik, sastra, ilmu pengetahuan, politik dan lain-lain harus 

dihadapkan pada siswa.  

2) Pendekatan Perspektif Ganda (Multiple Perspectives) 

 Adapun pendekatan perspektif ganda (multiple 

perspectives) adalah pendekatan yang terfokus pada isu 

tunggal yang dibahas dari berbagai perspektif kelompok-

kelompok yang berbeda. Pada umumnya guru-guru 

memiliki berbagai perspektif dalam pembelajarannya. 

Pendekatan perspektif ganda membantu siswa untuk 

menyadari bahwa suatu peristiwa umum sering didasarkan 

atas nilai-nilai kelompok yang mereka ikuti . Keunggulan 

pendekatan ini terletak pada proses berfikir kritis terhadap 

isu yang sedang dibahas sehingga mendorong siswa untuk 

menghilangkan prasangka buruk. Interaksi dengan 

pandangan kelompok yang berbeda-beda memungkinkan 

siswa untuk berempati. Siswa yang memiliki rasa empati 

yang besar memungkinkan dia untuk menaruh rasa hormat 

terhadap perbedaan cara pandang. Tentu saja hal itu akan 

mampu mengurangi prasangka buruk terhadap kelompok 

lain. Pendekatan ini mengandung dua sasaran, yaitu 

meningkatkan empati dan menurunkan prasangka. Empati 



 

 

terhadap kultur yang berbeda merupakan prasyarat bagi 

upaya menurunkan prasangka.
23

 

3) Strategi Pembelajaran berbasis Multikultural 

Pilihan strategi yang digunakan dalam 

mengembangkan pembelajaran berbasis multikultural, 

antara lain  strategi kegiatan belajar bersama (cooperative 

learning), yang dipadukan dengan strategi pencapaian 

konsep (concept attainment), dan strategi analisis sosial 

(sosial investigation). Beberapa pilihan strategi ini 

dilaksanakan secara simultan dan harus tergambar dalam 

langkah-langkah model pembelajaran berbasis 

multikultural. Namun demikian, masing-masing strategi 

pembelajaran secara fungsional memiliki tekanan yang 

berbeda. Strategi pencapaian konsep digunakan untuk 

memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan eksplorasi 

budaya lokal dan untuk menemukan konsep budaya apa 

yang dianggap menarik bagi dirinya dari budaya daerah 

masing-masing dan selanjutnya menggali nilai-nilai yang 

terkandung dalam budaya daerah asal tersebut. Strategi 

cooperative learning digunakan untuk menandai adanya 

perkembangan kemampuan siswa dalam belajar bersama-

sama mensosialisasikan konsep dan nilai budaya lokal dari 

daerahnya dalam komunitas belajar bersama teman. 

Sedangkan strategi analisa nilai difokuskan untuk melatih 

kemampuan siswa berfikir secara induktif dari setting 

ekspresi dan komitmen nilai-nilai budaya lokal (cara 

pandang lokal) menuju kerangka dan bangunan tata pikir 

                                                             
       23 Ibid, 402-404. 
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atau cara pandang yang lebih luas dalam lingkup nasional 

(cara pandang kebangsaan).
24

 

Keempat strategi pembelajaran berbasis 

multikultural tersebut dilakukan untuk meningkatkan 

kesadaran diri siswa terhadap nilai-nilai keberbedaan dan 

keberagaman yang melekat pada kehidupan siswa lokal 

sebagai faktor yang potensial dalam membangun cara 

pandang kebangsaan. Dengan kesadaran diri siswa 

terhadap nilai-nilai lokal, siswa di samping memilki 

ketegaran dan ketangguhan secara pribadi, juga mampu 

melakukan pilihan-pilihan rasional (rational choice) ketika 

berhadapan dengan isu-isu lokal, nasional dan global. 

Siswa mampu   menatap perspektif global sebagai suatu 

realitas yang tidak selalu dimaknai secara emosional, tetapi 

juga rasional serta tetap sadar akan jati diri bangsa dan 

negaranya. Kemampuan akademik tersebut salah satu 

indikasinya ditampakkan oleh siswa dalam perolehan hasil 

pembelajaran yang dialami.
25

 

Kriteria yang dapat digunakan untuk mengetahui 

kegiatan belajar siswa adalah  laporan kerja (makalah), 

unjuk kerja dan partisipasi yang ditanpilkan oleh siswa 

dalam pembelajaran dengan cara diskusi dan tukar 

pendapat, yang meliputi rasional berpendapat, toleransi 

dan empati terhadap menatap nilai-nilai budaya daerah asal 

                                                             
       24 Ibid, 406-407. 

       25 Ibid, 407. 



 

 

teman, serta perkembangan prestasi belajar siswa setelah 

mengikuti tes diakhir pembelajaran. Selain itu kriteria lain 

yang dapat digunakan adalah unjuk kerja yang ditampilkan 

oleh guru di dalam melaksanakan pendekatan multikultural 

dalam pembelajarannya. Guru yang terlibat selalu terlibat 

dalam setiap fase kegiatan pembelajaran, baik dalam 

kegiatan diskusi dan refleksi hasil temuan awal, 

penyusunan rencana tindakan, diskusi dan refleksi hasil 

pelaksanaan tindakan, diskusi dan refleksi hasil 

pelaksanaan tindakan, maupun penentuan/penyusunan 

rencana tindakan selanjutnya dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran.
26

 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembelajaran Multikultural 

a. Faktor  Pendukung Pembelajaran Multikultural 

Faktor-faktor yang mendukung dalam pembelajaran 

multikultural meliputi : 

1) Kompetensi guru dalam menerapkan pendekatan 

multikultural. Guru sebaiknya menggunakan metode 

mengajar yang efektif, dengan memperhatikan referensi 

latar budaya siswanya. 

2) Analisis terhadap latar kondisi siswa 

3) Karakteristik materi pembelajaran yang bernuansa 

multikultural. Pilihan strategi yang digunakan dalam 

mengembangkan pembelajaran multikultural, antara 

lain strategi kegiatan pembelajaran berbasis 

multikultural, antara lain meliputi: 

a) Menghormati perbedaan antar teman  

                                                             
26 Ibid, 407-408. 
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b) Menampilkan perilaku yang didasari oleh 

keyakinan ajaran agama masing-masing 

c) Kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

d) Membangun kehidupan atas dasar kerja sama umat 

beragama untuk mewujudkan persatuan dan 

kesatuan 

e) Mengembangkan perilaku adil dalam kehidupan 

f) Membangun kerukunan hidup 
27

 

b. Faktor Penghambat Pembelajaran Multikultural 

Pada kenyataannya dari keberagaman budaya 

Indonesia dapat menimbulkan masalah dalam proses 

pembelajaran, terutama dalam kelas yang budaya etnis 

peserta didiknya sangat beragam, antara lain: 

1) Masalah “seleksi dan integrasi isi” (content selection and 

integration) mata pelajaran 

Sejauh mana guru mampu memilih aspek dan 

unsur budaya yang relevan dengan isi dan topik mata 

pelajaran. Sejauh mana guru dapat mengintegrasikan 

budaya lokal dalam mata pelajaran yang diajarkan, 

sehingga pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik. 

2) Masalah “proses mengkonstruksikan pengetahuan” ( the 

knowledge construction process ) 

                                                             
       27 Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran, 

404-405. 



 

 

 Aspek budaya manakah yang dapat dipilih 

sehingga dapat membantu peserta didik memahami 

konsep secara lebih tepat. 

 Bagaimana guru dapat menggunakan frame of 

reference dari budaya tertentu dan mengembangkannya 

secara ilmiah. 

 Bagaimana guru tidak ragu dalam 

mengembangkannya. Misalnya, kincir air sebagaibudaya 

lokal dapat dipakai untuk menjelaskan PLTA.  

3) Masalah “mengurangi prasangka” ( prejudice reduction ) 

Bagaimana agar peserta didik yang belum 

mengenal budaya yang dijadikan media pembelajaran 

menjadi tidak berprasangka bahwa guru cenderung 

mengutamakan unsur budaya kelompok tertentu. Dalam 

perlakuan itu muncul masalah kesetaraan status budaya 

peserta didik yang budayanya jarang dijadikan media 

pembelajaran. 

Bagaimana agar guru dapat mengusahakan 

kerjasama dan pengertian bahwa strategi pemakaian 

budaya tertentu bukan merupakan kompetisi, melainkan 

sebuah kebersamaan.  

4) Masalah “kesetaraan pedagogy” ( equity paedagogy )   

Masalah ini muncul jika guru terlalu banyak 

memakai budaya etnis atau kelompok tertentu. Untuk 

dapat melaksanakan kesetaraan pedagogy guru harus 

mencari tahu dari tokoh.  Misal: 
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a) Sastra Hikayat Rakyat dengan tema durhaka, seperti 

Malin Kundang (Minangkabau), Tangkuban Perahu 

(Sunda), Roro Jonggrang (Yogyakarta) 

b) Seni Teater, seperti Ludruk (Jawa Timur), Wayang 

Wong (Jawa Tengah),  Lenong (Betawi) 

c) Tokoh Pahlawan, seperti Dewi Sartika (Sunda), 

Kartini (Jawa Tengah ), Cut Nyak Dien (Aceh)
28

 

                                                             
28 http://widyarestie.blogspot.co.id/2011/02/problema-

pembelajaran-pendidikan_01.html, diakses tanggal 15 Desember 2016 . 

http://widyarestie.blogspot.co.id/2011/02/problema-pembelajaran-pendidikan_01.html
http://widyarestie.blogspot.co.id/2011/02/problema-pembelajaran-pendidikan_01.html
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian 

kualitatif memiliki karakteristik-karakteristik dilakukan pada 

kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), 

langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci, 

penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data yang 

terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak 

menekankan pada angka, penelitian kualitatif lebih 

menekankan proses dari pada produk, penelitian kualitatif 

melakukan analisis secara induktif, penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna (data di balik yang teramati).
1
 

2. Jenis penelitian  

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan 

adalah studi kasus yaitu uraian penjelasan komprehensif 

mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, 

suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi 

sosial.
2
Adapun subjek dari penelitian ini adalah siswa beserta 

seluruh program pembelajaran yang berbasis multikultural. 

  

                                                             
       1   Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 

2005), 9-10. 

       2 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru 

Ilmu Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 201. 



 

 
 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan peneliti yang 

menentukan keseluruhan sekenarionya
3
 

Dalam penelitian ini peneliti sebagai aktor sekaligus 

sebagai pengumpul data, dan peran peneliti sebagai partisipan 

pasif dengan melakukan pengamatan akan tetapi tidak berperan 

serta yaitu peneliti melakukan interaksi sosial dengan subyek yang 

diteliti dalam waktu yang bersifat sementara, dan dalam bentuk 

catatan lapangan disusun secara sistematis. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di SMPN 2 Ponorogo. 

Pemilihan lokasi ini berdasarkan kesesuaian dengan topik 

penelitian ini yaitu didasarkan pada fakta bahwa di sekolah ini 

terdapat siswa yang berbeda agama namun adanya perbedaan ini 

tidak menjadi penghalang dalam pembelajaran yang diterapkan 

sehari-hari. 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah tambahan, seperti dokumen dan 

lainnya. Yang dimaksud kata-kata dan tindakan yaitu kata-kata 

dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai, 

sedangkan sumber data tertulis, foto serta hal-hal lain yang 

diperlukan merupakan pelengkap dari pengguna metode 

wawancara dan observasi.
4
 

                                                             
      3Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya,2003), 3. 

       4 Ibid., 112. 



 

 
 

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang 

akan dipilih dengan teknik sampling yang sering digunakan yaitu 

purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling 

adalah  teknik pengambilan sample sumber data dengan 

petimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini , misalnya orang 

tersebut yang dianggap paling penting tahu tentang apa yang kita 

harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan 

memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang 

diteliti. Sedangkan snowball sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data , yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-

lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah data 

yang sedikit belum mampu memberikan data yang memuaskan, 

maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber 

data.
5
 

Dengan demikian informan akan dipilih secara purposive  

(bertujuan) berdasarkan kriteria-kriteria yang mendukung dalam 

penelitian ini dan selanjutnya mereka dipilih dengan teknik bola 

salju yang menggelinding (teknik snowballing). Informan dalam 

penelitian ini adalah  

a. Wakil kurikulum, Sri Handayani untuk memperoleh data 

mengenai upaya yang dilakukan sekolah dalam menerapkan 

pembelajaran multikultural dan memperoleh  data mengenai 

persentase siswa muslim dan non muslim. 

b. Guru agama, Sutrino dan Mujiyono untuk memperoleh data 

mengenai bagaimana upaya yang dilakukan guru dalam 

menerapkan pembelajaran multikultural di sekolah, faktor 

pendukung dan faktor penghambat dalam menerapkan 
                                                             
       5  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 218-219. 



 

 
 

pemebelajaran multikultural dan untuk  mengetahui bagaimana 

interaksi yang diterapkan sehari-hari siswa Muslim dan non 

muslim. 

c. Guru pelajaran umum, bahasa inggris ibu erita untuk 

memperoleh data mengenai bagaimana upaya yang dilakukan 

guru dalam menerapkan pembelajaran multikultural di sekolah, 

faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menerapkan 

pemebelajaran multikultural dan untuk  mengetahui bagaimana 

interaksi yang diterapkan sehari-hari siswa Muslim dan non 

muslim. 

d. Siswa-siswi di SMPN 2 Ponorogo, ketua OSIS Alifia Detsyani 

siswi beragama Islam, Natael Elfan Sumigar siswa beragama 

Kristen Protestan, dan  Helena Cinta Cantika siswi beragama 

Kristen Katolik  untuk mengetahui bagaimana cara mereka 

bertoleransi antara siswa yang beragama Islam dan non Islam. 

Sedangkan data lainnya merupakan data tambahan 

atau pelengkap yang terdapat di data dokumen dan observasi. 

E. Teknik pengumpulan data 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua 

orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh 

informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan 

tertentu.Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, 

yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstuktur. 

Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara 

mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan 

wawancara terbuka (openended interview), wawancara 

etnografis: sedangkan wawancara terstruktur sering juga 



 

 
 

disebut wawancara baku (standardized interview), yang 

susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya 

(biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga 

sudah disediakan.
6
  

 Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan 

dengan narasumber antara lain : 

a. Wakil kurikulum, Sri Handayani untuk memperoleh data 

mengenai upaya yang dilakukan sekolah dalam 

menerapkan pembelajaran multikultural dan memperoleh  

data mengenai persentase siswa muslim dan non muslim. 

b. Guru agama, Sutrino dan Mujiyono untuk memperoleh 

data mengenai bagaimana upaya yang dilakukan guru 

dalam menerapkan pembelajaran multikultural di 

sekolah, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

menerapkan pemebelajaran multikultural dan untuk  

mengetahui bagaimana interaksi yang diterapkan sehari-

hari siswa Muslim dan non muslim. 

c. Guru pelajaran umum, bahasa inggris ibu erita untuk 

memperoleh data mengenai bagaimana upaya yang 

dilakukan guru dalam menerapkan pembelajaran 

multikultural di sekolah, faktor pendukung dan faktor 

penghambat dalam menerapkan pemebelajaran 

multikultural dan untuk  mengetahui bagaimana interaksi 

yang diterapkan sehari-hari siswa Muslim dan non 

muslim. 

d. Siswa-siswi di SMPN 2 Ponorogo, ketua OSIS Alifia 

Detsyani siswi beragama Islam, Natael Elfan Sumigar 
                                                             
       6 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru 

Ilmu Komunikasi,160. 



 

 
 

siswa beragama Kristen Protestan, dan  Helena Cinta 

Cantika siswi beragama Kristen Katolik  untuk 

mengetahui bagaimana cara mereka bertoleransi antara 

siswa yang beragama Islam dan non Islam. 

2. Teknik Observasi 

Dalam penelitian kualitatif observasi diklasifikasikan 

menurut tiga cara. Pertama, pengamat dapat bertindak 

sebagai seorang partisipan atau non partisipan. Kedua, 

observasi dapat dilakukan secara terus terang atau 

penyamaran. Ketiga, observasi yang menyangkut latar 

penelitian.  

Dengan teknik ini, peneliti mengemukakan aktivitas-

aktivitas sehari-hari obyek penelitian, karakteristik fisik, 

situasi sosial, dan perasaan pada waktu menjadi bagian dari 

situasi tersebut. Selama peneliti di lapangan, jenis 

observasinya tidak tetap. Dalam hal ini peneliti mulai dari 

observasi deskriptif (descriptive observations) secara luas, 

yaitu berusaha melukiskan secara umum situasi sosial dan apa 

yang terjadi disana. Kemudian, setelah perekaman dan 

analisis data pertama, peneliti menyempitkan pengumpulan 

datanya dan mulai melakukan observasi terfokus (focused 

observations). Dan akhirnya, setelah dilakukan lebih banyak 

lagi analisis dan observasi yang berulang-ulang di lapangan, 

peneliti dapat menyempitkan lagi penelitiannya dengan 

melakukan observasi selektif (selective observations). 

Sekalipun demikian, peneliti masih terus melakukan 

observasi deskriptif sampai akhir pengumpulan data.  

Dalam menggunakan metode observasi cara yang 

paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau 



 

 
 

blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun 

berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang 

digambarkan akan terjadi.
7
 

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam 

catatan lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat 

yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dalam 

penelitian kualitatif, peneliti mengandalkan pengamatan dan 

wawancara dalam pengumpulan data-data di lapangan. Pada 

waktu di lapangan membuat "catatan", setelah pulang ke 

rumah atau tempat tinggal, barulah menyusun "catatan 

lapangan".
8
 

Dalam penelitian ini digunakan teknik observasi yang 

pertama, di mana pengamat bertindak sebagai partisipan. 

Peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi 

tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam penelitian 

ini peneliti mengamati implementasi pembelajaran 

multikultural di SMPN 2 Ponorogo yang dilaksanakan oleh 

guru agama beserta peseta didiknya dan faktor pendukung 

serta faktor penghambat yang dialami selama ini. 

3. Teknik Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen  rapat, legger, agenda, 

dan sebagainya.
9
 

                                                             
       7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,  

204. 

       8 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian, 153-154. 
9 Ibid, 206. 



 

 
 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber non insan, sumber ini terdiri 

dari dokumen dan rekaman. "Rekaman" sebagai setiap tulisan 

atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individual 

atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu 

peristiwa. Sedangkan "dokumen" digunakan untuk mengacu 

atau bukan selain rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara 

khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, buku harian, 

catatan khusus, foto-foto dan sebagainya.
10

 

Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan dalam 

penelitian ini sebab; pertama, sumber ini selalu tersedia dan 

murah terutama ditinjau dari konsumsi waktu, kedua, 

rekaman dan dokumentasi merupakan sumber informasi yang 

stabil, baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang 

terjadi di masa lampau maupun dapat dianalisis kembali tanpa 

mengalami perubahan; ketiga, rekaman dan dokumen 

merupakan sumber informasi yang kaya, secara kontekstual 

relevan dan mendasar dalam konteksnya; keempat, sumber ini 

sering merupakan pernyataan yang legal yang dapat 

memenuhi akuntabilitas. Hasil pengumpulan data melalui 

cara dokumentasi ini dicatat dalam format rekaman 

dokumentasi
11

.   

Dalam penelitian ini digunakan teknik dokumentasi 

berupa dokumen maupun rekaman. Dokumen ini digunakan 

untuk memperoleh data berupa surat-surat, catatan khusus, 

foto-foto tentang implementasi pembelajaran multikultural, 

                                                             
10

 Ibid, 161. 
11

 Ibid. 



 

 
 

faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menerapkan 

pembelajaran multikultural.
12

 

F. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami, 

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis 

data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya 

ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
13

  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman 

yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus pada setiap tahapan penelitian, sehingga sampai tuntas, 

dan datanya sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data meliputi: 

data reduction, data display, dan conclusion. Langkah-langkah 

analisis ditunjukkan pada gambar berikut:
14

 

                                                             
       12 Ibid. 

       13  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D) (Bandung: ALFABETA, 2006), 334.   

       14 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, 183. 



 

 
 

 
Gambar 1.1  konsep Miles dan Hubermen 

                    

  Keterangan: 

1. Data reduction 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data 

selanjutnya.
15

 

2. Data display 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data yang sering digunakan adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan 

mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan 

kerja selanjutnya.
16

 

                                                             
       15 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,341 

       16 Ibid.  



 

 
 

3. Conclusing Data 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut 

Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu object yang sebelumnya masih remang-remang 

atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.
17

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan 

(reliabilitas).
18

 Untuk menetapkan keabsahan data dapat 

diperlukan teknik pemeriksaan yaitu dengan perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi. 

1. Perpanjangan keikutsertaan 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam 

pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya 

dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan 

perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. 

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan 

peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
19

 

2. Pengamatan yang Tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 

sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. 

                                                             
       17 Ibid., 345.  

       18 J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 171. 

       19 Ibid., 175 – 176. 



 

 
 

Jadi, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, 

maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.  

3. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah 

pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ada empat macam 

triangulasi sebagai pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.
20

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian  

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 3 (tiga) 

tahapan dan ditambah dengan tahapan terakhir dari penelitian 3 

yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap 

penelitian tersebut adalah: 

1. Tahap Pra Lapangan 

Ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh 

peneliti dalam tahapan ini ditambah dengan satu 

pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian 

lapangan. 

Tahap pra lapangan ini meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus 

perizinan, penulusuran awal dan menilai keadaan lapangan 

penelitian, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan 

                                                             
       20 Ibid., 178. 



 

 
 

etika penelitian.
21

 

2. Tahap  Pekerjaan  Lapangan 

Dengan membawa desain yang dirancang 

sedemikian rupa bisa saja tidak sesuai dengan situasi 

nyatanya. Pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, 

mungkin tidak mempunyai relevansi dengan situasi objek 

yang diteliti. Dalam menghadapi hal ini, peneliti harus 

memulai membuat formulasi desain yang baru lagi (new 

research design) atau teknik baru lagi dan mulai menyusun 

pertanyaan-pertanyaan berbeda dalam berbagai hal serta 

meninggalkan situasi yang satu kesituasi yang lain.
22

 

Tahap pekerjaan laporan ini meliputi; memahami 

latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan 

berperan serta sambil mengumpulkan data.
23

 

3.  Teknik Analisis Data 

Dalam tahap ini, peneliti melakukan analisis 

terhadap dua data yang telah dikumpulkan dari hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Pekerjaan analisis ini 

meliputi ; mengatur, mengorganisasikan data, 

menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih 

nama yang penting dan membuat kesimpulan. 

4. Tahap Penulisan Hasil Laporan 

Pada tahap ini, peneliti menuangkan hasil penelitian 

yang sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya 

                                                             
       21  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kulitatif (Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya, 2002), 85-93. 

       22 Imron Arifin, Penelitian Kualitatif,  (Malang: Kalimasada,1996),40-

41. 

       23 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kulitatif, 94-102. 



 

 
 

oleh pembaca. 

Penulisan laporan hasil penelitian tidak terlepas dari 

keseluruhan tahapan kegiatan dan unsur-unsur penelitian. 

Kemampuan melaporkan hasil penelitian merupakan suatu 

tuntutan  mutlak bagi peneliti.  Dalam hal ini penelitian 

hendaknya tetap berpegang teguh sehingga ia membuat 

laporan apa adanya, objektif walaupun  dalam  banyak hal ia 

akan menghadapi kesulitan.
24

 

                                                             
24   Lexy Moleong, Metodologi Penelitian, 215-216 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya SMPN 2 Ponorogo 

Pada bulan Agustus tahun 1960 tercatat Sekolah 

Menengah Pertama Negeri (SMPN) ke dua di Ponorogo yang 

kemudian disebut sebagai SMP Negeri 2 Ponorogo. Dengan 

lahirnya sekolah ini masyarakat Ponorogo mulai merasa bangga 

dan menaruh harapan yang besar dalam menatap masa depan 

terutama dalam bidang pendidikan. Warga ponorogo menjadi 

bangga karena di kabupaten Ponorogo sudah muncul sekolah 

menengah pertama negeri kedua setelah SMP Negeri 1 

Ponorogo. Alasan didirikan sekolah menengah pertama negeri 

yang kedua adalah pemerintah kabupaten Ponorogo menerapkan 

Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 35 ayat 1 dan 2. Selain 

itu pemerintah melihat masih minimnya kualitas pendidikan di 

Ponorogo sehingga ini menjadi sebuah cambuk bagi pemerintah 

daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Ponorogo. 

Pendiri SMP Negeri 2 Ponorogo adalah  pemerintah pusat yang 

dipelopori oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang 

diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Ponorogo.  

Di Kabupaten Ponorogo SMP Negeri 2 Ponorogo 

merupakan SMP Negeri yang tertua setelah SMP Negeri 1 

Ponorogo. SMP Negeri 2 Ponorogo yang berdiri sejak tahun 

1960, merupakan sekolah integrasi dari SGB Negeri Ponorogo. 

Namun demikian apabila kita ingin mengetahui bagaimanakah 

sejarah berdirinya kita tidak dapat memperoleh gambaran yang 



 

 
 

jelas, Data pendukung tidak ada karena  sekolah tidak 

menyimpan akta pendirian. Di kantor dinas pendidikan pun 

tidak ada.  

Menurut cerita dari Bu Sri Handayani (waka kurikulum ) 

SMP Negeri 2 Ponorogo berdiri pada tanggal 8 Agustus 1960. 

Hal yang menjadi latar belakang berdirinya SMP Negeri 2 

Ponorogo ialah karena adanya Program pemerintah dalam upaya 

peningkatan mutu calon tenaga guru. SGB ditutup diintegrasikan 

menjadi SMP. Sebagai pengganti maka dibuka SGA Negeri di 

mana jenjang pendidikannya setingkat dengan SLTA. 

Pada kurun waktu yang bersamaan, Koperasi Batik 

“Bakti Ponorogo membangun gedung sekolah di jalan 

Batorokatong Ponorogo, untuk SMA Negeri Ponorogo 

(sekarang dikenal dengan nama SMA Negeri 1 Ponorogo). 

Gedung yang digunakan SMP Negeri 2 Ponorogo sebenarnya 

diperuntukkan SMA Negeri Ponorogo. Gedung yang dulu 

ditempati SGB Negeri Ponorogo akhirnya dipakai oleh SGA 

Negeri Ponorogo.  

Pada mulanya gedung sekolah SMP Negeri 2 Ponorogo 

hanya terdiri dari 10 ruang. 9 ruang untuk Ruang Kelas, dan 1 

ruang untuk Ruang Kantor,Kantor Tata Usaha, Kantor Guru 

serta Kantor Kepala Sekolah. Kondisi gedung sekolah tersebut 

telah mengalami upaya perluasan tanah serta jumlah ruang 

beberapa kali.  

Pada Tahun 1971 diupayakan pengembangan gedung. 

Sisa tanah yang ada dimanfaatkan untuk menambah jumlah 

ruang untuk digunakan sabagai ruang guru, ruang kepala 

sekolah, serta ruang tata usaha. Dengan demikian ada sisa 1 

ruang kelas (dulu digunakan untuk kantor) maka penerimaan 



 

 
 

siswa kelas 1 baru tahun pelajaran 1972 ditambah satu kelas 

sehingga jumlah siswa keseluruhan menjadi 10 kelas.  

Pada tahun 1976 dilakukan perluasan tanah di belakang 

sekolah yang akhirnya dapat digunakan untuk membangun 4 

ruang kelas baru, 1 ruang laboratorium IPA, serta 1 ruang 

perpustakaan. Jumlah ruang kelas menjadi 14 ruang. Tahun 

1976 pagu penerimaan siswa ditambah dari 4 kelas menjadi 8 

kelas (4 kelas masuk pagi dan 4 kelas masuk siang). Jumlah 

siswa keseluruhannya menjadi 24 kelas. 

Upaya perluasan tanah kembali dilakukan tahun 1985 

dan digunakan membangun ruang ketrampilan. Tahun 1988 

dapat membeli tanah kembali dan digunakan membangun 4 

ruang kelas baru. 

Pada tahun 1997 perluasan tanah kembali dilakukan, 

direncanakan agar dapat memenuhi kekurangan ruang kelas. 

Pada tahun 2004 dilakukan rehab 4 ruang kelas menjadi 8 ruang 

kelas, dan tahun 2006 dibangun lagi ruang kelas sebanyak 10 

ruang. Dengan demikian jumlah ruang kelas menjadi 24, 

sehingga seluruh siswa dapat masuk pagi hari. Pada tahun yang 

sama SMP Negeri 2 Ponorogo ditetapkan sebagai Rintisan 

Sekolah Berstandar Nasional. 

Kondisi sekolah pada saat ini keadaannya sudah berbeda 

sekali. Bangunan yang ada pada saat sekarang adalah bangunan 

baru. Sekarang sudah tidak ada lagi yang dapat mengingatkan 

kita bagaimana SMP 2 tempo dulu. Dua ruang yang sekarang 

masih tersisa sudah tidak layak lagi. Jika saat ini belum 

dibongkar hanya dikarenakan masih dibutuhkan sebagai gudang 

selama pembangunan ruang serba guna, dan setelah itu akan 

dibongkar untuk dijadikan halaman. 



 

 
 

Demikianlah asal mula SMP Negeri 2 Ponorogo dan 

perkembangannya sampai saat ini. Diawali dari kondisi sekolah 

yang hanya menarik minat anak-anak pedesaan sehingga 

dijuluki “sekolah ndeso”. Bahkan disebut sekolah wedus sekolah 

pitik (karena dekat dengan pasar kambing pasar ayam ). 

Sekarang SMP Negeri 2 Ponorogo menjadi sekolah yang 

diminati oleh para lulusan sekolah dasar. Setiap dilaksanakan 

penerimaan peserta didik baru jumlah pendaftar selalu 

melimpah.
1
 

2. Letak Geografis SMPN 2 Ponorogo 

SMP Negeri 2 Ponorogo merupakan salah satu SMP 

favorit yang ada di Ponorogo, terletak di Jl. Jendral Basuki 

Rahmad 44 Ponorogo, tepatnya bersebelahan dengan Komando 

Distrik Militer (KODIM) 0802 Ponorogo. 

SMP Negeri 2 Ponorogo merupakan sekolah berstandar 

nasional sejak tahun 2005. SMP Negeri 2 Ponorogo pada tahun 

2016 ini sudah memasuki usia yang bisa dibilang tua karena 

genap berumur 55 tahun pada bulan Agustus ini. Dengan umur 

yang sudah 55 tahun ini, tentunya menunujukkan bahwa SMP 

Negeri 2 Ponorogo
2
 adalah sekolah yang matang, baik dari segi 

usia maupun dari segi akademis. Hal ini terbukti dengan selalu 

adanya terobosan-terobosan dan inovasi strategi pembelajaran 

yang dinamis dan produktif. Prestasi SMP Negeri 2 Ponorogo 

juga sudah dikenal luas baik di tingkat daerah maupun nasional.
3
 

3. Visi Misi SMP Negeri 2 Ponorogo 

                                                             
       1 Lihat transkip dokumentasi nomor : 25/D/5-11/2016. 

 

       3 Lihat transkip dokumentasi nomor : 22/D/5-11/2016. 



 

 
 

Dalam menyelenggarakan aktivitas akademisnya, SMP 

Negeri 2 Ponorogo memilki visi dan misi serta tujuan yang 

mulia, tidak hanya memperhatikan aspek akademis namun juga 

memperhatikan aspek etika. Adapun visi, misi dan tujuan dari 

SMP Negeri 2 Ponorogo adalah sebagai berikut: 

a. Visi 

Berbudi pekerti luhur, berprestasi, berbudaya lingkungan 

yang berlandaskan iman dan taqwa. 

b. Misi 

1) Mengembangkan penghayatan dan pengamalan ajaran 

agama yang dianut 

2) Membiasakan sopan santun dengan seluruh warga 

sekolah 

3) Menumbuhkan rasa cinta dan bangga berbangsa bertanah 

air Indonesia 

4) Menciptakan iklim belajar yang kondusif 

5) Meningkatkan sistem pelayanan pendidikan  

6) Mengembangkan kurikulum berbasis lingkungan 

7) Memiliki wawasan lingkungan yang bersih dan sehat 

  



 

 
 

c. Tujuan 

Mencetak siswa cerdas, terampil, mandiri, berbudaya 

dan bertaqwa.
4
 

 

B. Deskripsi Data Khusus  

Menjadi pendidikan multikultural tidaklah harus 

mengubah kurikulum. Pelajaran pendidikan multikultural dapat 

terintegrasi pada mata pelajaran lainnya. Hanya saja diperlukan 

pedoman bagi guru untuk menerapkannya. Yang utama kepada 

para siswa perlu diajari mengenai toleransi, kebersamaan, HAM, 

demokratisasi, dan saling menghargai. Hal tersebut sangat 

berharga bagi bekal hidup mereka di kemudian hari dan sangat 

penting untuk tegaknya nilai-nilai kemanusiaan.  

Komunitas multikultural yang ada di SMP Negeri 2 

Ponorogo adalah multikultural secara agama. Terdapat tiga agama 

yang berhubungan baik dan bersinergi di SMP negeri 2 Ponorogo 

yaitu Islam, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Selain itu juga 

dilihat dari perbedaan dari segi kemampuan fisik, faktor ekonomi.  

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam pembelajaran di 

sekolah memegang peranan penting dalam menanamkan nilai 

multikultural pada siswa sejak dini. Bila sejak awal mereka telah 

memiliki nilai-nilai kebersamaan, toleran, cinta damai, dan 

menghargai perbedaan, maka dengan demikian nilai tersebut akan 

tercermin pada kepribadiaanya. Bila hal tersebut berhasil dimiliki 

para generasi muda kita, maka kehidupan mendatang dapat 

diprediksi akan relatif, damai, dan penuh penghargaan antara 

                                                             
       4 Lihat transkip dokumentasi nomor : 23/D/5-11/2016. 



 

 
 

sesama dapat terwujud. Adapun hal-hal yang harus dilakukan 

dalam mewujudkan hal tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi Pembelajaran Multikultural  

Ada tiga hal yang harus dilakukan dalam menerapkan 

pembelajaran multikultural yaitu : 

a. Dimensi Pembelajaran Berbasis Multikultural 

Dalam dimensi pendidikan multikultural yang 

diperkirakan dapat membantu guru dalam 

mengimplementasikan pembelajaran multikultural yaitu : 

1) Dimensi Integrasi Isi atau Materi 

Implementasi pembelajaran multikultural melalui 

dimensi ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan 

Bapak Mujiyono sebagai guru agama di SMP Negeri 2 

Ponorogo, menurutnya : 

Cara saya menerapkan pembelajaran multikultural 

dalam dimensi ini, misalnya dalam pelajaran agama 

tentang pelajaran sholat shubuh. Saya menerangkan 

poin-poin kunci dari pelajaran sholat shubuh. 

Kemudian dalam tata cara dari sholat shubuh 

menggunakan doa Qunut atau tidak itu saya refleksikan 

kepada siswa. Kemudian setelah bapak refleksikan 

kepada siswa, munculah perbedaan pendapat antar 

siswa yang mempunyai keyakinan ajaran agama Islam 

yg berbeda. Kemudian dari adanya perbedaan ini saya 

kaitkan dengan materi multikultural agar dalam suatu 

perbedaan mereka bisa saling menghormati.
5
 

Jadi implementasi pembelajaran multikultural 

yang diterapkan di SMPN 2 Ponorogo melalui dimensi 

integrasi materi, terlihat dari adanya  perbedaan pendapat 

                                                             
       5 Lihat transkip wawancara nomor: 01/W/19-10/2016. 



 

 
 

antar siswa dalam melakukan tata cara sholat shubuh. 

Kemudian adanya perbedaan ini dikaitkan dengan materi 

multikultural agar dalam suatu perbedaan mereka bisa 

saling menghormati. 

2) Dimensi Kontruksi Pengetahuan 

Pembelajaran multikultural yang diterapkan 

dalam dimensi kontruksi pengetahuan juga diungkapkan 

oleh Bapak Mujiyono, menurutnya : 

Cara saya menerapkan dimensi ini misalnya dari 

adanya beberapa perspektif pengetahuan dalam sholat 

shubuh dari masing-masing siswa yaitu ada yang 

menggunakan doa qunut dan ada yang tidak 

menggunakan doa qunut. Kemudian dari adanya 

beberapa perspektif tersebut saya membantu siswa 

untuk memahami dan merumuskan pengetahuan yang 

mereka miliki. Sehingga menjadi bertambahlah 

pengetahuan mereka.
6
 

Implementasi pembelajaran multikultural yang 

diterapkan di SMP 2 Ponorogo  melalui dimensi 

kontruksi pengetahuan dapat membantu siswa untuk 

memahami dan merumuskan pengetahuan yang mereka 

miliki. Sehingga bertambahlah ilmu mereka. 

3) Dimensi Pengurangan Prasangka 

Implementasi pembelajaran multikultural yang 

diterapkan dalam dimensi  pengurangan prasangka juga 

diungkapkan oleh Bapak Mujiyono, bahwa : 

Cara saya menerapkan dimensi ini dengan membantu 

siswa dalam  mengembangkan perilaku positif 

terhadap perbedaan kelompok. Perilaku positif dari 

                                                             
       6 Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/19-10/2016. 



 

 
 

adanya perbedaan agama adalah ketika pelajaran 

agama Islam berlangsung di sekolah, untuk siswi non 

Islam tidak dipaksakan ikut pembelajaran di kelas. 

Tetapi dibebaskan, boleh di luar atau di dalam kelas 

yang penting tidak mengganggu.
7
 

Implementasi pelajaran multikultural yang 

diterapkan di SMPN 2 Ponorogo melalui dimensi 

pengurangan prasangka terlihat dari  adanya siswi non 

Islam tidak dipaksakan ikut pelajaran agama Islam di 

kelas. Tetapi dibebaskan, boleh di luar atau di dalam 

kelas yang penting tidak mengganggu lainnya. 

4) Dimensi pendidikan yang sama atau adil 

Penerapan pembelajaran multikultural dalam 

dimensi pendidikan yang adil diungkapkan oleh Ibu Sri 

Handayani selaku Wa.Ka, kurikulum di sekolah ini, 

antara lain :  

Cara saya mengimplentasikannya dimensi ini adalah 

dari adanya perbedaan agama di Sekolah ini maka 

sekolah ikut bekerja sama dengan program 

pemerintah bahwa adanya perbedaan agama mereka 

tetap mempunyai hak untuk belajar dari agama yang 

dianut. Untuk siswa yang beragama Islam 

memperoleh pelajaran agama di jam Sekolah 

sebagaimana biasa jadwal yang sudah ditentukan 

sekolah. Sedangkan untuk siswa yang beragama 

Kristen, dan Katolik diberikan waktu khusus di luar 

jam pelajaran sekolah.
8
 

Jadi, implementasi pembelajaran multikultural 

yang diterapkan di SMPN 2 Ponorogo melalui dimensi 

                                                             
       7 Lihat transkrip observasi nomor: 17/O/26-10/2016. 

       8 Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/25-10/2016. 



 

 
 

pendidikan yang adil terlihat dari adanya kerja sama 

dengan pemerintah bahwa masing-masing siswa 

diberikan hak belajar sesuai agama yang dianutnya. 

5) Dimensi Pemberdayaan Budaya Sekolah 

Pembelajaran multikultural yang diterapkan dalam 

dimensi pemberdayaan budaya sekolah juga diungkapkan 

oleh Ibu Sri Handayani, yang menyatakan bahwa : 

Cara saya menerapkan dimensi ini adalah dengan 

menyusun struktur sosial (Sekolah) yang 

memanfaatkan potensi budaya siswa yang beraneka 

ragam sebagai karakteristik struktur sekolah. 

Misalnya dalam partisipasi pemilihan Ketua OSIS dan 

anggotanya. Dalam pemilihan ini memanfaatkan 

potensi siswa tanpa membedakan agama yang 

dianutnya. Jadi dalam struktur pengurus OSIS ada 

yang beragama Islam dan ada yang beragama Kristen. 

Dalam melaksanakan progam bidangnya mereka 

mampu bekerja sama, bertoleransi dengan baik, saling 

merhormati dan saling berpartisipasi dalam 

melaksanakan semua kegiatan.
9
 

Jadi, implementasi pembelajaran multikultural 

melalui dimensi pemberdayaan sekolah adalah  adanya 

karakteristik susunan pengurus OSIS yang 

memanfaatkan potensi budaya siswa tanpa melihat 

perbedaan agama yang dianutnya, akan menumbuhkan 

sikap saling menghormati, berpartisispasi dalam 

melaksanakan semua kegiatan. 

 

b. Pendekatan Pembelajaran Multikultural 

                                                             
       9 Lihat transkip wawancara : 04/W/25-10/2016. 



 

 
 

Ada dua pendekatan yang bisa dipakai dalam 

menerapkan pembelajaran  multikultural yaitu : 

1) Pendekatan Kajian Kelompok Tunggal 

Implementasi pembelajaran multikultural melalui 

pendekatan kajian kelompok tunggal juga diungkapkan 

oleh Ibu Sri Handayani, bahwa : 

Cara saya menerapkan pendekatan ini dengan 

mambantu siswa untuk mengerti dan mempelajari 

secara mendalam dari pandangan-pandangan 

kelompok tertentu. Kemudian saya mencari informasi 

tentang perbedaan yang ada pada siswa yang nantinya 

saya jadikan data. Agar semua guru dan siswa  

mengetahui adanya perbedaan yang ada disekolah ini 

adalah dari segi agama yang dianut siswa dan ada 

salah satu siswa yang cacat. Adanya hal ini dapat 

membantu guru dan siswa dalam menerapkan 

pembelajaran secara multikultural.
10

 

Jadi, implementasi pembelajaran multikultural 

melalui pendekatan kelompok tunggal dilakukan guru 

secara mendalam agar mengetahui dan mengerti adanya 

perbedaan yang ada pada siswa, kemudian diterapkan 

dalam pembelajaran multikultural. 

 

2) Pendekatan Kajian Kelompok Ganda 

Pembelajaran multikultural yang diterapkan 

melalui pendekatan kajian kelompok ganda diungkapkan 

oleh Bapak Mujiyono, antara lain : 

Cara saya menerapkan pembelajaran multikultural 

melalui pendekatan perspektif ganda adalah 

                                                             
       10 Lihat transkrip wawancara nomor: 05/W/26-10/2016. 



 

 
 

membantu siswa untuk menghilangkan prasangka 

buruk terhadap isu yang dibahas. Contoh dari 

pendekatan ini saya terapkan dalam salah satu bidang 

OSIS yang mendukung adanya pembelajaran 

multikultural adalah program kerja dari bidang 

pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa. Bidang ini dikoordinatori oleh siswa yang 

beragama Kristen. Padahal  dalam progam kerjanya, 

semua berkaitan dengan agama Islam saja. Tetapi itu 

tidak menjadi masalah karena koordinator dipilih 

sesuai kemampuannya bukan sesuai agamanya. Justru 

adanya hal ini menjadikan toleransi antar umat 

beragama semakin baik, sikap antar siswa yang 

beragama Islam dan non Islam terjalin dengan baik, 

mereka saling menghormati, berpartisipasi dalam 

merealisasikan program ini di sekolah.
11

 

Jadi, implementasi pembelajaran multikultural 

melalui pendekatan kajian kelompok ganda terlihat 

dalam memilih koordinator bidang, tidak dilihat dari 

latar belakang agama yang dianutnya, tetapi  sesuai 

kemampuan siswa. Karena adanya hal ini menjadikan 

toleransi antar umat beragama semakin baik. 

c. Strategi Pembelajaran Multikultural 

Pilihan strategi yang digunakan dalam 

mengembangkan pembelajaran berbasis multikultural antara 

lain : 

1) Strategi Belajar Bersama 

                                                             
       11 Lihat transkrip dokumentasi nomor: 24/D/07-11/2016. 



 

 
 

Implementasikan pembelajaran multikultural 

melalui strategi belajar bersama diungkapkan oleh Ibu 

Erita selaku guru Bahasa Inggris, bahwa :  

Strategi ini saya terapkan dengan belajar kelompok. 

Dengan tujuan masing-masing siswa dalam kelompok 

yang berbeda mampu mensosialisasikan perbedaan 

yang dimiliki mereka. Misalnya dalam suatu kelas 

yang salah satu siswanya ada yang cacat maka 

pembelajaran dikelas ini sering dibuat belajar bersama 

dengan maksud memberi kesempatan kepada siswi itu 

agar mempunyai kemampuan yang seimbang dengan 

siswa lainnya.
12

 

Jadi, implementasi pembelajaran multikultural 

yang diterapkan melalui srategi belajar bersama terlihat 

dalam suatu kelas yang memiliki perbedaan kelompok. 

Salah satu siswanya ada yang cacat. Strategi diterapkan 

dengan maksud memberikan kesempatan kepada siswa 

yang cacat agar mempunyai kemampuan yang seimbang 

dengan yang lainnya dan dapat membantu mereka 

mampu bersosialisasi lebih baik. 

2) Strategi Pencapaian Konsep 

Penerapan pembelajaran multikultural melalui 

strategi pencapaian konsep juga diungkapkan oleh Bapak 

Mujiyono bahwa : 

Cara saya mengimplementasikan pembelajaran 

multikultural melalui strategi pencapaian konsep 

adalah memfasilitasi siswa untuk menemukan konsep 

budaya yang dianggap menarik yang selanjutnya 
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mampu menggali nilai-nilai yang berada didalamnya. 

Contohnya khataman al-Qur’an menjadi salah satu 

kegiatan rutinan yang menjadi budaya disetiap 

tahunnya. Kegiatan ini merupakan salah satu program 

OSIS dari bidang pembinaan ketaqwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa yang juga ikut mendukung 

adanya penerapan pembelajaran multikultural. Bidang 

ini dikoordinatori oleh Nathan siswa yang beragama 

non Islam. Tetapi tidak menjadi masalah, karena 

adanya kegiatan ini merupakan salah wujud nyata 

diterapkannya pembelajaran multikultural di luar kelas 

yang menciptakan lingkungan sosial yang baik, saling 

betoleransi, berpartisipasi antar umat beragama 

sehingga tercipta komunikasi yang baik antar siswa 

muslim dan non muslim.
13

 

Jadi, implementasi pembelajaran multikultural 

yang diterapkan di SMPN 2 Ponorogo melalui strategi 

pencapaian konsep terlihat dalam khataman al-Qur’an, 

menjadi salah satu kegiatan rutinan yang menjadi budaya 

disetiap tahunnya. Kegiatan ini merupakan salah wujud 

nyata diterapkannya pembelajaran multikultural di luar 

kelas, yang menciptakan lingkungan sosial yang baik, 

saling betoleransi, berpartisipasi antar umat beragama 

sehingga tercipta komunikasi yang baik antar siswa 

muslim dan non muslim. 

3) Strategi Analisis Sosial 
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Pembelajaran multikultural melalui strategi analisis 

sosial juga disampaikan oleh Ibu Sri Handayani, 

menurutnya : 

Cara saya mengimplementasikan pembelajaran 

multikultural melalui strategi analisis sosial adalah 

membantu melatih kemampuan siswa berfikir dan cara 

pandang yang lebih luas dalam lingkup nasional. 

Misalnya dari adanya kesepakatan pemerintah bahwa 

masing-masing siswa mempunyai hak dalam 

mempelajari agama yang dianutnya. Agar mereka 

mampu berfikir secara mendalam dalam cara pandang 

yang lebih luas dalam lingkup nasional.
14

 

Jadi, implementasi pembelajaran multikultural 

yang diterapkan di SMPN 2 Ponorogo melalui strategi 

analisis sosial terlihat dari adanya guru dapat membantu 

melatih kemampuan siswa untu berfikir yang lebih luas 

dalam lingkup nasional. Misalnya dari adanya 

kesepakatan pemerintah bahwa masing-masing siswa 

mempunyai hak dalam mempelajari agama yang 

dianutnya. 

2.  Faktor Pendukung Pembelajaran multikultural dari 

pembelajaran multikultural di SMPN 2 ponorogo tahun ajaran 

2016/2017 

Ada beberapa faktor pendukung yang 

mempengaruhi penerapan pembelajaran multikultural yaitu : 

a. Kompetensi guru dalam menerapkan pendekatan 

multikultural 
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Faktor pendukung pembelajaran multikultural 

melalui kompetensi yang dimiliki guru diungkapkan oleh 

Ibu Sri Handayani bahwa : 

Misalnya dalam pelajaran agama guru mampu 

menyesuaikan materi pelajaran dengan keadaan 

siswanya yang memiliki perbedaan agama, guru 

memberikan hak mempelajari agamanya masing-

masing. Guru memberikan contoh untuk saling 

bertoleransi terhadap perbedaan agama.
15

 

Faktor pendukung pembelajaran multikultural 

melalui kompetensi yang dimiliki guru dalam menerapkan 

pembelajaran multikultural terlihat dalam kemampuan 

guru menyesuaikan materi pelajaran dengan materi 

multikultural. 

b. Analisis terhadap latar kondisi siswa 

Faktor pendukung pembelajaran multikultural 

melalui analisis latar kondisi siswa juga disampaikan oleh 

Ibu Sri Handayani bahwa : 

Misalnya Guru mencari tahu keadaan latar kondisi 

masing-masing siswanya yang nantinya disesuaikan 

dengan pembelajaran multikultural.
16

 

Pembelajaran multikultural melalui analisis latar 

kondisi siswa terlihat dalam guru mencari tahu keadaan 

latar kondisi masing-masing siswanya dengan maksud agar 

guru lebih memahami keadaan masing-masing siswanya 

baik itu di sekolah mapun dirumah. 
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c. Karakteristik materi pembelajaran yang bernuansa 

multikultural. 

Ada beberapa hal yang termasuk dalam karakteristik 

pembelajaran multikultural, yaitu : 

1) Menghormati perbedaan antar teman  

Faktor pendukung pembelajaran multikultural 

melalui karakteristik materi pembelajaran dalam 

menghormati teman diungkapkan juga oleh Ibu Sri 

Handayani, bahwa : 

Contohnya adalah dari adanya perbedaan antar 

agama di Sekolah, interaksi siswa siswi di sekolah 

ini cukup baik. Mereka bisa saling menghormati, 

bertoleransi dengan baik, menolong dalam hal 

apapun dengan siapa saja, entah sesama agama 

maupun yang berbeda agama sekalipun.
17

 

Faktor pendukung pembelajaran multikulktural 

melalui karakteristik materi pembelajaran dalam 

menghormati antar teman diterapkan dari adanya 

perbedaan agama antar siswa, tetapi mereka mampu 

bertoleransi dengan baik. 

2) Menampilkan perilaku yang didasari oleh keyakinan 

ajaran agama masing-masing. 

Faktor pendukung pembelajaran multikultural 

melalui karakteristik materi pembelajaran dalam 

menampilkan perilaku yang didasari oleh keyakinan 

ajaran agama masing-masing disampaikan oleh Bapak 

Mujiyono, yaitu  
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Contohnya adalah sebelum dimulainya pelajaran 

setiap pagi, doa yang diterapkan di sekolah ini 

dengan membaca Asmaul Husna. Maka untuk 

siswa yang beragama non Islam diberikan hak 

untuk berdoa menurut ajaran agamanya masing-

masing.
18

 

Faktor pendukung pembelajaran multikulktural 

melalui karakteristik materi pembelajaran dalam 

menampilkan perilaku yang didasari oleh keyakinan 

ajaran agama masing-masing diterapkan dengan adanya 

doa yang dilakukan setiap pagi sebelum dimulainya 

pelajaran sesuai ajaran agamanya masing-masing. 

Sehingga menjadikan masing-masing siswa mampu 

bertoleransi dengan baik. 

 

3) Kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

Faktor pendukung pembelajaran multikultural 

melalui karakteristik materi pembelajaran dalam 

kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga 

diungkapkan oleh Bapak Mujiyono, bahwa : 

Contohnya ketika praktek sholat, praktek 

membaca al-Qur’an berlangsung untuk siswa yang 

non Islam dengan sendirinya sadar jika tetap 

berada dikelas mengikuti pelajaran maka mereka 

tidak akan mengganggu tetapi mereka juga diberi 

kebebasan ikut pelajaran di dalam kelas maupun 

di luar kelas.
19
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Jadi, faktor pendukung pembelajaran 

multikulktural melalui karakteristik materi 

pembelajaran dalam kesadaran bermasyarakat dan 

bernegara diterapkan ketika praktek sholat maupun 

praktek membaca al-Qur’an, untuk siswa yang non 

Islam sadar dengan sendirinya di dalam kelas maupun 

di luar kelas yang penting tidak mengganggu. 

 

4) Membangun kehidupan atas dasar kerja sama umat 

beragama untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan 

Faktor pendukung pembelajaran multikultural 

melalui karakteristik materi pembelajaran dalam 

membangun kehidupan atas dasar kerja sama umat 

beragama untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan  

juga disampaikan oleh Ibu Sri Handayani, yaitu : 

Contohnya adalah sekolah ikut bekerja sama 

dengan progam pemerintah bahwa masing-masing 

agama diberikan waktu sendiri untuk belajar 

sesuai agamanya diluar jam pelajaran sekolah.
20

 

 

Jadi, faktor pendukung pembelajaran multikultural 

melalui karakteristik mater pembelajaran dalam 

membangun kehidupan atas dasar kerja sama umat 

beragama untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan 

terlihat dari sekolah ikut bekerja sama dengan progam 

pemerintah bahwa masing-masing siswa diberikan 

waktu khusus diluar jam pelajaran disekolah untuk 
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belajar agamanya masing-masing merupakan wujud 

kerja sama umat beragama. 

 

5) Mengembangkan perilaku adil dalam kehidupan 

Faktor pendukung pembelajaran multikultural 

melalui karakteristik materi pembelajaran dalam 

mengembangkan perilaku adil dalam kehidupan juga 

disampaikan oleh Ibu Sri Handayani yaitu: 

Contohnya adalah dari adanya perbedaan agama 

di sekolah ini, masing-masing siswa diberikan hak 

untuk belajar sesuai agamanya masing-masing.
21

 

 

Jadi, faktor pendukung pembelajaran 

multikulktural melalui karakteristik materi 

pembelajaran dengan mengembangkan perilaku 

adil dalam kehidupan, diterapkan dengan masing-

masing siswa diberikan hak untuk belajar sesuai 

agama yang dianutnya. 

 

6) Membangun kerukunan hidup 

Faktor pendukung pembelajaran multikultural 

melalui karakteristik materi pembelajaran dalam 

membangun kerukunan hidup juga diungkapkan oleh 

Ibu Sri Handayani bahwa : 

Contohnya dalam kepengurusan OSIS disekolah 

ini sebagian beragama Islam dan sebagian lainnya 

beragama non Islam. Dari adanya perbedaan 

agama ini justru menjadi pengalaman dan 
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pelajaran semuanya. Karena kenyataannya mereka 

mampu bertoleransi, berpartisispasi, bekerja sama, 

membantu dalam melaksanakan semua progam 

bidangnya. Sehingga hal ini bisa menjadi 

cerminan dalam kehidupan sehari-harinya.
22

 

 

Jadi, faktor pendukung pembelajaran 

multikulktural melalui karakteristik materi 

pembelajaran dalam membangun kerukunan hidup 

diterapkan dalam kepengurusan OSIS yang 

keanggotaannya ada yang beragama Islam dan ada yang 

beragama non Islam mampu bertoleransi, berpartisipasi, 

bekerja sama, membantu dalam melaksanakan semua 

progam  bidangnya. 

Sedangkan faktor penghambat yang ada di sekolah 

ini terlihat dalam masalah mengurangi prasangka. Hal 

ini diungkapkan Bapak Mujiyono, bahwa : 

Contohnya adalah di sekolah ini budaya yang 

sering dijadikan media pembelajaran terkesan 

hanya agama Islam saja. Ada salah satu siswa yang 

salah faham dengan adanya hal ini. Kemudian Guru 

menjelaskan adanya kesalah fahaman ini. Bahwa 

adanya hal ini sudah menjadi kesetaraan progam 

pemrintah. Sedangkan untuk agama yang non Islam 

diberikan waktu khusus diluar jam sekolah.
23

 

 

Jadi, faktor penghambat pembelajaran multikultural 

yang ada di SMPN 2 Ponorogo adalah masalah 
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mengurangi prasangka. Adanya hal ini terjadi karena 

timbulnya kesalahfahaman dari salah satu siswa yang 

kemudian diklarifikasi oleh guru. Agar prasangka itu 

tidak kembali muncul dikemudian hari. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Pembelajaran Multikultural 

Pembelajaran berbasis multikultural didasarkan pada 

gagasan filosofis tentang kebebasan, keadilan, kesederajatan, dan 

perlindungan terhadap hak-hak manusia. Hakikat pendidikan 

multikultural mempersiapkan seluruh siswa untuk bekerja secara 

aktif menuju kesamaan struktur dalam organisasi dan lembaga 

sekolah. Selain itu pembelajaran multikultural juga berusaha 

memberdayakan siswa untuk mengembangkan rasa hormat 

kepada orang yang berbeda agama, memberi kesempatan untuk 

bekerja bersama dengan orang atau kelompok orang yang 

berbeda etnis atau rasnya secara langsung.
1
 

B. Analisis Implementasi Pembelajaran Multikultural di SMP 

Negeri 2 Ponorogo 

Ada tiga hal yang harus dilakukan dalam menerapkan 

pembelajaran multikultural yaitu : 

1. Dimensi Pembelajaran Multikultural 

Dalam menerapkan pembelajaran multikultural perlu 

adanya dimensi pendidikan multikultural yang dapat 

membantu guru dalam mengimplementasikan adanya 

perbedaan pelajar. Dimensi-dimensi itu meliputi : 

a. Dimensi Integrasi Isi atau Materi (Content Integration) 

Dimensi ini digunakan oleh guru untuk 

memberikan keterangan dengan “poin kunci” 

pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-

                                                             
1 Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 396. 



 

 
 

beda. Dengan beberapa pendekatan, guru menambah 

beberapa unit atau topik secara khusus yang berkaitan 

dengan materi multikultural.
2
 

Sebagaimana yang diterapkan di SMP 2 

Ponorogo,tentang pelajaran sholat shubuh. Guru 

menerangkan poin-poin, kunci dari pelajaran sholat 

shubuh. Kemudian dalam tata cara dari sholat shubuh 

menggunakan doa Qunut atau tidak itu direfleksikan 

kepada siswa. Setelah itu munculah perbedaan pendapat 

antar siswa yang mempunyai keyakinan ajaran agama 

Islam yg berbeda. Dari adanya perbedaan ini dikaitkan 

dengan materi multikultural agar dalam suatu perbedaan 

mereka bisa saling menghormati. 

b. Dimensi Konstruksi Pengetahuan (Knowledge 

Construction) 

Dimensi kontruksi pengetahuan merupakan suatu 

dimensi tempat para guru membantu siswa untuk 

memahami beberapa perspektif dan merumuskan 

kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan 

yang mereka  miliki.  

Misalnya dari adanya beberapa perspektif 

pengetahuan dalam sholat shubuh, masing-masing siswa 

ada yang menggunakan doa qunut dan ada yang tidak 

menggunakan doa qunut. Kemudian dari adanya beberapa 

perspektif tersebut saya membantu siswa untuk memahami 

dan merumuskan pengetahuan yang mereka miliki. 

Sehingga menjadi bertambahlah pengetahuan mereka. 
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c. Dimensi Pengurangan Prasangka (Prejudice Reduction) 

Dimensi pengurangan prasangka merupakan usaha 

Guru untuk membantu siswa dalam mengembangkan 

perilaku positif terhadap perbedaan kelompok.  

Sebagaimana yang terlihat dari adanya perbedaan 

agama di SMP 2 Ponorogo, ketika pelajaran agama Islam 

berlangsung di sekolah, Guru membantu siswa 

mengembangkan perilaku positif. Untuk siswa yang non 

Islam untuk siswi non Islam tidak dipaksakan ikut 

pembelajaran di kelas. Tetapi dibebaskan, boleh di luar 

atau di dalam kelas yang penting tidak mengganggu.  

d. Dimensi Pendidikan yang Sama/ Adil (Equitable 

Pedagogy) 

Dimensi ini memerhatikan cara-cara dalam 

mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah 

cara pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari 

berbagai kelompok.  

Sebagaimana yang diterapkan di SMP 2 Ponorogo 

bahwa dari adanya perbedaan agama di Sekolah ini maka 

sekolah ikut bekerja sama dengan program pemerintah. 

Bahwa adanya perbedaan agama mereka tetap mempunyai 

hak untuk belajar sesuai agama yang dianutnya. Untuk 

siswa yang beragama Islam memperoleh pelajaran agama 

di jam Sekolah sebagaimana biasa jadwal yang sudah 

ditentukan sekolah. Sedangkan untuk siswa yang 

beragama Kristen, dan Katolik diberikan waktu khusus di 

luar jam pelajaran sekolah. 

e. Dimensi Pemberdayaan Budaya Sekolah dan Struktur 

Sosial (Empowering School Culture and Social Structure) 



 

 
 

Dimensi ini penting dalam memberdayakan budaya 

siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok 

yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk 

menyusun struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan 

potensi budaya siswa yang beranekaragam. 
3
 

Misalnya dalam partisipasi pemilihan Ketua OSIS 

dan anggotanya. Dalam pemilihan ini memanfaatkan 

potensi siswa tanpa membedakan agama yang dianutnya. 

Jadi dalam struktur pengurus OSIS ada yang beragama 

Islam dan ada yang beragama Kristen. Dalam 

melaksanakan progam bidangnya mereka mampu bekerja 

sama, bertoleransi dengan baik, saling menghormati dan 

saling berpartisipasi dalam melaksanakan semua kegiatan. 

2. Pendekatan Pembelajaran Multikultural 

Ada dua pendekatan yang dipakai dalam 

menerapkan pembelajaran multikultural, yaitu: 

a. Pendekatan Kajian Kelompok Tunggal (Single Group 

Studies)  

Pendekatan kajian kelompok tunggal dirancang 

untuk membantu siswa dalam mempelajari pandangan-

pandangan kelompok tertentu secara mendalam, baik itu 

dari kebiasaan pakaian. rumah, makanan, agama yang 

dianut, dan tradisi lainnya.  

Sebagaimana yang diterapkan di SMP 2 Ponorogo 

yaitu guru membantu siswa untuk mengerti dan 

mempelajari secara mendalam  pandangan-pandangan 

kelompok tertentu. Kemudian guru mencari informasi 

                                                             
3  Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan 
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tentang perbedaan yang ada pada siswa yang nantinya 

dijadikan data. Agar semua guru dan siswa  mengetahui 

adanya perbedaan yang ada disekolah ini. Sehingga adanya 

hal ini dapat membantu guru dan siswa dalam menerapkan 

pembelajaran secara multikultural. 

b.  Pendekatan Perspektif Ganda (Multiple Perspectives) 

Adapun pendekatan perspektif ganda adalah 

pendekatan yang terfokus pada isu tunggal yang dibahas 

dari berbagai perspektif kelompok yang berbeda.  

Sebagaimana yang terlihat dalam salah satu bidang 

OSIS yang mendukung adanya pembelajaran multikultural 

adalah program kerja dari bidang pembinaan ketaqwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dikoordinatori oleh 

siswa yang beragama Kristen. Padahal  dalam progam 

kerjanya, semua berkaitan dengan agama Islam saja. 

Tetapi itu tidak menjadi masalah karena koordinator 

dipilih sesuai kemampuannya bukan sesuai agamanya. 

Justru adanya hal ini menjadikan toleransi antar umat 

beragama semakin baik, sikap antar siswa yang beragama 

Islam dan non islam terjalin dengan baik, mereka saling 

menghormati, berpartisipasi dalam merealisasikan 

program ini di sekolah. 

3. Strategi Pembelajaran Multikultural 

Strategi pembelajaran multikultural yang  dapat 

digunakan dalam menerapkan pembelajaran berbasis 

multikultural, antara lain : 

a. Strategi kegiatan belajar bersama (cooperative Learning) 

Strategi kegiatan belajar bersama digunakan 

untuk menandai adanya perkembangan kemampuan siswa 



 

 
 

dalam belajar bersama-sama mensosialisasikan konsep dan 

nilai budaya lokal dari daerahnya dalam komunitas belajar 

bersama teman. 

Misalnya dalam suatu kelas salah satu siswanya 

ada yang cacat maka pembelajaran dikelas ini sering 

dibuat belajar bersama dengan maksud memberi 

kesempatan kepada siswi itu agar mempunyai kemampuan 

yang seimbang dengan siswa lainnya. 

b. Strategi pencapaian konsep (concept attainment) 

Strategi pencapaian konsep digunakan untuk 

memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan eksplorasi 

budaya lokal dan untuk menemukan konsep budaya apa 

yang dianggap menarik bagi dirinya dari budaya daerah 

masing-masing. 

Sebagaimana yang diterapkan di SMP 2 

Ponorogo bahwa khataman al-Qur’an menjadi salah satu 

kegiatan rutinan yang menjadi budaya disetiap tahunnya. 

Kegiatan ini merupakan salah satu program OSIS dari 

bidang pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa yang juga ikut mendukung adanya penerapan 

pembelajaran multikultural. Bidang ini dikoordinatori oleh 

Nathan siswa yang beragama non Islam. Tetapi tidak 

menjadi masalah, karena adanya kegiatan ini merupakan 

salah wujud nyata diterapkannya pembelajaran 

multikultural di luar kelas yang menciptakan lingkungan 

sosial yang baik, saling betoleransi, berpartisipasi antar 

umat beragama sehingga tercipta komunikasi yang baik 

antar siswa muslim dan non muslim. 

c. Strategi analisis sosial (sosial investigation) 



 

 
 

Strategi analisis sosial difokuskan untuk melatih 

kemampuan siswa berfikir secara induktif dari setting 

ekspresi dan komitmen nilai-nilai budaya lokal  menuju 

kerangka dan bangunan tata pikir atau cara pandang yang 

lebih luas dalam lingkup nasional. 

Sebagaimana yang terlihat dari adanya 

kesepakatan pemerintah bahwa masing-masing siswa 

mempunyai hak dalam mempelajari agama yang 

dianutnya. Agar mereka mampu berfikir secara mendalam 

dalam cara pandang yang lebih luas dalam lingkup 

nasional. 

C. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pembelajaran 

Multikultural 

Dalam menerapkan pembelajaran multikultural di 

Sekolah akan mengalami beberapa faktor yang mempengaruhi di 

dalam pembelajarannya, baik itu dari faktor pendukung maupun 

faktor penghambat. 

  



 

 
 

a. Faktor pendukung  

Faktor-faktor pendukung yang dianggap penting 

dalam pembelajaran multikultural meliputi : 

1) Kompetensi guru dalam menerapkan pendekatan 

multikultural. Guru sebaiknya menggunakan metode 

mengajar yang efektif, dengan memperhatikan referensi 

latar budaya siswanya. 

Sebagaimana dalam pelajaran agama guru mampu 

menyesuaikan materi pelajaran dengan keadaan siswanya 

yang memiliki perbedaan agama. Misalnya guru 

memberikan hak mempelajari agamanya masing-masing. 

Guru memberikan contoh untuk saling bertoleransi 

terhadap perbedaan agama. 

2) Analisis terhadap latar kondisi siswa 

Guru mencari tahu keadaan latar kondisi masing-masing 

siswanya yang nantinya disesuaikan dengan pembelajaran 

multikultural. 

Misalnya Guru mencari tahu keadaan latar kondisi masing-

masing siswanya yang nantinya disesuaikan dengan 

pembelajaran multikultural 

3) Karakteristik materi pembelajaran yang bernuansa 

multikultural.  

a) Menghormati perbedaan antar teman  

Sebagaimana yang diterapkan di SMP 2 Ponorogo 

bahwa dari adanya perbedaan agama di Sekolah, 

interaksi siswa siswi di sekolah ini cukup baik. Mereka 

bisa saling menghormati, bertoleransi dengan baik, 

menolong dalam hal apapun dengan siapa saja, entah 

sesama agama maupun yang berbeda agama sekalipun. 



 

 
 

b) Menampilkan perilaku yang didasari oleh keyakinan 

ajaran agama masing-masing 

Misalnya sebelum dimulainya pelajaran di sekolah, 

setiap pagi doa yang diterapkan di sekolah ini dengan 

membaca Asmaul Husna. Maka untuk siswa yang 

beragama non Islam diberikan hak untuk berdoa 

menurut ajaran agamanya masing-masing. 

c) Kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

Sebagiamana yang terlihat ketika praktek sholat, 

membaca al-Qur’an berlangsung untuk siswa yang non 

Islam dengan sendirinya sadar jika tetap berada dikelas 

mengikuti pelajaran maka mereka tidak akan 

mengganggu tetapi mereka juga diberi kebebasan ikut 

pelajaran di dalam kelas mapun di luar kelas. 

d) Membangun kehidupan atas dasar kerja sama umat 

beragama untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan 

Misalnya sekolah ikut bekerja sama dengan progam 

pemerintah bahwa masing-masing agama diberikan 

waktu sendiri untuk belajar sesuai agamanya diluar jam 

pelajaran sekolah. 

e) Mengembangkan perilaku adil dalam kehidupan 

Sebagaimana yang terlihat dari adanya perbedaan 

agama di SMP 2 Ponorogo, masing-masing siswa 

diberikan hak untuk belajar sesuai agamanya masing-

masing. 

f) Membangun kerukunan hidup  

Misalnya dalam kepengurusan OSIS di SMP 2 

Ponorogo, sebagian beragama Islam dan sebagian 

lainnya beragama non Islam. Dari adanya perbedaan 



 

 
 

agama ini justru menjadi pengalaman dan pelajaran 

semuanya. Karena kenyataannya mereka mampu 

bertoleransi, berpartisispasi, bekerja sama, membantu 

dalam melaksanakan semua progam bidangnya. 

Sehingga hal ini bisa menjadi cerminan dalam 

kehidupan sehari-harinya. 

Dari adanya faktor pendukung tersebut sangat 

penting untuk dilaksanakan dalam menerapkan 

pembelajaran multikultural. Dengan harapan pembelajaran 

multikultural  bisa terlaksana dengan baik.  

b. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat yang mempengaruhi proses 

belajar mengajar :   

1) Masalah “seleksi dan integrasi isi” (content selection 

and integration) mata pelajaran: 

Sejauh mana guru mampu memilih aspek dan 

unsur budaya yang relevan dengan isi dan topik mata 

pelajaran. Sejauh mana guru dapat mengintegrasikan 

budaya lokal dalam mata pelajaran yang diajarkan, 

sehingga pembelajaran lebih bermakna bagi peserta 

didik. 

Dalam hal ini di SMP 2 Ponorogo tidak ada faktor 

penghambat. 

2) Masalah “proses mengkonstruksikan pengetahuan” ( the 

knowledge construction process ) 

 Aspek budaya manakah yang dapat dipilih 

sehingga dapat membantu peserta didik memahami 

konsep secara lebih tepat.  Bagaimana guru dapat 

menggunakan frame of reference dari budaya tertentu 



 

 
 

dan mengembangkannya secara ilmiah. Dalam hal ini di 

SMP 2 Ponorogo tidak ada faktor penghambatnya. 

3) Masalah “mengurangi prasangka” ( prejudice reduction 

) 

Bagaimana agar peserta didik yang belum 

mengenal budaya yang dijadikan media pembelajaran 

menjadi tidak berprasangka bahwa guru cenderung 

mengutamakan unsur budaya kelompok tertentu. Dalam 

perlakuan itu muncul masalah kesetaraan status budaya 

peserta didik yang budayanya jarang dijadikan media 

pembelajaran. 

Bagaimana agar guru dapat mengusahakan 

kerjasama dan pengertian bahwa strategi pemakaian 

budaya tertentu bukan merupakan kompetisi, melainkan 

sebuah kebersamaan.  

Sebagaimana yang terlihat di SMP 2 

Ponorogo, budaya yang sering dijadikan media 

pembelajaran terkesan hanya agama Islam saja. Ada 

salah satu siswa yang salah faham dengan adanya hal 

ini. Kemudian Guru menjelaskan adanya kesalah 

fahaman ini. Bahwa adanya hal ini sudah menjadi 

kesetaraan progam pemerintah. Sedangkan untuk agama 

yang non Islam diberikan waktu khusus diluar jam 

sekolah. 

4) Masalah “kesetaraan pedagogy” ( equity paedagogy )   

Masalah ini muncul jika guru terlalu banyak 

memakai budaya etnis atau kelompok tertentu. Untuk 

dapat melaksanakan kesetaraan pedagogy guru harus 

mencari tahu dari tokoh.  Misal: Sastra Hikayat Rakyat 



 

 
 

dengan tema durhaka, seperti Malin Kundang 

(Minangkabau), Tangkuban Perahu (Sunda), Loro 

Jonggrang (Yogyakarta) 

Dalam hal ini di SMP 2 Ponorogo tidak 

mengalami hambatan. 

Dari adanya faktor penghambat tersebut, akan 

menyebabkan pembelajaran tidak berjalan dengan baik.  Namun 

yang sudah terlaksana di SMP Negeri 2 Ponorogo, menganggap 

tidak ada faktor penghambat. Walaupun mengalami adanya 

hambatan dalam menerapkan pembelajaran multikultural, semua 

yang dijalankan dijadikan sebuah pelajaran dan pengalaman 

berharga untuk bekal hidup di masyarakat dan lingkungan yang 

lebih luas. 

Faktor penghambat yang ada di SMP 2 Ponorogo terdapat 

pada poin pengurangan prasangka, untuk yang lainnya 

berdasarkan pengalaman saya sudah berjalan cukup baik. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Implementasi pembelajaran multikultural yang diterapkan di 

SMPN 2 Ponorogo, melalui tiga hal antara lain ;  

a. Dimensi Pembelajaran multikultural, meliputi ; 

1) Dimensi integrasi isi atau materi, terlihat dari adanya 

perbedaaan dalam melaksanakan tata cara sholat shubuh.  

2) Dimensi kontruksi pengetahuan, terlihat pada adanya 

perbedaan menggunakan doa qunut atau tidak dalam 

melaksanakan sholat shubuh.  

3) Dimensi pengurangan prasangka, terlihat ketika 

pelajaran agama Islam berlangsung, untuk siswa yang 

non Islam diberi kebebasan boleh mengikuti pelajaran 

didalam maupun diluar kelas yang penting tidak 

mengganggu lainnya. 

4) Dimensi yang sama atau adil, terlihat dari adanya 

sekolah ikut kerja sama dengan progam pemerintah. 

Bahwa masing-masing siswa mempunyai hak untuk 

belajar sesuai agama yang dianutnya. 

5) Dimensi pemberdayaan budaya sekolah, terlihat dalam 

partisipasi pemilihat Ketua OSIS dan anggotanya, dipilih 

sesuai potensi siwa tanpa membedakan agama yang 

dianutnya. 

b. Pendekatan pembelajaran multikultural, meliputi ; 

1) Pendekatan kelompok tunggal, terlihat dari guru mencari 

informasi tentang perbedaan yang ada pada siswanya 

yang nantinya dijadikan data. 



 

 
 

2) Pendekatan perspektif ganda, diterapkan dalam 

pemilihan koordinator bidang OSIS, dipilih sesuai 

potensinya bukan agamanya. 

c. Strategi pembelajaran multikultural, meliputi ; 

1) Strategi belajar bersama, diterapkan dalam suatu kelas 

yang salah satu siswanya ada yang cacat. 

2) Strategi pencapaian konsep, diterapkan dalam kegiatan 

khataman al-Qur’an. 

3) Strategi analisis sosial, diterapkan dari adanya 

kesepakatan pemerintah bahawa masing-masing siswa 

mempunyai hak mempelajari agama yang dianutnya. 

2. Faktor pendukung pembelajaran multikultural yang terdapat di 

SMPN 2 Ponorogo terlihat melalui kompetensi guru dalam 

menerapkan pendekatan multikultural, analisis terhadap latar 

kondisi siswa, karakteristik pembelajaran multikultural, 

kesadaran bermasyarakat, membangun kehidupan atas dasar 

kerja sama umat beragama., mengembangkan perilaku adil, 

dan membangun kerukunan hidup.  

Sedangkan faktor penghambat pembelajaran multikultural 

yang ada di SMPN 2 Ponorogo muncul pada masalah 

mengurangi prasangka. Tetapi adanya hal ini tidak menjadi 

masalah dalam mengembangkan penerapan pembelajaran 

multikultural. 

 

 

B. Saran 

1. Kepala sekolah sebaiknya terus memperhatikan, mendukung 

adanya perkembangan yang terjadi dalam menerapkan 

pembelajaran multikultural. Baik itu datang dari dalam 
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sekolah itu sendiri misalnya dari guru, staf, siswa maupun 

yang datang dari luar misalnya sekolah lain, maupun dari 

pemerintah itu sendiri. Agar implementasi pembelajaran 

multikultural dapat berjalan dengan baik.  

2. Pihak sekolah sebaiknya memfasilitasi fasilitas keagamaan 

dan fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung adanya 

pembelajaran multikultural diterapkan. Sehingga apabila ada 

kegiatan keagamaan apapun siswa dapat memanfaatkan 

fasilitas yang ada di sekolah dan tentunya bisa lebih 

mempermudah guru untuk mengawasi kegiatan siswanya. 

3. Untuk para siswa agar lebih bisa berintaraksi dengan baik 

dengan seluruh teman-temannya. Selesaikan masalah apapun 

dengan musyawarah yang baik, karena semua masalah pasti 

ada jalan keluarnya asalkan kita mau berusaha untu 

menyelesaikannya dengan baik. 

4. Untuk sekolah lain yang keadaannya sama dengan sekolah 

SMP Negeri 2 Ponorogo ini, mempunyai sistem pendidikan 

multikultural, semoga bisa menerapkan pembelajaran 

multikultural dengan baik dalam proses belajar mengajar. 

Karena dengan adanya pembelajaran multikultural diterapkan 

membantu siswa untuk siap berinteraksi, hidup bersosialisasi 

dengan baik dalam lingkungan masyarakat yang luas yang 

bermacam-macam budaya, maupun  perbedaan agama. 
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