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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia diwacanakan oleh para

pakar pendidikan sejak tahun 2000 melalui simposium, workshop, serta berbagai

tulisan di media massa dan buku. H.Munir Mulkhan (2004), Musa Asy’ari (2004),

dan Azyumardi Azra (2002), adalah di antara pakar pendidikan Indonesia yang

mewacanakan pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia.1

Wacana tersebut mereka kemukakan didasarkan pada fakta bahwa

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak problem tentang eksistensi

sosial, etnik, dan kelompok keagamaan yang beragam.2 Dalam pandangan

mereka problem tersebut disebabkan oleh adanya pengelolaan yang kurang baik

terhadap keberadaan multietnik, multibudaya dan multiagama yang ada di

Indonesia. Indikatornya terlihat pada upaya penyeragaman atau sering disebut

politik monokulturalisme dalam aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemerintah

pada masa Orde Baru. Selama Orde Baru berkuasa, pemerintah mengabaikan

terhadap perbedaan yang ada, baik dari segi suku, bahasa, agama maupun

budayanya.3 Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” pun diterapkan secara berat

sebelah. Artinya semangat ke-ika-an lebih menonjol dari pada semangat ke-

1 Abdullah Aly, Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren, Yogyakarta: Pustaka Belajar,
2011, h. 1.

2 Lihat Musa Asy’ari, Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa, dalam Harian Kompas,
edisi Jum’at, 3 September 2004.

3 Lihat Azyumardi Azra, “Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme
Indonesia”, dalam Makalah, disampaikan pada simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia
ke-3, Membangun Kembali Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika: Menuju Masyarakat Multikultural,
16-19 Juli 2002, di Universitas Udayana, Denpasar, Bali, h. 2. Lihat juga, Abdul Munir Mulkhan,
“Pendidikan Monokultural Versus Multikultural dalam Politik” dalam Harian Kompas, edisi Sabtu, 18
September 2004.
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Bhinneka-annya dalam pengelolaan negara Indonesia. Pengelolaan negara dengan

penekanan pada semangat ke-ika-an dari pada semangat ke-Bhinneka-an tersebut

sangat mewarnai konsep dan praktik pendidikan di Indonesia4 termasuk

pendidikan Islam.

Ada beberapa indikator yang menunjukan adanya penekanan semangat ke-

ika-an dari pada semangat ke-Bhinneka-an dalam praktik pendidikan di

Indonesia. Di antaranya terlihat pada: (1) terjadinya penyeragaman kurikulum dan

metode pembelajaran, (2) terjadi sentralisasi dalam pengelolaan pendidikan, yang

sarat dengan intruksi, petunjuk dan pengarahan dari atas, sebagai  akibat

paradigma pendidikan sentralistik (top-dawn), dan (3) belum adanya proses

menghargai dan mengakomodasi perbedaan latar belakang peserta didik yang

menyangkut budaya, etnik, bahasa, dan agama.5

Sementara itu, pendidikan Islam sebagai lembaga maupun sebagai materi,

oleh para pengamat pendidikan Islam di Indonesia dikritik karena telah

mempraktikan proses pendidikan yang eksklusif, dogmatik, dan kurang

menyentuh aspek moralitas. Proses pendidikan seperti ini terjadi di lembaga-

lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, sekolah Islam, dan pesantren.

Indikatornya, menurut M.Amin Abdullah, terlihat pada “proses pendidikan dan

pengajaran agama pada umumnya yang sisi keselamatan individu dan

kelompoknya sendiri daripada keselamatan yang dimiliki dan didambakan oleh

orang lain di luar diri dan kelompoknya sendiri”. Adapun menurut Abdul Munir

4 Lihat H.A.R. Tilaar. “Pendidikan Multikultural” dalam H.A.R. Tilaar, Kekuasaan dan
Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultur, Magelang: Indonesia tera, 2003, h. 165-166

5 Zamroni, Pendidikan Untuk Demogras, Tantangan Menuju Civil Society, Yogyakarta:
Bigraf Publishing, 2001, h. 10-12.
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Mulkhan, indikatornya terlihat pada: (1) terbatasnya ruang perbedaan pendapat

antara guru dengan peserta didik, dan atau antara peserta didik satu dengan

peserta didik lainnya dalam sistem pendidikan Islam, sehingga proses

pembelajarannya bersifat indoktrinatif; dan (2) fokus pendidikannya hanya pada

pencapaian kemampuan ritual dan keyakinan tauhid, dengan materi ajar

pendidikan Islam yang bersifat tunggal, yaitu benar-salah dan baik-buruk yang

mekanistik. Di pihak lain, Abdurrahman Mas’ud menyebutkan  3 indikator proses

pendidikan Islam yang eksklusif. Dogmatik, dan kurang menyentuh aspek

moralitas. Ketiga indikator tersebut adalah: (1) guru lebih sering menasehati

peserta didik dengan cara mengancam, (2) guru hanya mengajar standar nilai

akademik sehingga kurang memperhatikan budi pekerti dan moralitas anak, serta

(3) kecerdasan intelektual peserta didik tidak diimbangi dengan kepekaan dan

ketajaman spiritualitas beragama.6

Kondisi pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan Islamnya seperti

yang digambarkan di atas, menurut para pakar pendidikan Indonesia tidak

memadai lagi untuk masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Oleh

karena itu, dalam pandangan mereka perlu dilakukan transformasi paradigma

pendidikan Indonesia. Adapun paradigma pendidikan yang ditawarkan adalah

paradigma pendidikan multikultural sebagai pengganti paradigma pendidikan

yang monokultural. Hal ini sejalan dengan konsep Islam tentang asal penciptaan

manusia yang dijadikan berbeda suku, bangsa, budaya, etnik dan perbedaan-

perbedaan lainnya, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Hujarat ayat 13:

6 Abdullah Aly, Pendidikan Islam,…h. 4.
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           ) ١٣: الحجرات(

Artinya : Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa.
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.7 (QS. Alhujarat : 13).

Tawaran tentang pentinya pendidikan multikultural yang diwacanakan

para pakar pendidikan di Indonesia ini adalah batas tertentu mendapat respons

yang positif dari pihak eksekutif dan legislatif. Hal ini terbukti dengan

diungkapkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang

sistem Pendidikan Nasional, yang mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia

dan semangat multikultural (Bab III pasal 4, ayat 1): “Pendidikan diselenggarakan

secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung

tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan

bangsa”.8

Mengingat penyelenggaraan pendidikan memerlukan kurikulum, maka

nilai-nilai multikultural tersebut harus dijadikan dasar dalam pengembangan

kurikulum suatu lembaga pendidikan, baik dalam bentuk sekolah, madrasah,

maupun pesantren. Pernyataan ini sejalan dengan prinsip dan pengembangan

kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Dari 7 (tujuh) prinsip

yang ada, prinsip pengembangan kurikulum yang kedua bermuatan nilai-nilai

multikultural. Prinsip ini dijelaskan sebagai berikut:

7 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an 20 Baris & Terjemah 2 Muka, Jakarta Selatan: Wali,
2013, h. 260.

8Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Penjelasannya, Yogyakarta: Media Wacana, 2003, h. 12.
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Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman
karakteristik peserta didik, serta menghargai dan tidak diskriminatif
terhadap perbedaan terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat
istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Kurikulum meliputi substansi
komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri
serta secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan
yang bermakna dan tepat antar substansi.9

Namun demikian, prinsip pengembangan kurikulum yang bermuatan

multikultural tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit dalam Standar Nasional

Pendidikan (SNP), yang terdiri atas  8 (delapan) standar, yaitu: (1) standar isi. (2)

standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidikan dan tenaga

pendidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar

pembiayaan, (8) standar penilaian pendidikan. Agaknya, penjabaran secara detail

dan eksplisit tentang nilai-nilai multikultural diserahkan kepada para pengelola

pendidikan, baik di sekolah, madrasah maupun di pesantren sesuai dengan

karakter kurikulum KTSP. Adapun karakter utama dari KTSP adalah bahwa

kurikulum disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing satuan

pendidikan.10

Sekolah Dasar seyogyanya menjadikan prinsip pengembangan kurikulum

yang bermuatan nilai-nilai multikultural tersebut dalam kegiatan pengembangan

kurikulumnya. Kegiatan pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu tentunya tidak

lepas dengan peranan seorang manajerial kepala sekolah yang berfungsi sebagai

9Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas RI, Bab II: Prinsip Pengembangan Kurikulum, dalam
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP,) Jakarta: Puskur Balitbang Depdiknas, 2006,    h. 4.
Prinsip pengembangan kurikulum lainnya adalah: (1) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan
dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya; (3) tanggap terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni; (4) relevan dengan kebutuhan kehidupan; (5) menyeluruh dan
berkesinambungan; (6) belajar sepanjang hayat; dan (7) seimbang antara kepentingan nasional dan
kepentingan daerah.

10Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (NSP).
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pemimpin, penanggung jawab, kepala administrasi, kepala organisasi,  kepala

supervisi yang mengatur, melaksanakan, mengelola, mengevaluasi semua

kegiatan yang berlangsung di Sekolah Dasar Islam Terpadu. Dengan demikian,

pengembangan kurikulum Sekolah Dasar Islam Terpadu sangat ditentukan oleh

seorang  kepala sekolah.

Sementara itu, Sekolah Dasar Islam Terpadu dalam batasan tertentu telah

melakukan juga kegiatan pendidikannya berdasarkan program yang telah

direncanakan oleh seorang kepala sekolah dan para pembantunya. Implementasi

program pendidikan yang dilakukan juga dievaluasi demi perbaikan di masa yang

akan datang. Dengan demikian, pengembangan kurikulum Sekolah Dasar Islam

Terpadu ditentukan oleh kepala sekolah dan para guru yang ada di Sekolah Dasar

Islam Terpadu tersebut, dengan mengacu pada kurikulum pendidikan nasional

yang integrasikan dengan kurikulum sekolah berbasiskan alam sebagai ciri

khasnya, sehingga prinsip multikultural diasumsikan ada dalam pengembangan

kurikulum Sekolah Dasar Islam Terpadu. Itulah sebabnya, studi ini mengambil

fokus pada pengembangan kurikulum Sekolah Dasar Islam Terpadu Sahabat

Alam.

Sebagai salah satu Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kalimantan Tengah,

Sekolah Dasar Islam Terpadu Sahabat Alam (dalam uraian selanjutnya digunakan

SDIT Sahabat Alam) Palangka Raya dipilih sebagai tempat dalam studi ini,

Alasan pemilihan SDIT Sahabat Alam Palangka Raya sebagai tempat studi ini

didasarkan pada suatu fakta pada pengamatan awal dan hasil wawancara dengan

salah seorang guru, bahwa SDIT Sahabat Alam Palangka Raya sejak awal
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berdirinya sudah mendeklarasikan sebagai sekolah inklusif, telah memasukan

nilai-nilai multikultural dalam pengembangan kurikulum hal ini terlihat dari

materi dan metode pembelajaran yang berbasis bakat dan potensi siswa, tetapi

tetap mengarah pada tujuan sekolah. Begitu pula dengan pola penyeragaman,

SDIT Sahabat Alam sampai sekarang tidak menggunakan seragam dalam

kegiatan belajar mengajar, SDIT Sahabat Alam lebih memberikan kebebasan

dalam berpakain tetapi tetap dalam norma-norma moral dan kesopanan. Hal ini

tidak terlepas dengan adanya keterlibatan banyak pihak dalam pengembangan

kurikulum SDIT Sahabat Alam Palangka Raya. Keterlibatan banyak pihak ini

memungkinkan adanya muatan nilai-nilai multikultural dalam perencanaan

kurikulum SDIT Sahabat Alam Palangka Raya.11

Konsep pengembangan kurikulum yang didasarkan pada aspek filosofis,

psikologis, sosiologis dan organisatoris sebagaimana yang dikemukakan

Nasution12 nampak terefleksi pada sekolah ini. Asas filosofis pendidikannya

dilandaskan pada visi lembaga yang salah satu tujuannya mencetak

leader/pemimpin (khalifah). Kepemimpinan yang bersifat universal, tidak hanya

untuk satu golongan, etnik maupun kelompok tertentu, tetapi dapat mengayomi

semua elemen masyarakat yang majemuk sehingga dapat mewujudkan

masyarakat madani seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Ditinjau dari asas psikologi, kurikulum SDIT Sahabat Alam lebih menekankan

pada kecerdasan natural anak, dengan membuat anak tidak terpaku hanya pada

teori saja, sebab mereka juga dapat mengalami langsung pengetahuan yang

11 Wawancara dengan Qanita Guru  SDIT sahabat alam Palangka Raya, hari senin tanggal 18
Desember 2014 jam 08.00 wib.

12 Lihat Nasution, Asas-Asas Kurikulum, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 19.
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mereka dapat dan pelajari dari alam, sehingga anak  tanpa pemaksaan untuk

mengunyah mata pelajaran yang diwajibkan dalam arti mengembalikan fitrah

anak didik sesuai dengan kapasitas kemampuannya, anak dibiarkan berkreasi

sesuai dengan minat dan bakatnya.13

Kurikulum SDIT Sahabat Alam Palangka Raya juga menekankan pada

asas sosiologis, pada pentingnya interaksi dengan sesama dan alam. Kegiatan

pembelajaran sengaja dirancang untuk menumbuhkan kecerdasan natural anak,

kemampuan bekerjasama dalam keberagaman seperti pada kegiatan outbond,

bermain sepak bola, di mana anak dilatih untuk dapat bekerja sama dengan

menghargai dan menghormati posisi dari kelompoknya, sedangakan pada asas

organisatoris  Penyajian kurikulum dilakukan secara terintegrasi atau tematik

yang dalam istilahnya disebut sistem spider web.14 Selain itu, SDIT Sahabat Alam

Palangka Raya memiliki prinsip “Eksis sebagai Sekolah Alam Berbasis Islam

dengan Standar Keilmuan yang Berkualitas”. Prinsip ini dimaksudkan untuk

menghindari adanya sikap taqlid, fanatisme golongan, dan konflik antar

golongan.15

Sehubungan dengan latar belakang di atas penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Kurikulum Pendidikan

Berbasis Multikultural (Studi Kasus di Sekolah Dasar Islam Terpadu

Sahabat Alam Palangka Raya).

13 Wawancara dengan Rizki Tajudin Kepala SDIT Sahabat Alam Palangka Raya, hari senin
tanggal 18 Desember 2014 jam 08.30 wib .

14 Ibid.
15 Ibid.
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B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah kurikulum SDIT Sahabat Alam Palangka Raya

dilihat dari perspektif multikultural, baik dari aspek dasar pengembangan maupun

tahapan-tahapannya dengan melihat pada aspek perencanaan kurikulum, nilai

multikultural yang termuat dalam kurikulum dan implementasinya dalam proses

pembelajaran, serta pada tahap evaluasi.

C. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan kurikulum

pendidikan berbasis multikultural di Sekolah Dasar Islam Terpadu Sahabat Alam

Palangka Raya, ditinjau dari perencanaan, implementasi dan evaluasi?

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritik, hasil studi diharapkan dapat berguna untuk menambah

khazanah pengetahuan tentang model kurikulum SD multikultural yang memuat

nilai-nilai multikultural, dari aspek pengembangan kurikulumnya. Model

kurikulum SD berbasis multikultural sangat diperlukan sebagai salah satu

instrumen untuk memecahkan problem tentang eksistensi sosial, etnik dan

kelompok keagamaan yang beragam di Indonesia.

Adapun secara praktis, hasil studi diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan atau masukan bagi ketua dan anggota Yayasan, Dewan Komite

SDIT Sahabat Alam Palangka Raya, kepala sekolah dan para guru di lingkungan

SDIT Sahabat Alam Palangka Raya, serta para pengelola sekolah sekolah

bercirikan agama Islam, untuk mengembangkan kurikulum pendidikan berbasis
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multikultural yang dapat mewujudkan generasi penerus Indonesia yang saling

memahami dan bekerja sama, meski dengan latar belakang etnik, bahasa, budaya

yang berbeda-beda.


