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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dictionary of education menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses 

dimana seorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku 

lainnya di dalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan 

pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari 

sekolah), sehingga ia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan 

sosial dan kemampuan individu yang optimum.1 

Selain itu ada pendidikan yang disebut pendidikan multikultural-isme. Di 

Indonesia pendidikan multikultural termasuk wacana relatif baru, dan dipandang 

sebagai suatu pendekatan yang lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang 

heterogen, terlebih pada masa otonomi dan desentralisasi yang dilakukan sejak tahun 

1999/2000. Secara langsung atau tidak, kebijakanotonomi daerah tersebut berdampak 

pada dunia pendidikan untuk menciptakan otonomi pendidikan. Oleh karena itu, 

pendidikan multikurtural dikembangkan di Indonesia sejalan dengan pengembangan 

demokrasi yang dijalankan seiring dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi 

daerah. Apabila tidak dilaksanakan hati-hati, kebijakan ini justru akan 

menjerumuskan kita dalam perpecahan nasional. 

Dalam konteks pendidikan multikurtural merupakan pendekatan progresif 

untuk melakukan tarnsformasi pendidikan dan budaya masyarakat secara 

menyeluruh, juga untuk memperbaiki kekurangan dan kegagalan, serta untuk 

membongkar praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan. Pendekatan ini 

sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang termasuk dalam undang-

undang sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS) tahun 2003 pasal 4 ayat 1, yang 

berbunyi bahwa, pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis dan 

                                                           
1 Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan (Semarang: Rineka Cipta, 2008), h. 4 
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berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia 

(HAM), dan nilai keagamaan bangsa.2 

Hal ini berkaitan denga tujuan pendidikan, seperti yang diungkapkan para 

pakar pendidikan tentang tujuan pendidikan, menurut Kohnstam mengatakan tujuan 

pendidikan ialah menolong manusia yang sedang berkembang, supaya ia memperoleh 

perdamaian bathin yang sedalam-dalamnya tanpa mengganggu atau menjadi beban 

orang lain. Menurut Jhon Milton tujuan pendidikan adalah persiapan untuk kehidupan 

yang sebenarnya didunia nyata. Sedangkan menurut Richard Mulcaster tujuan 

pendidikan ialah membantu kodrat kearah kesempurnann.3 

Dengan demikian secara tidak langsung tujuan pendidikan sangat berkaitan 

erat dengan pendidikan multikurtural yang mengarah kepada kehidupan bangsa dan 

negara. 

Kepemimpinan Pendidikan Multikurtural di Sekolah Dasar Negeri 1 Wawo 

Indah adalah kemampuan para stake holders sekolah dasar dalam mengelolah sistem 

pendidikan yang kompleks dengan memasukan upaya mempromosikan pluralisme 

budaya dan persamaan sosial di Sekolah Dasar Negeri 1 Wawo Indah,  dimensi 

lainnya yakni program yang merefleksikan keragaman dalam seluruh wilayah 

lingkungan sekolah, pola staffing yang merefleksikan keragaman masyarakat, pola 

interaksi guru dan murid berdasarkan agama, kurikulum inklusif, memastikan 

persamaan sumber daya dan program sekaligus capaian akademik yang sama bagi 

semua siswa. 

Pengamatan awal peneliti, menemukan fenomena menarik di SD Negeri 1 

Wawo Indah Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu 

memiliki etnis dan agama yang berbeda, Fakta ini ditopang dengan kenyataan bahwa 

di SD Negeri 1 Wawo Indah mayoritas masyarakat NTT yang beragama Katolik, 

kemudian Islam dan Hindu. Yang beragama Islam dan Hindu adalah masyarakat  asal 

pulau Jawa dan Bali. Dalam perjalanan SD Negeri 1 Wawo Indah terus berhadapan 

dengan kenyataan tugas dan fungsi pendidikan. Maka penting melakukan studi terkait 

                                                           
2 A. Syafi Mughni, Pendidikan Multikultural (Sidoarjo: Pustaka Belajar, 2005), h. 5 
3 Abu Ahmad,dkk., Ilmu Pendidikan (Semarang: Rineka Cipta, 1991), h. 143 
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Kepemimpinan Pendidikan Multukurtural untuk mengetahui tanggung jawab sekolah 

dalam memberikan hak-hak dasar bagi warganya. 

Melihat kondisi tersebut, hal ini menarik dikaji dan diteliti secara ilmiah 

sebagai upaya memperbaiki mutu penyelenggaraan pendidikan melalui 

kepemimpinan pendidikan multikurtural. 

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus 

penelitian ini adalah Kepemimpinan Pendidikan Multikurtural di Sekolah Dasar 

Negeri 1 WawoIndah, Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan. 

Adapun yang menjadi sub fokus penelitiannya adalah: 

1. Program yang merefleksikan keragaman dalam seluruh wilayah lingkungan di 

SDN 1 Wawo Indah 

2. Interaksi guru dan murid berdasarkan agama di SDN 1 Wawo Indah 

3. Kurikulum inklusif di SDN 1 Wawo Indah 

C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kepemimpinan Pendidikan 

Multikultural di Sekolah Dasar Negeri 1 Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, 

Kabupaten Konawe Kepulauan? Adapun Pertanyaan penelitiannya adalah: 

1. Apa sajakah program yang merefleksikan keragaman dalam seluruh wilayah 

lingkungan di SDN 1 Wawo Indah 

2. Bagaimana interaksi guru dan murid berdasarkan agama di SDN 1 Wawo 

Indah? 

3. Bagaimanakah penerapan kurikulum inklusif di SDN 1 Wawo Indah. 

D. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan persepsi judul penelitian ini, maka diperlukan 

penjabaran definisi oprasional sebagai berikut: 
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1. Kepemimpinan  

Kepemimpinan yang dimaksud adalah kebijakan kepala sekolah dalam 

mengolah sistem pendidikan yang memiliki sikap toleransi dan sikap bijaksana 

sehingga tercapai tujuan kelompok yang menjadi tujuan bersama. 

2. Pendidikan multikurtural 

Pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman budaya atau 

agama yang merespon terhadap perkembangan populasi sekolah. Keragaman budaya 

atau agama yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah persamaan hak antara 

etnis Jawa, Bali, NTT yang beragama Katolik, Hindu dan Islam yang dilakukan oleh  

kepala sekolah di SD Negeri 1 Wawo Indah. 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kepemimpinan Pendidikan 

Multikulturalisme di SD Negeri 1 Wawo Indah Kabupaten Konawe Kepulauan. 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  

1. Program yang merefleksikan keragaman dalam seluruh wilayah 

lingkungan di SDN 1 Wawo Indah. 

2.  Interaksi guru dan murid berdasarkan agama di SDN 1 Wawo Indah. 

3.  Kurikulum inklusif di SDN 1 Wawo Indah 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi lembaga pendidikan 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi positif sekaligus 

sebagi bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan mengenai 

kepemimpinan pendidikan multikultural. 

2. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan yang lebih matang dalam bidang manajemen dan 

penelitian, sebagai kontribusi nyata bagi dunia pendidikan. 

3. Bagi peneliti lain 
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Sebagai reverensi dan wacana tambahan dalam penelitian khususnya yang 

berkaitan dengan kepemimpinan pendidikan multikultural. 

4. Sebagai penambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan tentang 

kepemimpinan pendidikan multikultural. 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

A. Pengertian Kepemimpinan 

Setiap orang merasa terpanggil untuk melaksanakan tugas memimpin dalam 

suatu lembaga atau kelompok baik dalam lapangan pendidikan, misalnya, orang tua 

di rumah, kepala sekolah di sekolah, dan lain sebagainya. Kepemimpinan menjadi hal 

yang urgen dalam pencapian suatu tujuan. 

Mengenai kepemimpinan Soekanto mengemukakan bahwa “kepemimpinan 

adalah suatu kegiatan dalam membimbing suatu kelompok sedemikian rupa sehingga 

tercapailah tujuan kelompok yang merupakan tujuan bersama.4 

Kepemimpinan adalah kemampuan pribadi yang sanggup mendorong dan 

memberi stimulan (rangsangan) mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu 

berdasarkan penerimaan kelompok, dan memiliki keahlian khusus yang tepat lagi 

situasi khusus yang jauh dari kesenjangan. Untuk keberhasilan dalam kepemimpinan 

suatu lembaga pendidikan, maka sikap toleransi dan sikap bijak merupakan visi 

utama dalam meraih keberhasilan, tanpa adanya sikap kepribadian yang baik, maka 

kepemimpinan tidak dapat berhasil dengan baik. Agar kepemimpinan berhasil dengan 

baik, maka potensi yang harus dimiliki adalah potensi profesional,manejerial, 

kepribadian dan potensi sosial.5 

Kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manejemen merupakan hal yang 

sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan amat berat seolah-olah 

kepemimpinan dipaksa untuk menghadapi berbagai macam faktor seperti, struktur 

atau tatanan, koalisi, kekuasaan, dan kondisi lingkungan organisasi. Sebaliknya 

kepemimpinan rasanya dapat dengan mudah menjadi salah satu alat penyelesaian 

yang luar biasa terhadap persoalan apasaja yang sedang menimpa suatu organisasi.6 

                                                           
4 Nurmin, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Guru Pendidikan Agama 

Islam (Kendari: 2015), h. 10. 
5
Fitriyani, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Etos Kerja Guru 

(Kendari:  2013), h. 7. 

 
6
Muhaimin,dkk.,Manejemen Pendidikan (Malang: Kencana, 2008), h. 29. 

 


