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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia memiliki suku, adat istiadat,  bahasa, agama, ras, seni dan 

budaya  yang beraneka ragam, hal ini menjadi nilai tersendiri bagi 

Indonesia. Sebagai bangsa yang majemuk, masyarakat Indonesia dengan 

perbedaan dan keanekaragaman tersebut tetap menjadi satu kesatuan 

yaitu bangsa dan negara Indonesia. Bangsa yang bermartabat dan 

menjunjung rasa nasionalisme, sikap saling menghargai dan menghormati 

perbedaan harus semakin dipupuk sehingga dapat memperkuat rasa 

persatuan bangsa dan bernegara tanpa mudah diadu domba dari berbagai 

pengaruh. Kenyataan yang terjadi hingga saat ini makna Makna Bhineka 

Tunggal Ika sebagai suatu semboyan bangsa maknanya semakin memudar. 

Berbagai kasus dan peritiswa yang dapat memecah persatuan dan 

kesatuan bangsa masih terjadi dan hampir setiap tahun  konflik antar suku, 

ras, agama telah mewarnai berbagai media sehingga  makna persatuan dan 

kesatuan bangsa menjadi semakin pudar.  

Ibrahim (2008) mengungkapkan, dunia mengakui bahwa Indonesia 
negara multikultural paling besar dengan kaeanekaragaman 
geografis dan sosio kultural. Namun yang disayangkan, dengan 
keragaman  yang dimilki justu melahirkan banyak masalah dan 
berbagai konflik yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 

 
Sejalan dengan hal tersebut, selain masalah persatuan dan kesatuan 

bangsa, satu hal penting yang menjadi permasalahan adalah bagaimana 
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membentuk  karakter bangsa yang mampu memahami dan menghormati 

keanekaragaman budaya. Pendidikan adalah wacana penting dalam 

pembentukan karakter bangsa, terkait hal tersebut pendidikan 

mulitikultural diperlukan untuk mengubah cara pandang, mengembangkan 

kompetensi, sikap, dan perilaku untuk saling menghormati dan menghargai 

keragaman budaya sehingga kehidupan bangsa yang berbudaya dan 

bermartabat semakin terpelihara.  

Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mencakup berbagai 

aspek kehidupan bangsa Indonesia yang beragam, tetapi menjadi satu 

bagian yang menyeluruh, misalnya latar belakang sosial, politik, ekonomi, 

seni budaya, ras/ warna kulit, agama, keyakinan, dan sebagainya. Berkaitan 

dengan hal tersebut Lemlit (2012) menegaskan sebagai berikut : 

Pendidikan multikultural amat penting diimplementasikan karena 
dapat dijadikan solusi untuk meredam konflik antara suku, agama, 
dan ras. Pendidikan berbasis multikultural, perlu diterapkan sejak 
anak duduk di bangku Sekolah Dasar dengan tujuan dapat 
membentuk sikap dan pemikiran anak mengenai pentingnya 
menghargai keanekaragaman budaya.  
 
Hasil pengamatan sementara di SD Negeri 02 Bejen Karanganyar 

menunjukkan bahwa siswa memiliki beragam karakter, memiliki perbedaan 

baik agama, keadaan sosial ekonomi orang tua, dan perbedaan lainnya. 

Permasalahan yang terjadi bahwa di tengah perbedaan yang ada, siswa 

perlu memperoleh pemahaman yang baik mengenai sikap dan perilaku 

saling menghormati dan saling menghargai. Siswa juga perlu diberikan 

pendidikan untuk bisa beradaptasi dan melakukan hubungan sosial dengan 
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berbagai macam perbedaan dan latar belakang budaya. Pendidikan 

multikultural di SD Negeri 02 Bejen Karanganyar sangat penting diterapkan 

guna meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik, melalui pembinaan 

multikultural yang diberikan oleh guru dalam menyampaikan pelajaran, 

siswa diberi pemahaman bahwa manusia adalah  makhluk sosial yang 

saling membutuhkan satu sama lain sehingga mampu mewujudkan 

keselarasan dalam hidup. 

Pendidikan multikultural yang dilaksanakan di SD Negeri 02 Bejen 

Karanganyar memberikan kontribusi terhadap mutu pendidikan nasional. 

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengelolaan yang baik, mulai 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.  Setiap tahapan 

memerlukan langkah-langkah strategis dengan tujuan agar mutu 

pendidikan multikultural di SD Negeri 02 Bejen Karanganyar dapat semakin 

ditingkatkan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini tentang ”Pengelolaan Pendidikan Multikultural di SD 

Negeri 02 Bejen Karanganyar”, yang dapat dijabarkan perumusan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana perencanaan pendidikan multikultural di SD Negeri 02 Bejen 

Karanganyar? 

2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan multikultural di SD Negeri 02 Bejen 

Karanganyar? 



 

 

4 

3. Bagaimana penilaian pendidikan multikultural di SD Negeri 02 Bejen 

Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum penelitian untuk mendeskripsikan tentang 

pengelolaan pendidikan multikultural di SD Negeri 02 Bejen Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian, yaitu mendeskripsikan tentang, 

a. Perencanaan pendidikan multikultural di SD Negeri 02 Bejen 

Karanganyar. 

b. Pelaksanaan pendidikan multikultural di SD Negeri 02 Bejen 

Karanganyar. 

c. Penilaian pendidikan multikultural di SD Negeri 02 Bejen Karanganyar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan pendidikan 

multikultural di SD Negeri 02 Bejen Karanganyar. 

b. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi/ bahan rujukan 

terutama berkaitan dengan penddikan multikultural. 
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2. Manfaat praktis 

a. Dapat dipergunakan dalam perencanaan pendidikan multikultural di 

SD Negeri 02 Bejen Karanganyar. 

b. Dapat dipergunakan dalam pelaksanaan pendidikan multikultural di SD 

Negeri 02 Bejen Karanganyar. 

c. Dapat dipergunakan dalam penilaian pendidikan multikultural di SD 

Negeri 02 Bejen Karanganyar. 

 


