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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam kehidupan

yang multikultural dengan berbagai jenis kelompok, suku, bahasa, adat istiadat,

budaya dan agama. Keanekaragaman tersebut mulai terbentuk dari Sabang sampai

Merauke dengan berbagai suku yang telah mendiami wilayah Indonesia selama

berabad-abad lamanya. Indonesia sebagai negara kepulauan juga memiliki

beragam jenis suku dan ras yang berinteraksi dengan masyarakat-masyarakat lain

dari berbagai wilayah suku yang berbeda-beda.

Rogger dan Steinfat dalam Choirul Mahfud mengemukakan bahwa

“identitas kultural setiap suku sebagaimana yang dikatakannya akan menjadi

penentu-penentu individu-individu termasuk in group dan out group.1 Oleh karena

itu, sebagai warga negara yang baik kita harus menjaga dan melestarikan berbagia

suku dan budaya yang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia.

Kita juga harus menjaga kerukunan serta kedamaian antar sesama, meskipun

dengan latar belakang agama, suku dan budaya yang berbeda. Disinilah

pentingnya pendidikan sebagai dasar yang memberikan pengetahuan tentang

bagaimana cara menyikapi perbedaan yang ada di masyarakat, bangsa dan negara

sehingga semboyan yang dimiliki oleh Indonesia yakni Bhineka Tunggal Ika

(berbeda tetap satu) dapat terwujudkan.

1Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2008), h.5.
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Pendidikan merupakan suatu perbuatan aktif yang dilakukan oleh setiap

individu ataupun komunitas dalam rangka pengembangan diri yang berlangsung

secara terus menerus dari berbagai sumber belajar. Hal yang penting dalam proses

pendidikan adalah adanya aktivitas belajar mengajar dan keselarasan antara tujuan

pendidikan dengan budaya yang dimiliki oleh manusia, sebab pendidikan dan

budaya merupakan dua hal yang saling mengisi dan mempengaruhi perilaku dan

pola pikir masyarakat. Pengertian pendidikan dalam Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan sebagai berikut::

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.2

Pendidikan memiliki peranan penting dalam rangka mempersiapkan

generasi-generasi yang akan melanjutkan keberlangsungan hidup suatu bangsa.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah agar masa depan bangsa dan

negara ini siap dilanjutkan dan lebih ditingkatkan lagi keadaannya oleh generasi

penerus yang akan datang. Upaya serius yang telah dilakukan oleh negara ini

adalah dengan melaksanakan pendidikan secara baik, terencana, terkoordinir dan

berkesinambungan serta berpijak pada suatu paradigma yang dikehendaki dari

dilaksanakannya pendidikan itu, yakni mewujudkan generasi yang berakhlak

mulia, cerdas dan berprestasi.

2Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, h. 3.
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Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang menawarkan satu

alternatif melalui penerapan strategis dan konsep pendidikan yang berbasis pada

pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang terdapat pada

masyarakat dengan beragam suku, budaya, bahasa dan agama yang berbeda.

Pendidikan multikultural juga merupakan sebuah ide, pendekatan untuk perbaikan

sekolah dan gerakan kesetaraan, keadilan sosial  dan demokrasi.3 Para ahli

pendidikan multikultural menekankan komponen dan kelompok budaya yang

beragam, tetapi mereka mempunyai konsensus berupa penghargaan pada prinsip-

prinsip utama, konsep-konsep dan tujuan.

Zamroni dalam Ngainun Naim dan Achmad Sauqi menyatakan bahwa:

Pendidikan multikultural menginginkan jaminan kesetaraan pendidikan
bagi anggota ras yang berbeda, etnis, budaya dan kelompok sosio-ekonomi
dan untuk memfasilitasi partisipasi mereka sebagai warganegara yang
kritis dan reflektif dalam sebuah budaya nasional kebangsaan yang
inklusif.4

Tujuan utama pendidikan multikultural adalah membentuk kepribadian,

memberikan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan oleh  masyarakat, bangsa

dan negara yang secara etnis dan rasnya berbeda-beda. Selain itu, tujuan dari

penyelenggaraan pendidikan multikultural yakni agar masyarakat mudah

memahami pelajaran yang dipelajarinya dan meningkatkan kesadaran mereka agar

selalu berperilaku humanis, pluralis dan demokratis.5

3Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi,
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h.201.

4Ngainun Naim dan AChmad Sauqi, Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi…,h.
202.

5Ngainun Naim dan AChmad Sauqi, Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi…,h.
202.
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Setiap daerah tumbuh dan berkembang menjadi satu kesatuan dalam satu

ikatan teritorial, satu ikatan budaya sehingga menjadi satu suku bangsa dengan

persamaan-persamaan karakter, tradisi dan kebudayaan. Perbedaan itu akan

memberikan corak khas pada masing-masing suku bangsa yang bersifat lokal

dalam bentuk adat istiadat dan kebudayaan daerah. Konsep teoritis perbedaan

suku adalah cerminan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa besar yang kaya

dengan khazanah budaya daerah untuk memperkaya lahirnya kebudayaan

nasional.

Oleh karena itu, pentingnya pendidikan multikultural diberikan kepada

anak sejak dini dengan harapan agar anak mampu memahami bahwa di dalam

lingkungan mereka dan juga di lingkungan lain terdapat keragaman budaya.

Keragaman budaya tersebut berpengaruh terhadap tingkah laku, sikap, pola pikir

manusia sehingga manusia tersebut memiliki cara-cara (usage), kebiasaan (folk

ways), aturan-aturan (mores) bahkan adat istiadat (customs) yang berbeda satu

sama lain.6 Bila perbedaan itu tidak dapat dipahami dengan baik dan diterima

dengan bijaksana, maka konflik akan mudah terjttadi di masyarakat. Hal inilah

yang telah banyak terlihat dan terjadi dalam kehidupan di tanah air belakangan ini

yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan daerah maupun

pemerintahan pusat.

6 Farida Hanum dan Sisca Rahmadonna, Implementasi Model Pembelajaran Multikultural
di Sekolah Dasar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (Yogyakarta: Stranas, 2009), h.2.
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Hasil obervasi  awal yang dilakukan di Desa Mekar Jaya Kecamatan

Padangguni Kabupaten Konawe ditemukan bahwa mayoritas penduduk di Desa

ini beragama Hindu, sementara penduduk yang beragama Islam hanya kurang

lebih 42 kepala keluarga dengan jumlah 181 orang dan penduduk beragama hindu

kurang lebih 89 kepala kelurga dengan jumlah 303 orang .7 Meskipun dengan

latar belakang agama yang berbeda, kehidupan sehari-hari antara masyarakat beda

agama tersebut dapat terjalin dengan baik, rukun dan damai. Hal ini dapat dilihat

dari interaksi hidup beragama yang tidak saling menuai konflik di lingkungan

masyarakat desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kedua tokoh agama ( Islam

dan Hindu) di Desa Mekar Jaya menyatakan sebagai berikut:

Bapak Imam Jauhari berpendapat bahwa Agama Hindu bebas

melaksanakan ajarannya dan agama Islam bebas pula melaksanakan ritual ritual

keagamaannya, padahal jika dilihat dari segi peribadatannya dalam momen

tertentu, bisa saja ritual dari keagamaan masing-masing menuai konflik, namun

kami sadar bahwa kita harus saling menghargai perbedaan.8

Bapak Ketut Rencane berpendapat bahwa Agama islam bebas

melaksanakan ritul keagamaannya, dan agama Hindu tidak mempermasalahkan

7Statistik Kependudukan Desa Mekar Jaya Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe
2018,

8Abdul Mubin , Wawancara, Warga Desa Mekar Jaya Kecamatan Padagguni Kabupaten
Konawe pada Tanggal 15 Maret 2019.
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ritual-ritual keagamaannya agama islam, karna saling menghargai agama satu

dengan agama lainnya.9

Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa sebagian warga

masyarakat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Pandaguni Kabupaten Konawe telah

memiliki dasar pendidikan multikuktural di dalam dirinya, yakni  kesadaran untuk

saling menghargai perbedaan antar umat beragama. Padahal perbedaan agama

bisa saja memberikan konflik pada suatu masyarakat. Misalnya; dalam agama

Islam setiap menjelang sholat fardhu selalu mengumandangkan adzan dengan

menggunakan pengeras suara baik itu sholat yang dilaksanakan pada siang hari

maupun yang dilaksanakan pada malam hari. Sementara itu, di lokasi sekitar

Masjid terdapat banyak rumah warga yang beragama Hindu yang bisa saja

mengundang protes karena suara adzan yang dapat mengganggu waktu

beristirahat masyarakat yang beragama Hindu setelah seharian penuh bekerja.

Namun karena masyarakat desa Mekar Jaya telah memiliki pendidian

multitkultural yang baik sehingga mereka pun saling menghargai dan tidak

melakukan protes terhadap kegiatan agama lain.

Hasil observasi awal juga ditemukan bahwa masyarakat yang beragama

Islam memberikan kebebasan kepada masyarakat yang beragama Hindu untuk

melakukan ritual keagamaannya, seperti dalam peribadatan yang dikenal dengan

sebutan “Ogo-Ogo”.10

9 Ketut Rencane, Wawancara, Warga Desa Mekar Jaya Kecamatan Padagguni Kabupaten
Konawe pada Tanggal 15 Maret 2019.

10 I Ketut Wardana Yasa, Tradisi Magoak-Goakan Pada Nyepi Desa Sebagai Potensi
Daya Tarik Wisata Spiritual Di Desa Tambakan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten
Buleleng.(Jurnal Pariwisata Budaya). Vol. 3. No.2, Tahun 2018), h.25.
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Ogo-ogo merupakan suatu replika perwujudan roh jahat maupun sifat

jahat yang diwujudkan dalam suatu bentuk patung atau boneka yang besar. Ogo-

ogo terbuat dari bahan-bahan seperti kertas, sterofom, karet dan lain sebagainya.

Ogo-ogo dalam kamus bahasa jawa maupun sansekerta tidak terintifikasi, akan

tetapi menurut kamus bahasa Bali , ogo-ogo mempunyai arti sejenis patung yang

dibuat dari bahan dan kertas terbentuk Buthakala atau raksasa.11

Ogo-ogo merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh suatu masyarakat

dengan suatu bentuk perwujudan roh jahat pada patung atau boneka yang besar.

Ogo-ogo dapat kita lihat pada suatu acara tertentu, misalnya saat perayaan tahun

baru saka, upacara bersih desa, dan lain sebagainya. Biasanya perayaan ogoh-

ogoh masyarakat hindu berjalan mengelilingi kampung dengan memikul patung

yang akan dibakarnya, sementara dalam proses berjalan mengelilingi kampung

dengan memikul patung tersebut diikuti oleh masyarakat yang beragama Hindu

dengan suara teriakan dan hura-hura. Kegiatan peribadatannya bisa saja menuai

protes dari agama Islam dengan dasar mengganggu ketenangan, akan tetapi hal

tersebut tidak dilakukan sehingga kerukunan keagamaan di desa ini tetap terjaga.

12

Kondisi masyarakat beda Agama di Desa Mekar Jaya Kecamatan

Padangguni Kabupaten Konawe tentunya menarik untuk dicermati dan dikaji

secara mendalam tentang bagaimana hubungan antara kedua masyarakat beda

agama di Desa tersebut. Kesadaran-kesadaran yang melekat pada masyarakat

11 Muhammad Syamsudin Alfattah, Tradisi Upacara Ogoh-Ogoh ( Jurnal Anto Unairdo
).vol.VI.No.3, Oktober 2017,h.292.

12 Muhammad Syamsudin Alfattah, Tradisi Upacara Ogoh-Ogoh…,h.289.
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yang berbeda pemahaman dan keyakinan agama ini tentunya tidak lahir begitu

saja namun melalui suatu proses dalam kurun waktu tertentu.

Pada umumnya pendidikan multikultural bagi masyakarat Desa Mekar

Jaya Kecamatan Pandaguni Kabupaten Konawe diperoleh melalui lingkungan

keluarga dan masyarakat. Selain itu, bagi masyarakat yang beragama Islam,

pendidikan multikultural diperoleh melalui kegiatan pengajian rutin yang

dilakukan pada hari jumat bagi akhwat, malam selasa dan malam jumat bagi

ikhwan. Materi keagamaan dalam kajian tersebut menekankan pada materi

keagamaan yang berbentuk positif khususnya pada aspek menjaga hubungan yang

harmonis sesama manusia “Hablum Minannas”. Pendidikan multikultural yang

diperoleh masyarakat tersebut telah menanamkan kesadaran bahwa betapa

pentingnya untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan antar umat

beragama serta saling menjaga kerukunan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

sebuah kajian mendalam dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Pendidikan

Multikultural di Masyarakat Mekar Jaya Kecamatan Padangguni Kabupaten

Konawe”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus masalah dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tentang penerapan

pendidikan multikultural di Desa Mekar Jaya Kecamatan Padangguni Kabupaten
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Konawe. Maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah penerapan pendidikan

multikultural di Desa Mekar Jaya Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pendidikan multikultural pada masyarakat Desa

Mekar Jaya Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe?

2. Bagaimana dampak penerapan pendidikan multikultural pada

masyarakat Desa Mekar Jaya Kecamatan Padangguni Kabupaten

Konawe?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pendidikan multikultural pada masyarakat

Desa Mekar Jaya Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe.

2. Untuk mengetahui dampak pendidikan multikultural pada masyarakat

Desa Mekar Jaya Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak antara lain:

1. Secara Teoritis:

Sebagai salah satu cara untuk menambahkan wawasan dan

pengetahuan tentang penerapan pendidikan multicultural Desa Mekar Jaya

Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe.
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2. Secara Praktis:

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk

memahami penerapan pendidikan multikultural Desa Mekar Jaya

Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe

b. Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber

bacaan yang dapat membantu meningkatkan kesadaran dalam

menjaga kerukunan hidup di lingkungan masyarkat.

c. Bagi Lembaga Pendidikan

Bagi lembaga pendidikan diharapkan dapat dijadikan sebagai

sarana kajian dalam ilmu pengetahuan tentang pendidikan

multikultural dalam lingkungan masyarakat.

d. Peneliti

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan tentang

pentingnya pendidikan multikultural dalam lingkungan masyarakat.

e. Peneliti lain

Bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai

salah satu sumber penelitian yang relevan.

F. Definisi Operasional

Untuk memahami penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa

definisi operasional yang menyangkut beberapa variabel dalam penelitian ini

sebagai berikut:
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Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah proses yang

dilakukan dalam rangka menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran tentang

masyarakat yang multikultural. Sedamgkan Multikultural yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah kemajemukan atau keberagamaan agama yang dianut oleh

masyarakat yaitu Agama Islam dan


