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Abstrak 

Pembelajaran lintas budaya merupakan pendidikan multikultural yang dibutuhkan di 

negara yang pluralis seperti di Indonesia.Negara dengan masyarakat yang plural dengan 

berbagai keragaman rentang munculnya konflik. Prasangka merupakan faktor potensial 

untuk memicu timbulnya gesekan antar masyarakat.Pembelajaran lintas budaya pada 

siswa sekolah dasar bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai multikultural pada siswa 

sejak dini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pembelajaran lintas 

budaya pada siswa di Sekolah Dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif dengan analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan pendidikan multikultural yang dilakukan pada jenjang sekolah dasar 

penerapannya menggunakan pendekatan kontribusi (the contribution approach) dan 

aditif (Aditif approach).Dengan mengetahui pemahaman lintas budaya, maka siswa 

dapat belajar untuk menerima perbedaan.Pembelajaran lintas budaya dapat mereduksi 

prasangka pada siswa sekolah dasar. 

Kata Kunci: Pembelajaran lintas budaya, Mereduksi prasangka 

Abstract 

Cross-cultural learning is a necessary multicultural education in a pluralist country like 

Indonesia. A country with a plural society with diverse ranges of conflict. Prejudice is a 

potential factor to trigger friction between communities. Cross-cultural learning in 

primary school students aims to instill multicultural values in students from an early 

age. The purpose of this study is to determine the role of cross-cultural learning in 

students in Elementary School. The method used in this research is descriptive 

qualitative with descriptive data analysis. The results showed that multicultural 

education conducted at the elementary school level of its application using the 

contribution approach (the contribution approach) and additive (Aditif approach). By 

knowing the understanding of cross-cultural, the students can learn to accept the 

difference. Cross-cultural learning can reduce prejudices in school students basic. 

Keywords: Cross-cultural learning, Reducing prejudice 

 

PENDAHULUAN 

Konfik yang terjadi di masyarakat merupakan permasalahan yang serius yang 

dihadapi oleh pemerintah. Konflik yang sering terjadi  di Indonesia adalah konflik sosial 

yang disebabkan gesekan antar budaya, etnis maupun antar agama yang berujung 

dengan adanya konflik horizontal. Masih maraknya berbagai gesekan antar masyarakat 
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secara umum disebabkan oleh kurangnya perhatian pada keragaman yang ada. Indonesia 

didirikan dengan landasan dasar sebuah negara yang multikultur dengan realitas 

keberaganan yang ada di dalamnya yang mempunyai  cita–cita agung menuju 

masyarakat adil makmur dan sejahtera.  Akan  tetapi, gagasan  besar  tersebut kemudian  

tenggelam  dalam  sejarah  dengan politik mono-kulturnya di zaman orde lama dan orde 

baru.  Demokrasi  terpimpin  yang  diusung orde lama telah mematikan kreativitas-

kreativitas lokal  daerah  yang  berbasis  etnik  dan  budaya tertentu.  Demikian  pula 

dengan  manajemen pemerintahan yang sentralistik zaman orde baru membuat falsafah  

Bhinneka Tunggal  Ika hanya  menjadi  slogan  tetapi  tidak pernah  terwujud  dalam  

teori  ketata negaraan, hubungan  sosial  maupun  pranata  sosial lainnya (Rosyada, 

2014). 

Akibat terlalu lama dengan kebijakan yang tidak berpihak pada perbedaan, 

masyarakat menjadi tumbuh dan berkembang dengan pemikiran yang kurang terbiasa 

dengan perbedaan.Masyarakat menjadi kurang arif dalam menyikapi perbedaan 

sehingga konflik sosial yang yang bernuansa Suku Agama Ras dan Antargolongan 

(SARA) mudah terjadi. Hilangnya  penghargaan  terhadap  pluralitas  yang  dimiliki  

bangsa tersebut memang sangat berpeluang sekali menjadi sebuah masalah besar,  

termasuk  masalah  krisis  identitas,  dan  krisis kebangsaan. Oleh karena itu, mau tidak 

mau kita mesti sadar bahawa ada “yang lain” di luar kita, yang mempunyai hak yang 

sama untuk menikmati ruang-ruang  di  negeri  ini. (Dewi, 2012). 

Salah satu penyebab sulitnya menanamkan nilai-nilai multikultural kedalam 

jiwa masyarakat Indonesia adalah masih tertanamkuatnya prasangka dalam diri 

masyarakat Indonesia.Prasangka merupakan faktor potensial untuk memicu timbulnya 

gesekan antar masyarakat. Banks (1994) mengungkapkan bahwa mengurangi prasangka 

merupakan salah satu dalam lima dimensi pendidikan multikultural.  Atas alasan 

demikian, prasangka dapat dikategorikan sebagai ancaman besar-berbahaya bagi 

terbentuknya suatu masyarakat multietnik yang sehat. Prasangka muncul disebabkan 

oleh masih rendahnya pengetahuan lintas budaya dalam diri masyarakat.Kurangnya 

interaksi dan salah informasi juga merupakan faktor penyebab munculnya prasangka 

dalam diri masyarakat. 

Prasangka mulai berkembang dalam diri seseorang ketika masih dalam usia 

anak-anak (Camica, 2007). Anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam pola 

lingkungan yang cenderung monokultur disertai dengan rendahnya pemahaman lintas 
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budaya dari keluarga dan masyarakat sekitar akan semakin mendukung proses 

munculnya prasangka dalam dirinya. Pada hakekatnya munculnya prasangka merupakan 

akibat dari cara seseorang dalam mengatur dan memproses informasi. Kecenderungan 

seseorang dalam memproses dan mengelompkkan informasi akan membentuk sebuah 

skema dan akan digunakan dalam menafsirkan sebuah pengalaman baru yang 

ditemuinya dengan mengandalkan pada heuristik (jalan pintas dalam penalaran mental) 

yang kurang tepat dan bergantung pada proses memori yang salah sehingga akan 

memunculkan sikap diskriminatif.  

Salah satu cara mengurangi prasangka dalam perkembangan anak adalah 

dengan interaksi budaya dan kelompok yang berbeda. Menurut salah satu teori 

hubungan antar kelompok yakni „the contact hypothesis’, diasumsikan bahwa anggota 

kelompok yang berbeda bila melakukan interaksi satu sama lain akan mengurangi 

banyak prasangka antara mereka, dan menghasilkan sikap antar kelompok dan stereotip 

yang lebih positif (Manstead & Hewstone, 1995). Namun hal tersebut akan sulit 

diterapkan dalam siswa pedesaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang 

cenderung monokultur. Siswa di daerah pedesaan yang jarang berinteraksi dengan 

budaya-budaya lain akan sangat berpotensi timbul benih-benih prasangka dalam proses 

pembentukan kepribadiannya. Dengan demikian perlu adanya sebuah cara pendekatan 

lain yang memungkinkan untuk mereduksi prasangka dalam siswa yang berlatar 

belakang monokultur. Pendekatan yang paling sesuai untuk mereduksi prasangka dalam 

kesadaran siswa yang berlatar belakang monokultur yaitu melalui sebuah usaha 

konstruksi pengetahuan melalui proses pembelajaran 

Bank (1994) dalam teorinya menyebutkan bahwa konstruksi pengetahuan 

merupakan salah satu bagian dari pendidikan multikultural. Pembelajaran yang dapat 

memberikan sebuah pengetahuan lintas budaya sangat sesuai untuk mereduksi 

prasangka dalam diri siswa. Pemahaman lintas budaya merupakan kemampuan 

seseorang untuk memahami perbedaan dan sadar akan adanya perbedaan budaya, serta 

mampu menerima adanya perbedaan itu melalui kemampuan melihat fenomena dunia 

melalui sudut pandang budaya yang lain. Pada hakekatnya mengurangi prasangka sama 

artinya dengan menumbuhkan pemahaman lintas budaya.  

Mereduksi prasangka dengan menggunakan pendekatan dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah akan efektif jika ditarapkan dalam siswa sekolah dasar 

mengingat pada usia itu anak siswa sedang dalam taraf belajar dan serba ingin tahu 
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sehingga proses internalisasi materi pembelajaran lintas budaya dapat berjalan dengan 

baik. Selain itu, pada usia sekolah dasar siswa cenderung mengalami proses internalisasi 

prasangka yang berasal dari interaksi lingkungan dan masukan pengatahuan dari 

orangtua dan orang terdekat mereka. Pembelajaran di sekolah dasar yang diterapkan 

dalam siswa dengan latar belakang monokultur haruslah menggunakan model dan 

pendekatan yang mampu memberikan pemahaman dan mampu mengkonstruksi 

pengetahuan lintas budaya siswa. Masyarakat berlatar monokultur seharusnya diberikan 

sebuah intervensi pada anak-anak khususnya siswa sekolah dasar melalui proses 

pembelajaran lintas budaya guna untuk mengkonstruksi pengetahuan sehingga akan 

mereduksi prasangka dalam pemahaman kognitifnya.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

2.1 Prasangka  

Prasangka dapat diartikan sebagai sebuah evaluasi kelompok atau seseorang 

yang mendasarkan diri pada keanggotaan dimana seorang tersebut menjadi anggotanya, 

prasangka biasanya mempunyai kecenderungan berupa evaluasi negative terhadap 

outgroup (Walgito 2003:95). Dovidio, J. F., Hewstone, M., Glick, P., & Esses, V. M. 

(2010) berpendapat bahwa prasangka biasanya dikonseptualisasikan sebagai sikap itu, 

seperti sikap lainnya, memilik komponen kognitif (misalnya, keyakinan tentang target 

kelompok), komponen afektif (misalnya, tidak suka), dan komponen konatif (misalnya, 

perilaku kecenderungan untuk berperilaku negatif terhadap kelompok sasaran).  

Prasangka merupakan sebuah prakonsepsi seseorang yang belum tentu 

kebenarannya namun cenderung untuk dipercaya dan dijadikan standar untuk menilai 

orang lain yang belum pernah dikenalnya. Pada awalnya prasangka hanya berupa sikap-

sikap perasaan negative tetapi lambat laun akan dinyatakan dalam bentuk tindakan yang 

diskriminatif terhadap orang yang diprasangkai itu tanpa alasan yang objektif pada 

orang yang dikenai tindakan-tindakan yang diskriminatif (Gerungan 2002:166). 

Dikarenakan begitu kuatnya prasangaka tertanam dalam struktur kognitif seseorang dan 

tidak ada upaya untuk mereduksi prasangka tersebut maka sebuah prasangka dapat 

menjadi pemicu konflik baik vertikal maupun horizontal. 

Prasangka sosial tidak dibawa manusia sejak manusia dilahirkan, prasangka 

sosial akan terbentuk selama perkembangan manusia, baik dari didikan ataupun dengan 

cara identifikasi dengan orang lain yang sudah berprasangka (Gerungan 2002). 
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Prasangka diperoleh seorang anak melalui sosialisasi. Anak mempelajari sikap 

berprasangka untuk dapat diterima oleh orang lain. Penyebar luasan dan pengungkapan 

prasangka yang terus-menerus akan memperkuat peranannya sebagai norma budaya 

(Ashmore & Delboca, 1980 dalam Sears, 1994:158). Dengan demikian, sebuah 

prasangka terbentuk dari hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya dan 

pemahaman yang mereka dapatkan dari sumber-sumber tertentu yang kemudia mulai 

terbentuk dan terstruktur dalam lingkup kognitifnya. 

Prasangka merupakan sebuah prakonsepsi yang terbentuk dalam diri 

seseorang.Prasangka dapat berupa hal negatif maupun positif.Namun pada faktanya, 

banyak prasangka ini reaktif, mencerminkan antisipasi didiskriminasi oleh anggota 

kelompok mayoritas (Johnson & Lecci, 2003; Monteith & Spicer, 2000).Prasangka 

mempunyai kecenderungan yang menjurus pada hal-hal yang negatif dengan anggota 

kelompok lainnya.Eagly dan Diekman (2005) dalam teorinya, melihat prasangka 

sebagai mekanisme yang mempertahankan status dan perbedaan peran antara kelompok. 

Kecenderungan prasangka yang menjurus pada hal-hal yang negatif akan sangat 

berbahaya jika tidak dilakukan sebuah intervensi untuk mereduksi prasangka dalam diri 

seseorang.  

 

2.2 Pembelajaran Lintas Budaya 

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan suku bangsa.Setiap suku 

bangsa memiliki beragam hasil kebudayaan.Budaya adalah istilah yang menggambarkan 

sebuah way of life kelompok secara keseluruhan termasuk sejarah, tradisi, sikap dan 

nilai -nilai. Budaya adalah bagaimana anggota-anggota suatu kelompok berfikir dan 

cara yang mereka lakukan untuk mengatasi masalah dalam kehidupan kolektif (Arends, 

2008:61). Koenjtaraningrat (1993:5) berpendapat bahwa unsur kebudayaan mempunyai 

tiga wujud, yaitu pertama sebagai suatu ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, 

peraturan dan sebagainya, kedua sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia 

dalam sebuah komunitas masyarakat, ketiga benda-benda hasil karya manusia. 

Budaya dapat diartikan sebagai sebuah produk dari hasil sebuah kelompok 

masyarakat tertentu.Budaya mempunyai kecenderungan untuk tertanam secara 

mendalam dalam diri setiap anggota kelompoknya.Setiap  kelompok pasti memiliki 

perbedaan kebudayaan, hal inilah yang menjadi sumber lahirnya prasangka antar 

anggota kelompok masyarakat. Kurangnya pengenalan terhadap budaya luar kelompok 
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membuat pemahaman seseorang cenderung bersifat sempit dan negatif. Perbedaan yang 

terjadi dengan kelompoknya dianggap sebagai sebuah kesalahan dampaknya akan 

timbul kesalahfahaman antar kelompok dan berujung pada terjadinya sebuah konflik. 

Pengenalan dan pendidikan yang menganalkan budaya lain atau lintas budaya 

merupakan salah satu pendekatan dalam pendidikan multikultural. Gibson (1984) 

menemukan empat pendekatan atau pandangan pokok dalam pendidikan multikultural 

(Pai, 1990:101). Keempat pendekatan tersebut adalah: 1) pendidikan yang secara 

budaya berbeda atau dalam paham multikultural; 2) pendidikan tentang perbedaan 

budaya atas pemahaman budaya; 3) pendidikan untuk budaya majemuk atau plural; dan 

4) pendidikan beberapa budaya. Pendidikan multikultur bukan hanya dilakukan dalam 

masyarakat yang multikultur, namun yang lebih penting adalah pendidikan lintas 

budaya untuk mengenalkan pada masyarakat yang monokultur.Masyarakat monokultur 

yang cenderung minim berinteraksi dengan budaya-budaya lain sangat rentan muncul 

prasangka negatif dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. 

Isi  kurikulum  multikultural  menurut  Conny  S.  memiliki  tingkatan  integrasi  yang  

harus  dicermati.  Paling  tidak  ada  empat  pendekatan  yang  dapat menguntungkan  

untuk  menjawab  tantangan  itu  (Hernandez,  2001),  yaitu: pendekatan Pendekatan 

kontribusi, pendekatan tambahan, pendekatan transformasi, dan pendekatan  aksi  sosial. 

Menurut Banks (1993) menjelaskan bahwa dalam menginternalisasikan materi 

pendidikan multikultur kedalam kurikulum maupun pembelajaran di sekolah yang bila 

dicermati relevan untuk di implementasikan di Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan kontribusi (the contribution approach) tahap ini merupakan paling 

sering dilakukan dalam fase awal dari gerakan kebangkitan etnis. Pendekatan ini 

ditandai dengan memasukkan pahlawan-pahlawan dari suku bangsa atau etnis dan 

benda-benda budaya kedalam pembelajaran yang sesuai. 

2. Pendekatan Aditif (Aditif approach), tahap ini dilakukan penambahan materi, 

konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan dan 

karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif pada dasarnya termasuk dalam fase awal 

dalam melaksanakan pendidikan multikutural, sebab belum menyentuh pada 

kurikulum utama. Buku, modul atau bidang pembahasan merupakan pelengkap dari 

pendekatan aditif dengan tanpa mengubah secara subtantif. 

3. Pendekatan transformasi (the transformation approach) pendekatan transformasi 

berbeda secara mendasar dengan pendekatan kontribusi dan aditif. Pendekatan 
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transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi 

dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif 

dan sudut pandang etnis. Perspektif berpusat berpusat pada aliran utama yang 

mungkin dipaparkan dalam materi pembelajaran. Siswa boleh melihat dari 

perpektif lain. Banks (1993) menyebut ini sebagai proses multiple acculturation 

conception, sehingga rasa saling menghargai, kebersamaan, dan cinta sesama dapat 

dirasakan melalui pengalaman belajar. Konsep ini memandang peristiwa etnis, 

sastra, music, seni, pengetahuan lainnya sebagai bagian internal dari yang 

membentuk budaya secara umum, budaya kelompok dominan hanya dipandang 

sebagai bagian dari keseluruhan budaya yang lebih besar. 

4. Pendekatan aksi social (the social action approach) mencakup semua elemen dari 

pendekatan transformasi, namun menambah komponen yang mepersyaratkan siswa 

membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari 

dalam unit. Tujuan utama dari pembelajaraan dan pendekatan ini adalah mendidik 

siswa melakukan krisis sosial dan mengajarkan keterampilan membuat keputuan 

untuk memperkuat siswa dan membentuk mereka memperoleh pendidikan politik, 

sekolah membantu siswa menjadikritikus sosial yang efektif dan partisipan yang 

terlatih dalam perubahan sosial. Dalam hal ini siswa memperoleh pengetahuan, 

nilai, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam 

perubahan sosial. 

Keempat pendekatan di atas sebenarnya dapat dilakukan untuk mengintegrasi 

materi multikultural kedalam kurikulum dan dapat dipadukan dalam situasi pengajaran 

yang aktual dalam semua mata pelajaran.Akan tetapi akan lebih mudah di 

implementasikan pada mata pelajaran yang berkaitan dengan sosial budaya. Jika di 

impelmentasikan pada jenjang sekolah dasar yaitu pada mata pelajaran  Pendidikan 

Kewarganegaraan PKn dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Hanum (2009) 

menjelaskan bahwa berbagai pendekatan dapat dipakai sebagai dalam pembelajaran 

multikultural kepada peserta didik. Hal ini disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan 

umur siswa. 

Pendekatan yang sesuai dengan pembelajaran lintas budaya untuk memberikan 

wawasan multikultural kepada siswa SD adalah pendekatan kontribusi dan pendekatan 

aditif.Sedangkan untuk pendekatan transformasi digunakan untuk siswa pada jenjang 

sekolah lanjutan dan pendekatan aksi sosial digunakan untuk jenjang perguruan tinggi. 
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Impementasi pendekatan kontribusi diterapkan untuk siswa TK dan SD kelas bawah 

(kelas I, II, III), berikut ini merupakan pembelajaran lintas budaya dengan pendekatan 

kontribusi: 

1. Mengenalkan beragam bentuk rumah dan baju adat dari etnis yang berbeda. 

2. Mengajak siswa untuk mencicipi makanan yang berbeda dari daerah secara 

bergantian. 

3. Mendengarkan lagu-lagu daerah kepada siswa. 

4. Menunjukkan cara berpakaian yang berbeda baik dari suku bangsa maupun dari 

negara lain. 

5. Mengenalkan tokoh-tokoh pejuang dari berbagai daerah dalam dan luar negeri. 

6. Menunjukkan tempet-tempat dan cara ibadah yang berbeda. 

7. Meminta siswa yang berbeda etnis untuk menceritakan tentang upacara perkawinan 

di keluarga luasnya. 

8. Mengenalkan beberapa kosa kata yang penting yang berasal dari suku bangsa atau 

Negara (ras) lain, misalnya matur nuwun (Jawa), muliate (Batak), thank yau 

(Inggris), kamsia (Cina), dan sebagainya. 

9. Mengenalkan panggilan-panggilan untuk laki-laki dan perempuan. 

Pendekatan kontribusi di implementasikan pada siswa SD merupakan 

penanaman kepada siswa bahwa manusia hidup disekitarnya dan di tempat lainserta di 

dunia ini sangat beragam, baik dari rumah, makanan, lagu, berpakaian,ibadah, 

perkawinan dan lain-lain. Dengan mengetahui perbedaan yang ada di negaranya, 

sehingga mereka dapat belajar untuk menerima perbedaan. Mereka dapat belajar bahwa 

ada cara yang berbeda yang dilakukan oleh orang lain di berbagai daerah yang ada di 

Indonesia, akan tetapi maksud dan nilainya sama. Akhirnya siswa merasa berbeda itu 

bukanlah masalah melainkan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa.Melalui 

pembelajaran lintas budaya dengan pendekatan kontribusi inilah yang sebagai poin 

dalam mereduksi prasangka pada siswa sekolah dasar. 

Impementasi pendekatan Aditif diterapkan untuk siswa SD kelas atas (kelas IV, 

V, VI), berikut ini merupakan pembelajaran lintas budaya dengan pendekatan aditif: 

1. Melengkapi perpustakaan dengan buku-buku cerita rakyat dari berbagai daerah dan 

negara lain. 
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2. Membuat modul pendidikan multikultural untuk suplemen materi pelajaran lain. 

Seperti modul pendidikan multikultural untuk suplemen pendidikan IPS kelas IV 

(Farida Hanung dan Setya Raharja, 2006).  

3. Memutarkan CD tentang keanekaragaman budaya yang ada di daerah lain tentang 

keragaman suku, ras, seni, budaya dan agama yang ada di Indonesia. 

4. Guru dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman tentang materi di daerah 

yang ada di Indonesia. 

5. Pada saat proses pembelajaran guru seyogianya menginternalisasikan nilai-nilai 

multicultural dan menerapkannya di kelas. 

Pembelajaran dengan pendekatan tersebut di atas untuk menanamkan 

pengetahuan yang luas bagi siswa di sekolah dasar. Pengetahuan yang luas tentang 

keragaman budaya, suku, ras dan agama yang ada di Indonesia menjadikan siswa akan 

tumbuh menjadi orang yang inklusi, mudah menerima perbedaan, toleransi dan 

menghargai orang lain. Hal ini merupakan reduksi prasangka kepada siswa sekolah 

dasar.Dengan memiliki wawasan multikultural melalui pembelajaran lintas budaya 

siswa memiliki prasangka positif terhadap perdaan keragaman yang ada di 

Indonesia.Dengan prasangka yang baik maka selaras dengan terciptanya kepribadian 

yang baik pada siswa. 

Sesuai dengan kontek pembahasan pendekatan dalam pendidikan multikultural 

di atas penulis telah melaksanakan penelitian dengan mengembangkan model 

pembelajaran lintas budaya.Penelitian yang telah dilakukan penulis yaitu dengan 

melaksanakan pendekatan aditif yaitu dengan membuat modul pembelajaran dengan 

materi pembelajaran lintas budaya untuk siswa SD. Selain itu yang menjadi produk 

utama yaitu penulis juga membuat model pembelajaran litas budaya.Penerapan 

pengembangan model pembelajaran lintas budaya adalah sebagai berikut: 

 

a. Langkah-langkah pembelajaran 

Fase 1 Pendahuluan 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin di capai. 

Hal yang paling utama pada proses ini adalah guru harus menyampaikan tujuan 

pembelajaran dari Kompetensi Dasar yang akan dipelajari. Sehingga siswa dapat 

memperkirakan sejauh mana materi yang harus mereka kuasai. Hal ini berkaitan 

erat dengan indikator-indikator ketercapaian Kompetensi Dasar, sehingga sampai 
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dimana Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah diterapkan dapat dicapai 

oleh siswa. 

2) Guru menyampaiakan pengantar pembelajaran 

Pengantar pembelajaran akan menjadi hal yang sangat penting karena momentum 

ini akan menjadi titik tolak dalam memotivasi siswa dalam mendorong siswa dalam 

mengikuti pembelajaran yang ada. 

Fase 2 inti pembelajaran 

3) Guru memperlihatkan contoh gambar atau video tentang keanekaragaman yaitu 

agama, suku, ras, budaya, adat, dll yang sesuai dengan konteks pembelajaran. 

Pada proses ini guru terlibat aktif dalam proses yang terjadi, karena guru harus 

dapat menyajikan bentuk-bentuk keanekaragaman budaya yang telah di tentukan 

sebelumnya. Guru dapat menyajikan bentuk-bentuk gambar keanekaragaman 

dalam bentuk fisik atau bisa dalam tayangan LCD proyektor. Selain gambar guru 

juga dapat menyajikan video tentang keanekaragaman atau demonstrasi kegiatan 

tertentu yang berkaitan dengan berbagai keanekaragaman agama, suku, ras, budaya, 

adat dll yang sesuai dengan konteks pembelajaran 

4) Guru memberi deskripsi sebagian contoh gambar atau video tentang 

keanekaragaman yaitu agama, suku, ras, budaya, adat dll yang sesuai dengan 

konteks pembelajaran 

5) Siswa dilibatkan untuk menanggapi contoh gambar atau video tentang 

keanekaragaman yaitu agama, suku, ras, budaya, adat dll 

6) Guru membagi siswa menjadi 4-5 kelompok (setiap kelompok + 4 anggota) 

7) Setiap kelompok dibagikan materi bacaan tentang keanekaragaman yaitu agama, 

suku, ras, budaya, adat dll yang dilengkapi dengan permasalahan atau pertanyaan 

yang harus diselesaikan pada masing-masing siswa. 

8) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

9) Guru membuat simulasi atau dapat dengan mengadakan Game untuk memperkuat 

pemahaman tentang kaenekaragaman. Game disesuaikan dengan konteks 

materi.Misalnya untuk menjelaskan materi keanekaragaman suku maluku, bali, 

sunda dan jawa, guru dapat menerapkan permainan Bakiak 
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Gambar 2.1 Dukumentasi Pribadi 

10) Guru mengelompokkan beberapa suku kedalam 1 permainan bakiak  

11) Dari permainan itu guru bersama siswa mengidentifikasi adanya keanegaragaman 

dalam permainan bakiak yang diibaratkat adanya beberapa suku yang hidup 

bersama-sama di dalam masyarakat.  

12) Kegiatan selanjutnya adalah siswa mengidentifikasi nilai-nilai yang dapat dipelajari 

dari permainan tsb. 

Fase 3 Kesimpulan 

13) Guru harus dapat menanamkan konsep atau materi sesuai dengan materi sesuai 

dengan kompetansi yang ingin dicapai. 

14) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

Proses ini lebih ditekankan pada maksud dan inti pembelajaran. Siswa diminta 

untuk mengulangi apa yang telah dijelaskan, agar siswa mendapat gambaran yang 

jelas dari konsep keanekaragaman dari pembelajaran litas budaya yang telah 

dipelajari. 

Pelaksanaan pembelajaran lintas budaya tidak harus merubah 

kurikulum.Pembelajaran lintas budaya untuk memberikan materi pendidikan 

multikultural kepada siswa dapat terintegrasi pada beberapa mata pelajaran hanya saja 

diperlukan pedoman model pembelajaran bagi guru untuk menerapkannya.Hal utama 

adalah siswa perlu diajarkan tentang toleransi, kebersamaan, HAM, demokrasi, dan 

saling menghargai (Farida Hanung, 2007). 

Pembelajaran lintas budaya dapat mereduksi prasangka siswa sekolah dasar yang 

berlatar belakang monokultur.Hal ini sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan di 

sekolah dasar desa Tawangmangu Jawa Tengah.Dari hasil penelitian itu menyimpulkan 

bahwa setelah siswa dilakukan pembelajaran dengan model pembelajaran lintas budaya 
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memiliki prasangka positif.Pembelajaran lintas budaya pada siswa agar nilai-nilai 

multikultural dapat tertanam pada siswa sejak dini. Jika di usia dini mereka telah 

memiliki nilai multikultural yang tertanam dalam dirinya baik nilai kebersamaan, 

toleransi, cinta damai, dan menghargai perbedaan, maka nilai-nilai tersebut akan 

tercermin pada tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari, karena telah terbentuk 

menjadi kepribadiannya. Jika hal ini berhasil terwujud untuk dimiliki pada generasi 

muda bangsa Indonesia, maka alangkah bahagianya masyarakat dapat hidup dalam 

lingkungan damai sejahtera. 

 

SIMPULAN 

Pembelajaran lintas budaya memberikan pendidikan multikultural kepada siswa sekolah 

dasar.Pembelajaran lintas budaya pada siswa bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai 

multikultural pada siswa sejak dini.Pendidikan multikultural yang dilakukan pada 

jenjang sekolah dasar penerapannya menggunakan pendekatan kontribusi (the 

contribution approach) dan aditif (Aditif approach).Jika di usia dini mereka telah 

memiliki nilai multikultural yaitu nilai kebersamaan, toleransi, cinta damai, dan 

menghargai perbedaan, maka nilai-nilai tersebut akan tercermin pada tingkah laku 

mereka dalam kehidupan sehari-hari, karena telah terbentuk menjadi kepribadiannya. 

Dengan mengetahui pemahaman lintas budaya, maka mereka dapat belajar untuk 

menerima perbedaan.Akhirnya, siswa merasa perbedaan itu bukanlah masalah 

melainkan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa.Sehingga pembelajaran lintas budaya 

dapat mereduksi prasangka pada siswa sekolah dasar. 
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