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KEDUDUKAN MATERI 

MULTIKULTUR : 

 Bukan Mata pelajaran baru

 Bukan mata pelajaran yang terpisah

 Terintegrasi pada materi pelajaran

 Bukan pengetahuan yang bersifat kognitif

 Materi dikemas bisa dalam bentuk afektif 

dan kinerja siswa

 Pendekatan materi bisa bersifat tematis



Beberapa Mata Pelajaran 

yang Memiliki Muatan 

Multikultur

Mata Pelajaran Tema yang Dikembangkan

Antropolgi

Sosiologi

Bhs Daerah/Bahasa  Ind

PKN

Agama

Sejarah/Sejarah Lokal

Keragaman Budaya

Keragaman Stratifikasi sosial dan gender

Keragaman Bahasa

Keragaman Etnis/Suku

Keragaman Agama

Keragaman latar belakang daerah



TUJUAN PEMBELAJARAN

Dikembangkan dengan menggunakan model taksonomi yaitu 
dengan mengembangkan ranah kognitif, afektif dan psikomotor.

Diarahkan pada pemahaman dan pembentukan sikap dalam diri 
siswa, khususnya pengakuan terhadap adanya keragaman 
dalam realitas kehidupan baik di sekolah maupun di lingkungan 
masyarakat.

Keragaman dapat terwujud dalam  budaya, etnis, agama, suku, 
gender, dan latar belakang ekonomi.

Pembelajaran multikultur harus dapat ditanamkan dalam diri 
siswa dengan menyadarkan bahwa keragaman adalah suatu 
realitas yang harus diakui dan diterima, bukan untuk disikapi 
dengan sikap yang dikotomis. Sebab, apabila hal ini disikapi 
dengan dikotomi maka yang terjadi adalah sikap penafian 
terhadap eksistensi kebudayaan yang berada di luar lingkungan 
diri siswa itu sendiri. 



MODEL PEMBELAJARAN

A. Pendekatan 

Pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran 

multikultur yaitu inquary learning. Dalam proses 

pembelajaran yang dilaksanakan, siswa 

diharapkan dapat menemukan sendiri 

implementasi dan contoh-contoh pelaksanaan 

multikultur dalam kehidupan sehari-hari, baik di 

lingkungan sekolah maupun masyarakat secara 

luas. Dalam pendekatan ini kegiatan berpusat 

pada siswa (Student Centered Learning). 



B. METODE PEMBELAJARAN

Metode pembelajaran yang digunakan harus lebih 
menekankan pada metode pembelajaran yang 
berorientasi pada aktivitas siswa. Berbagai metode 
dapat digunakan untuk mengaktifkan kegiatan siswa. 
Beberapa metode yang memungkinkan siswa untuk aktif 
adalah : 

1. Metode Diskusi 

Dalam metode ini guru dapat membagi siswa ke dalam  
beberapa kelompok. Masing-masing kelompok dapat membahas 
tema-tema tertentu yang berkaitan dengan multikultur, misalnya 
tetang kedudukan perempuan dalam kepemimpinan, kedudukan 
bahasa daerah dalam globalisasi, toleransi dalam agama, dan 
lain-lain. Setiap kelompok menampilkan makalah dengan tema-
tema tersebut di depan kelas. Setiap kelompok atau individu 
memberikan komentar terhadap kelompok yang sedang 
menampilkan makalah. 



2. Metode Tanya Jawab 

Untuk melaksanakan metode ini 

sebaiknya guru memberikan tugas 

kepada masing-masing siswa  untuk 

membaca terlebih dahulu berbagai 

sumber yang berkaitan dengan tema 

multikultur. Setelah siswa membaca, 

maka guru selama proses 

pembelajaran mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan mengenai 

materi multikultur berdasarkan hasil 

bacaan siswa.



3. Metode Role Playing/bermain peran 

Dalam metode ini, siswa diminta untuk 

memerankan suatu cerita tertentu di 

dalam kelas secara berkelompok tentang 

tema yang berkaitan dengan multi- kultur. 

Misalnya, dalam pelajaran PKN siswa 

ditugaskan untuk bermain sandiwara 

tentang keluarga yang anggota 

keluarganya memiliki latar belakang suku 

yang beragam. Dalam bermain peran 

tersebut ditampilkan adanya 

keharmonisan hubungan antar keluarga 

walaupun memiliki latar belakang etnis

yang beragam.



4. Metode Proyek 

Dalam metode ini dilakukan dengan cara guru 

mendesain sebuah kegiatan yang bertujuan untuk 

melaksanakan pembelajaran multikultur. Sebelum 

kegiatan dilaksanakan terlebih dulu guru 

menetapkan tujuan secara spesifik. Misalnya guru 

menetapkan tujuan menanamkan sikap saling 

menghormati dalam rangka relasi sosial. Tujuan 

ini dapat diterapkan dalam mata pelajaran PKN 

dan Sosiologi. Dalam pelaksanaannya, guru 

membagi siswa dalam beberapa kelompok. Dalam 

setiap kelompok tersebut terdapat siswa yang 

memiliki latar belakang beragam baik suku, 

agama, dan latar belakang ekonomi. Setiap siswa 

dalam suatu kelompok ditugaskan untuk 

mengunjungi rumah dan keluarga temannya. 

Dalam kunjungan tersebut, siswa diminta untuk 

membuat catatan yang berisi penilaian terhadap 

kehidupan temannya.



PENILAIAN

Penilain yang digunakan dalam pembelajaran 

lebih banyak menggunakan penilaian yang 

berupa unjuk kerja. Dalam penilaian semacam ini 

aspek yang dinilai lebih banyak menekankan 

pada apa yang dapat dilakukan oleh siswa dalam 

bentuk unjuk kerja yang berkaitan dengan 

implementasi pembelajaran multikultur. Hindari 

penilaian yang hanya menekankan aspek kognitif 

saja yang hanya bersifat hafalan. 



JENIS-JENIS ALAT PENILAIAN

1. Asesmen Kinerja 

Asesmen kinerja merupakan salah satu bentuk 
alternatif asesmen. Aspek yang dinilai dalam 
model penilaian ini adalah apa yang dapat 
ditampilkan oleh siswa dalam bentuk kinerja. 
Kinerja yang dinilai dari siswa dapat berupa 
perilaku langsung siswa dalam suatu kegiatan, 
atau tugas yang diberikan kepada siswa misalnya 
membuat makalah. Untuk menilai kinerja tersebut 
guru hendaknya mempersiapkan kriteria 
penilaian. Kriteria penilaian merupakan pedoman 
guru dalam memberikan penilaian terhadap 
kinerja siswa. 



2. Skala sikap 

Skala sikap merupakan alat 

penilaian yang digunakan untuk 

menilai aspek afektif. Aspek 

penilaian ini lebih menekankan 

pada nilai-nilai yang menjadi 

landasan siswa dalam bersikap. 

Misalnya guru ingin melihat 

bagaimana nilai-nilai yang 

digunakan oleh siswa dalam 

menanggapi toleransi agama. 



3. Asesmen Portofolio 

Asesmen portofolio merupakan penilaian terhadap kumpulan 

tugas-tugas siswa. Kumpulan tugas tersebut tidak hanya 

sekadar koleksi saja akan tetapi kumpulan tugas tersebut 

merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkesinambungan 

dengan tema yang sama. Tugas-tugas yang dikerjakan pada 

tahap-tahap berikutnya merupakan penyempurnaan terhadap 

tugas sebelumnya. Guru dan siswa mendiskusikan kriteria 

penilaian yang akan digunakan dalam menilai tugas. 

Berdasarkan kriteria penilaian tersebut guru dan siswa 

memberikan penilaian terhadap tugas siswa. Tugas yang 

dikerjakan oleh siswa, misalnya membuat suatu karangan 

tentang pentingnya toleransi kehidupan beragama. Siswa 

membuat karangan tersebut berdasarkan pengamatan langsung 

yang ia lakukan di sekitar tempat tinggalnya. Pelaksanaan 

penilaian ini dilakukan dalam beberapa pertemuan sehingga 

pada pertemuan yang terakhir tercapai pembuatan suatu 

karangan yang baik menurut kriteria yang telah dibuat. Dengan 

demikian, dalam asesmen 

portofolio terdapat penilaian proses dan penilaian sendiri yang 

dilakukan oleh siswa (selfasessment).
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