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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia termasuk salah satu negara multikultural terbesar di dunia. 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai macam etnis, suku, ras, 

budaya, bahasa, adat istiadat dan agama. Bangsa kita memiliki berbagai etnis yang 

mendiami seluruh penjuru tanah air. Setiap etnis mempunyai budaya, adat istiadat, 

kepercayaan, bahasa, pakaian, makanan dan tata cara hidup yang berbeda. 

Keanekaragaman agama, etnis dan budaya yang ada merupakan khazanah yang patut 

bukan untuk diperselisihkan (Basri, 2017: 1). 

Keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sesuai dengan 

semboyan “Bhineka Tunggal Ika” merupakan wujud dari bangsa Indonesia dengan 

keragaman (Sulalah, 2012: 1). Keragaman masyarakat Indonesia menuntut rasa saling 

toleransi, menghormati, dan menghargai antar perbedaan yang ada. Keragaman yang 

ada sering berujung pada konflik dan kekerasan. Masyarakat Indonesia kurang dapat 

mengakui dan menerima keragaman tersebut. Pemicu konflik tersebut biasanya 

disebabkan diskriminasi dan kurangnya rasa toleransi, menghargai dan menghormati 

terhadap suku, agama, ras dan antar golongan tertentu. 

Upaya mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh keragaman bangsa 

tersebut salah satunya adalah melalui jalur pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan program pembelajaran agar
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siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU No. 20 

Tahun 2003 pasal 1 ayat 1). Pendidikan merupakan suatu wahana yang tepat untuk 

membangun kesadaran multikultural agar dapat saling menghargai keragaman yang 

ada (Mahfud, 2009: 79). 

Pendidikan sudah selayaknya berperan dalam menyelesaikan konflik yang 

terjadi di masyarakat. Minimal, pendidikan mampu memberikan penyadaran kepada 

masyarakat bahwa konflik bukanlah suatu hak yang baik untuk dibudidayakan. 

Selayaknya pula pendidikan mampu memberikan tawaran-tawaran yang 

mencerdaskan yang mampu menyadarakan masyarakat akan penting sikap saling 

toleransi, menghormati perbedaan ras agama, budaya, bahasa serta adat istiadat 

masyarakat Indonesia yang multikultural. Sudah selayaknya pendidikan berperan 

sebagai media transformasi sosial, budaya dan multukultural (Mahfud, 2016: 5). 

Supardi (2005: 3-4) mengemukakan bahwa salah satu media pengembangan 

kesadaran nilai-nilai multikutural bangsa ialah melalui pendidikan sejarah. 

Pengajaran sejarah merupakan sarana yang efektif untuk mempropagandakan dan 

menanamkan kesadaran multikultural. Pembelajaran sejarah di sekolah bertujuan, 

siswa mampu berfikir historis, berfikir kritis-analitis dan memiliki pemahaman 

sejarah (Agung &Wahyuni, 2013: 56). Menurut Zuhdi contoh konten sejarah yang 

memiliki kaitan dengan semangat multikultural, salah satunya adalah sejarah maritim 

Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia telah memiliki rasa toleransi yang tinggi, 
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hal ini dibuktikan dengan hubungan baik dalam perdagangan antar pulau di Nusantara 

(Lionar & Agus 2019: 18). Jadi, melalui sejarah mereka bisa memiliki kemampuan 

berfikir kronologis dan memiliki pengetahuan tentang masa lalu. Dengan 

mempelajari sejarah siswa akan memahami keberagamaan dari masa lalu, masa 

sekarang dan masa yang akan datang. 

Pendidikan sejarah mampu menjadikan berbagai perbedaan sejarah masa 

lampau sebagai suatu pelajaran untuk masa depan yang lebih baik (Supardi, 2014: 

93). Dalam proses pembelajarannya, guru sejarah harus mampu menanamkan nilai-

nilai multikultural. Sehingga peserta didik diarahkan untuk memahami keragaman 

bukan menolaknya namun menghargai, mengakui dan menerima keragaman yang 

ditujukan dengan sikap menghormati, menghargai dan bertoleransi serta dapat 

mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh keragaman sehingga tidak terjadi 

konflik. Oleh karena itu, di sekolah siswa dapat bertemu dengan perserta didik 

lainnya yang mempunyai latar belakang, budaya, bahasa, agama, dan kemampuan 

yang berbeda. Sehingga, mereka menjadi terbiasa dengan perbedaan-perbedaan yang 

ada di masyarakat.  

Penulis mengambil SMAN 4 Kota Jambi ini sebagai lokasi penelitian, karena 

di sekolah ini terdapat beragam latar belakang, budaya, agama, bahasa, tingkat sosial 

ekonomi, kemampuan siswa yang berbeda serta berasal dari berbagai daerah yang 

ada. Pada saat penulis melakukan observasi di kelas X IPS, ada beberapa 

permasalahan yang terjadi selama pembelajaran sejarah di kelas yaitu ada siswa 

saling mengejek saat belajar, mengobrol saat guru mengajar, membaca buku yang 
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bukan mata pelajaran saat itu dan siswa jalan-jalan di dalam kelas saat guru mengajar. 

Sehingga, dari permasalahan di atas antara siswa kurang menghargai perbedaan antar 

sesamanya. Untuk itu, pentingnya seorang guru menanamkan nilai-nilai pendidikan 

multikultural dalam pembelajaran sejarah. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural 

dalam Pembelajaran Sejarah Siswa Kelas X IPS SMAN 4 Kota Jambi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1.2.1 Bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan multikultural dalam 

pembelajaran sejarah siswa kelas X IPS SMAN 4 Kota Jambi. 

1.2.2 Apa faktor pendukung dan penghambat upaya penerapan nilai-nilai 

pendidikan multikultural dalam pembelajaran sejarah siswa kelas X IPS 

SMAN 4 Kota Jambi. 

1.2.3 Bagaimana solusi faktor penghambat penerapan nilai-nilai pendidikan 

multikultural dalam pembelajaran sejarah siswa kelas X IPS SMAN 4 Kota 

Jambi. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1.3.1 Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai pendidikan multikultural dalam 

pembelajaran sejarah siswa kelas X IPS SMAN 4 Kota Jambi. 

1.3.2 Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat upaya penerapan nilai-

nilai pendidikan multikultural dalam pembelajaran sejarah siswa kelas X IPS 

SMAN 4 Kota Jambi. 

1.3.3 Untuk mengetahui solusi faktor penghambat penerapan nilai-nilai pendidikan 

multikultural dalam pembelajaran sejarah siswa kelas X IPS SMAN 4 Kota 

Jambi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Apabila tujuan di atas telah tercapai, maka diharapkan dapat bermanfaat 

secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat menambah referensi dan khasanah ilmu pengetahuan serta 

sumbangan informasi mengenai nilai-nilai pendidikan multikultural. Selanjutnya 

dapat memberi motivasi penelitian tentang masalah sejenis guna penyempurnaan 

penelitian ini. 
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2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Sekolah, penelitian ini memberikan masukan kepada pihak sekolah 

agar dapat meningkatkan nilai-nilai pendidikan multikultural, sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menanamkan nilai-nilai 

pendidikan multikultural pada pembelajaran sejarah maupun mata pelajaran 

lain dimasa yang akan datang dalam rangka menghasilkan siswa yang 

berkualitas dalam pengetahuan, sikap dan kepribadian. 

2) Bagi Guru, penelitian ini memberikan pengetahuan kepada guru bagaimana 

memperdayakan siswa, sikap saling toleransi, menghargai, menghormati 

antar sesama serta sikap yang tidak membeda-bedakan. 

3) Bagi Siswa, adanya penelitian ini siswa dapat lebih menghargai 

keberagaman yang ada, sikap saling bekerja sama dan mendapatkan 

kesempatan yang sama dalam mencapai prestasi. 

4) Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan peneliti tentang kegiatan 

penelitian, serta menjadi salah satu acuan bagi pelaksanaan penelitian yang 

lebih relevan. 


