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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Potensi integrasi nilai-

nilai multikultural dalam pembelajaran PPKn untuk pembentukan 

karakter di SMPN 1 Kuripan, (2) Cara guru PPKn mengintegrasikan 

nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran PPKn untuk pembentukan 

karakter di SMPN 1 Kuripan, dan (3) Faktor pendukung dan 

penghambat integrasi nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran 

PPKn untuk pembentukan karakter di SMPN 1 Kuripan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: a) Potensi integrasi nilai-nilai multikultural dalam 

pembelajaran PPKn untuk pembentukan karakter dapat dilihat dari 

rumusan tujuan sekolah, kurikulum yang digunakan, siswa yang 

beragam, rumusan tata tertib serta melalui kegiatan ekstrakurikuler, 

keagamaan dan upacara bendera, b) Cara guru mengintegrasikannya 

yaitu melalui proses pembelajaran dengan melakukan pembiasaan-

pembiasaan dalam rangka menanamkan dan mengembangkan karakter 

siswa serta dengan mencantumkan nilai-nilai multikultural dalam 

silabus dan RPP, c) Faktor pendukung dalam mengintegrasikan nilai-

nilai multikultural dalam pembelajaran PPKn yaitu terjalinnya 

hubungan yang harmonis diantara komponen sekolah baik antar siswa 

maupun guru dengan siswa dan masyarakat lain, minimnya konflik 

yang terjadi disekolah serta siswa yang aktif dan antusias dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan faktor penghambat dalam 

mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran PPKn 

adalah kurang optimalnya kerjasama antar komponen sekolah, sarana 

prasarana yang kurang memadai khususnya tempat ibadah serta 

metode pembelajaran yang cendrung menoton. 

 Kata kunci : Nilai-nilai multikultural, Pembelajaran PPKn, Karakter   

 

      ABSTRACT 

 

The aims of this study to knows : (1) The potention integration of the 

values in a multicultural learning citizens for the made of character in 

SMPN 1 Kuripan, (2) The rule of civic teachers integrate values in a 



multicultural learning Citizens for the made of character in SMPN 1 

Kuripan, and (3 ) Supporting point and inhibitors integration of values 

in a multicultural learning Citizens for the made of character in SMPN 

1 Kuripan. This study used a qualitative approach with descriptive 

method. Based on the results of research and discussion can be 

summarized as follows: a) The potential integration of the value in a 

multicultural learninf citizens for the made of character can be seen 

from the formulation of school goals , curriculum used in schools , 

student diversity , the formulation of the order and through 

extracurricular activities , religious and flag ceremony, b) The rule of 

civic teachers integrate the learning process through the conduct of 

habitual action develop students character with lists of values in a 

multicultural in syllabus and lesson plans, c) Supporting factor in 

integrating the values of multicultural learning civic education the 

establishment of a harmonious relationship between the components of 

the school, both among students and teachers with students and other 

communities, the lack of conflict in school and students who are active 

and enthusiastic in participating in the learning process. While limiting 

factor in integrating the values of multicultural learning citizens are 

less than optimal cooperation between the schools, inadequate 

infrastructure, especially places of worship and learning methods 

monotonous.  

Keywords: Multicultural Values, Citizens Learning, Character



PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang 

terdiri dari kurang lebih 13.000 pulau, 

dengan jumlah penduduk lebih dari 230 

juta jiwa dan terdiri dari 300 suku yang 

menggunakan hampir 200 bahasa yang 

berbeda (Nur, 2013). Selain itu, Indonesia 

juga menganut agama dan kepercayaan 

yang beragam seperti Islam, Katholik, 

Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, serta 

berbagai macam kepercayaan. Berbagai 

macam adat dengan beragam ras, suku, 

agama, dan kaya akan bahasa itulah yang 

menyebabkan bangsa Indonesia menjadi 

salah satu negara multikultural terbesar di 

dunia. Keberagaman ini akan melahirkan 

kebudayaan (culture) yang berbeda-beda 

sehingga bangsa ini termasuk salah satu 

negara multikultural terbesar di dunia 

(Kosim, 2009: 219).  

Namun pada kenyataanya, tidak 

dapat dipungkiri keberagaman tersebut 

rentan menimbulkan terjadinya konflik 

yang akan mengancam integrasi bangsa 

yang diwarnai dengan adanya permusuhan 

dan konflik antar agama. Berbagai kasus 

dan peristiwa yang berbau SARA (suku, 

agama, ras, dan antar golongan) sering 

terjadi di negeri ini, diantaranya kasus 

perkelahian antara suku Madura dan suku 

Dayak di Kalimantan Barat, perkelahian 

antara suku Makasar dan penduduk asli 

Timur yang kemudian berkembang 

menjadi pergesakan antar agama Katolik 

dan Islam, konflik antara etnis Tionghoa 

dan Pribumi dan sebagainya (Mahfud, 

2011). Begitu juga dalam dunia 

pendidikan, keberagaman tersebut sering 

menjadi salah satu faktor penyebab 

terjadinya konflik atau tawuran antar 

pelajar. 

Data KPAI (Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia) tahun 2015 mencatat 

beberapa kasus yang terjadi di lingkungan 

sekolah. Salah satunya, yaitu sering 

terjadinya konflik atau tawuran antar 

pelajar, seperti yang terjadi di Jakarta, 6 

April 2015 antara SMK Yuppentek dengan 

SMK PGRI 2 di Tangerang yang 

mengakibatkan Ahmad Arifin tewas dalam 



segemborolan penyerangan pelajar. 

Kurangnya kesadaran akan keberagaman 

dan rendahnya sikap saling menghargai 

keberagaman tersebut menjadi salah satu 

faktor yang menyebabkan terjadinya kasus 

tersebut (Arif, 2015).  Selain kasus di atas, 

menurut data KPAI (Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia) tahun 2014 mencatat 

berbagai kasus diskriminatif di lingkungan 

sekolah salah satunya yaitu pelarangan 

penggunaan Jilbab di Bali, tepatnya di 

SMAN 2 Denpasar. Hal yang serupa juga 

dialami oleh salah seorang siswi SD 

Negeri Entrop di Jayapura Papua yang 

mendapat ancaman akan dikeluarkan di 

sekolah karena menggunakan jilbab 

(Arrahmah: 2014).   

Banyaknya kasus yang terjadi saat 

ini menunjukkan rendahnya karakter, 

dimana pembangunan karakter merupakan 

salah satu tujuan Bangsa Indonesia. Untuk 

mengatasi hal di atas, maka pendidikan 

merupakan menjadi salah satu aspek yang 

sangat penting dalam rangka pembentukan 

karakter manusia. Oleh karena itu, maka 

setiap jenjang pendidikan harus mampu 

menyelenggarakan pendidikan secara 

optimal dan maksimal sehingga tujuan 

pendidikan nasional dapat tercapai. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, maka setiap 

mata pelajaran diharapkan mampu di 

optimalkan di setiap jenjang pendidikan 

salah satunya Pendidikan 

Kewarganegaraan di SMPN 1 Kuripan. 

Terkait dengan hal tersebut, Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah mata pelajaran 

yang berfungsi membina dan 

mengembangkan karakter atau kepribadian 

peserta didik agar menjadi warga Negara 

yang baik. 

Untuk mencapai hal di atas, 

dibutuhkan upaya guru PPKn terkait 

dengan integrasi nilai-nilai multikultural 

pembelajaran PPKn untuk pembentukan 

karakter. Integrasi nilai-nilai multikultural 

dalam pembelajaran menjadi suatu hal 

yang sangat penting dilakukan dalam 

rangka membentuk karakter siswa. Hal 

tersebut sesuai dengan apa yang 

diungkapkan oleh Yaqin (2007) bahwa 



nilai-nilai multikultural sangatlah penting 

dan pada dasarnya secara tidak langsung 

sudah diintegrasikan dalam pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti 

mengambil lokasi penelitian di SMPN 1 

Kuripan. Peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang bagaimana integrasi nilai-nilai 

multikultural dalam pembelajaran PPKn 

untuk pembentukan karakter di SMPN 1 

Kuripan. Adapun alasan peneliti 

mengambil permasalahan tersebut adalah 

karena peneliti masih melihat 

keberagaman dari berbagai aspek seperti 

halnya agama, budaya, suku, gender dan 

ras yang dimiliki oleh siswa. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut 

Bogdan dan Taylor (Moleong, 2005:4), 

metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Dalam penelitian ini, 

peneliti akan menganalisis dan 

mendeksripsikan integrasi nilai-nilai 

multikultural dalam pembelajaran PPKn 

untuk pembentukan karakter di SMPN 1 

Kuripan.  

Dalam mengumpulkan data, yang 

dijadikan sumber untuk memperoleh 

informasi adalah informan. Informan 

adalah seorang pembicara asli yang akan 

memberikan informasi (Sugiyono, 

2008:54). Dalam penelitian ini digunakan 

tiga teknik untuk mengumpulkan data 

yaitu teknik dokumentasi, observasi dan 

wawancara. Untuk menganalisis data yang 

diperoleh dari penelitian ini, digunakan 

teknik analisis data kualitatif, yang 

dilakukan dengan tahap-tahap seperti 

reduksi data, penyajian data dan menarik 

kesimpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
 

1. Potensi Integrasi Nilai-nilai 

Multikultural dalam Pembelajaran 

PPKn untuk Pembentukan Karakter 

di SMPN 1 Kuripan  

Sistem pendidikan di SMPN 1 

Kuripan dalam memperkuat karakter 



siswa yang menunjukkan adanya 

potensi pengintegrasian nilai-nilai 

multikultural, dapat dilihat dari 

beberapa aspek diantaranya rumusan 

tujuan sekolah jangka menengah, 

kurikulum serta silabus dan RPP yang 

digunakan disekolah. 

Upaya pihak sekolah terkait 

dengan pengintegrasian nilai-nilai 

multikultural dalam rangka memperkuat 

karakter juga dapat dilihat dari rumusan 

tujuan sekolah sekolah di SMPN 1 

Kuripan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

rumusan tujuan sekolah jangka 

menengah pada point 1 yaitu “Peserta 

didik mampu mengimplimentasikan 

keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia 

dalam kehidupan sehari-hari sesuai 

dengan agama dan kepercayaan 

masing-masing”. Rumusan tujuan 

sekolah tersebut, telah memperlihatkan 

upaya pihak sekolah dalam 

menanamkan nilai-nilai religious terkait 

keberagaman agama sesuai dengan 

agama dan kepercayaannya masing-

masing dalam rangka pembentukkan 

karakter. 

Pengintegrasian nilai-nilai 

multikultural tidak hanya dapat 

diintegrasikan dari rumusan tujuan 

sekolah. Akan tetapi, dapat juga 

diintegrasikan melalui kurikulum yang 

digunakan di sekolah. Dimana 

kurikulum tersebut dijadikan sebagai 

patokan maupun pedoman dalam 

penyelenggaraan sistem pendidikan. 

Terkait dengan hal tersebut, maka setiap 

jenjang pendidikan harus mampu 

mengoptimalkan penyelenggaraan 

program pembelajaran disemua mata 

pelajaran salah satunya  PPKn di SMPN 

1 Kuripan. Setiap mata pelajaran tidak 

terkecuali PPKn sangat identik dengan 

adanya keberadaan kompetensi dasar 

yang terkait dengan multikultural.  

Selanjutnya upaya pihak sekolah 

terkait dengan pengintegrasian nilai-

nilai multikultural dalam rangka 

menanamkan, mengembangkan serta 

memperkuat karakter siswa juga dapat 



kita dilihat dari rumusan tata tertib 

untuk siswa dan  guru yang telah 

ditetapkan diantaranya terdapat dalam 

point ke-6 yaitu “saling menghormati 

dan menghargai antar sesama siswa 

sehingga tercipta rasa kekeluargaan 

yang baik” dan pada point ke-12 yaitu 

“guru harus mampu membina 

hubungan kerjasama yang baik dengan 

antar sesama warga sekolah”. 

Rumusan tata tertib tersebut, telah 

menunjukkan adanya upaya sekaligus 

potensi integrasi nilai-nilai 

multikultural dalam pembelajaran PPKn 

terkait dengan penanaman dan 

pembentukan karakter siswa.  

Selanjutnya kegiatan-kegiatan 

yang diselenggarakan di SMPN 1 

Kuripan juga sudah menunjukkan 

adanya upaya pihak sekolah dalam 

memperkuat karakter. Kegiatan-

kegiatan tersebut salah satunya adalah 

kegiatan ekstrakurikuler seperti 

pramuka, paskibraka dll. Hal tersebut 

sangat penting dilakukan dalam rangka 

menanamkan, mengembangkan serta 

memperkuat karakter. Selain itu juga, 

kegiatan yang diselenggarakan secara 

rutin adalah kegiatan imtaq setiap hari 

jum‟at bagi yang beragama Islam 

maupun non-Islam dan kegiatan 

upacara bendera setiap hari senin dan 

hari besar nasional. 

Berdasarkan uraian di atas, 

menunjukkan adanya potensi integrasi 

nilai-nilai multikultural dalam 

pembelajaran PPKn. Hal tersebut dapat 

dilihat dari rumusan tujuan sekolah 

jangka menengah point (1), kurikulum 

yang digunakan disekolah, siswa yang 

beragam, rumusan tata tertib serta 

melalui kegiatan ekstrakurikuler, 

keagamaan, dan upacara bendera.  

2. Cara Guru Mengintegrasikan Nilai-

nilai Multikultural dalam   

Pembelajaran PPKn untuk 

Pembentukan Karakter 

Pendidikan Kewarganegaraan 

merupakan mata pelajaran yang 

berfungsi membina dan 



mengembangkan karakter atau 

kepribadian peserta didik agar menjadi 

warga Negara yang baik, selalu berpikir 

global dan bertindak lokal sehingga. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat 

dipahami bahwa PPKn merupakan salah 

satu mata pelajaran yang berfungsi 

membentuk generasi yang berkarakter 

atau berkepribadian yang baik.  

Pengintegrasian nilai-nilai 

multikultural dalam pembelajaran PPKn 

menjadi suatu hal yang sangat urgen 

guna memperkuat karakter siswa, 

mengingat akan keberagaman yang 

dimiliki oleh setiap siswa. Hal di atas 

sejalan dengan yang diungkapkan oleh 

Guru PPKn (02) bahwa 

“pengintegrasian nilai-nilai 

multikultural dalam pembelajaran 

sangat penting dilakukan guna 

memperkuat karakter siswa, yang 

dimana setiap siswa memiliki latar 

belakang yang berbeda satu sama lain”. 

Pernyataan tersebut, meunjukkan betapa 

pentingnya integrasi nilai-nilai 

multikultural dalam pembelajaran PPKn 

untuk pembentukan karakter.  

Integrasi nilai-nilai multikultural 

dalam pembelajaran PPKn dapat 

dilakukan melalui metode pembelajaran 

yang digunakan oleh guru yang 

bersangkutan seperti Cooperative 

Learning. Melalui metode pembelajaran 

tersebut, nilai-nilai multikultural seperti 

toleransi, demokratis serta pluralis 

dapat diintegrasikan dengan baik, 

sehingga siswa dapat memahami dan 

menghargai perbedaan yang ada.  

Sedangkan berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti menunjukkan bahwa guru 

cendrung menggunakan metode yang 

menoton, seperti ceramah, tanya jawab 

dan kadang-kadang diskusi. Hal 

tersebut didukung oleh hasil wawancara 

beberapa siswa yang mengatakan 

bahwa: 

“Metode yang sering pak guru 

gunakan dalam proses pembelajaran 

didalam kelas yaitu ceramah, 

Tanyajawab dan diskusi”.  
 



Seharusnya guru menggunakan 

metode pembelajaran yang lebih 

bervariatif dalam proses pembelajaran 

sehingga siswa menjadi tertarik dalam 

mengikuti proses pembelajaran didalam 

kelas salah satunya metode yang cocok 

adalah “Cooperative Learning”. 

Melalui metode tersebut siswa akan 

dikelompokkan secara heterogen serta 

menuntut siswa untuk saling 

berinteraksi satu sama lain.  

Hal tersebut sejalan dengan yang 

diungkapkan oleh Slavin (2011) yang 

menyatakan bahwa Cooperative 

Learning adalah salah satu metode 

pembelajaran dimana siswa belajar dan 

bekerja secara bersama dalam 

kelompok secara kolaboratif dengan 

struktur kelompok yang heterogen 

sehingga menggalakkan siswa 

berinteraksi secara aktif dan positif 

dalam kelompok sehingga 

memungkinkan terjadinya interaksi 

secara terbuka antar siswa serta 

terjalinnya hubungan-hubungan yang 

bersifat yang efektif di antara anggota 

kelompoknya.  

 

Selanjutnya pengintegrasian 

nilai-nilai multikultural dalam 

pembelajaran dapat dilakukan melalui 

Content Integration. Pada dasarnya, 

guru bisa mengintegrasikan nilai-nilai 

multikultural seperti pada materi kelas 

VII Kompetensi Dasar (KD) 1.1 tentang 

“menghargai perilaku beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan YME dan 

berakhlak mulia sesui dengan agama 

dan kepercayaannya masing-masing, 

Kompetensi Dasar (KD)  2.3 tentang 

“menghargai sikap toleran terhadap 

keberagaman suku, agama, ras, budaya 

dan gender, Kompetensi Dasar (KD)  

3.5 tentang “pengertian dan makna 

Bhinneka Tunggal Ika”, Kompetensi 

Dasar (KD)  4.5 tentang “menyaji hasil 

pengamatan karakteristik daerah 

tempat tinggalnya sebagai bagian utuh 

dari NKRI”. Selain itu juga, pada 

materi kelas VIII pada Kompetensi 

Dasar (KD) 1.1 tentang “menghargai 



perilaku beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam 

kehidupan dilingkungan sekolah, 

masyarakat bangsa dan negara, 

Kompetensi Dasar (KD)  2.3 tentang 

menghargai sikap kebersamaan dalam 

keberagaman masyarakat sekitar, 

Kompetensi Dasar (KD)  3.4 tentang 

“memahami norma dan kebiasaan antar 

daerah di Indonesia, Kompetensi Dasar 

(KD) 3.6 tentang “makna keberagaman 

dalam bingkai Bhinekka Tunggal Ika”. 

Selanjutnya  terdapat pada 4.6 tentang 

“menyaji hasil telaah tentang 

kerjasama dalam masyarakat yang 

beragam dalam Bhinneka Tunggal Ika, 

Kompetensi Dasar (KD)  4.8 tentang 

“berinteraksi dengan teman dan orang 

lain berdasarkan prinsip saling 

menghormati dan menghargai dalam 

keberagaman suku, agama, ras, budaya 

dan gender” dan pada materi 

Kompetensi Dasar (KD) 3.6 tentang 

“gotong royong dalam masyarakat 

Indonesia dan keberagaman  

masyarakat Indonesia”. Melalui hal 

tersebut, siswa diharapkan mampu 

menunjukkan sikap saling menghargai 

dan memahami keberagaman baik dan 

mampu bersikap positif terhadap 

perbedaan-perbedaan agama, ras, 

budaya, suku dan lain sebagainya. 

Selanjutnya hal di atas sejalan 

dengan yang diungkapkan oleh Banks 

(1993, 1994-an) yang mengidentifikasi 

ada lima dimensi pendidikan 

multikultural yang dapat membantu 

guru dalam mengimplimentasikan 

beberapa program yang mampu 

merespon terhadap perbedaan pelajar 

(siswa), salah satunya adalah dimensi 

integrasi isi/materi (Content 

Integration). Dimensi ini digunakan 

oleh guru untuk memberikan 

keterangan dengan „poin kunci‟ 

pembelajaran dengan merefleksi materi 

yang sesuai dengan multikultural dan 

menggabungkan kandungan materi 

pembelajaran ke dalam kurikulum. 

Selanjutnya dari dimensi tersebut akan 



muncul dimensi yang lain yaitu dimensi 

konstruksi pengetahuan (Knowledge 

Contruction) yaitu suatu dimensi 

dimana para guru membantu siswa 

untuk memahami beberapa perspektif 

dan merumuskan kesimpulan yang 

dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan 

yang mereka miliki. 

Adapun nilai-nilai multikultural 

yang diitegrasikan dalam pembelajaran 

PPKn yaitu nilai toleransi, kesetaraan, 

demokrasi dan pluralisme. Dari 

pengintegrasian nilai-nilai multikultural 

tersebut, siswa diharapkan dapat hidup 

berdampingan secar harmonis sehingga 

mampu menerima dan menghargai 

perbedaan-perbedaan satu sama lain 

mengingat adanya keberagaman yang 

ada.  

Terkait dengan pengintegrasian 

nilai-nilai multikultural dalam 

pembelajaran PPKn, tentu saja tidak 

lepas dari upaya guru dalam 

menciptakan suasana yang demokratis, 

dimana upaya yang dilakukan yaitu 

dengan cara tidak membeda-bedakan 

siswa baik yang beragama Islam 

maupun non-muslim, selalu 

memberikan kesempatan untuk 

mengemukakan pendapat kepada setiap 

siswa baik laki-laki maupun perempuan 

dan selalu menjalin hubungan baik 

dengan siswa.  

Hal di atas sejalan dengan yang 

diungkapkan oleh siswa SMPN 1 

Kuripan yang menyatakan bahwa 

“sikap guru sama saja terhadap kita 

baik yang beragama Hindu maupun 

Islam, tidak membedakan kita makanya 

kami sangat senang. Pernyataan siswa 

tersebut, sejalan dengan hasil 

pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti selama mengikuti proses 

pembelajaran didalam kelas. Dimana 

dalam proses pembelajaran dikelas 

terjadi interaksi yang baik antara siswa 

dengan guru ataupun siswa dengan 

siswa. Guru juga selalu memberikan 

kesempatan bertanya ataupun 

mengajukan pendapat kepada semua 



siswanya baik yang beragama Islam 

maupun non-muslim sehingga tidak 

terjadi diskriminasi terhadap siswanya. 

Guru selalu mengembangkan perilaku 

positif terhadap siswanya sehingga 

mampu menerima dan menghargai 

perbedaan yang ada.  

Selanjutnya hal di atas sejalan 

dengan yang diungkapkan oleh Banks 

(1993, 1994-an) terkait dengan dimensi 

pendidikan multikultural yaitu dimensi 

pendidikan yang sama/adil (Equitable 

Pedagogy). Pada dasarnya dimensi ini 

menunjukkan perlakuan guru yang 

sama atau adil terhadap siswa. Adapun 

strategi yang dapat digunakan sebagai 

upaya memperlakukan pendidikan 

secara adil, yaitu Cooperative Learning 

dan bukan Competition Learning). 

Selain dimensi di atas, juga dimensi 

pengurangan prasangka (Prejudice 

Reduction) yaitu suatu dimensi dimana 

guru membantu siswa dalam 

mengembangkan perilaku positif 

terhadap perbedaan yang ada dan 

mengurangi prasangka buruk. 

Evaluasi pembelajaran yang 

digunakan terkait dengan nilai-nilai 

multikultural dalam pembelajaran PPKn 

yaitu melalui aspek afektif, dimana 

melalui aspek afektif tersebut dapat 

dilihat perilaku siswa sebagai 

perwujudan dari nilai-nilai multikultural  

dalam pembelajaran PPKn yang telah 

diajarkan.  

3. Faktor Pendukung dan Penghambat 

Integrasi Nilai-nilai Multikultural 

dalam Pembelajaran PPKn untuk 

Pembentukan Karakter 

a. Faktor Pendukung Integrasi Nilai-

nilai Multikultural dalam 

Pembelajaran PPKn untuk 

Pembentukan Karakter 

Berkenaan dengan faktor 

pendukung bagi SMPN 1 Kuripan 

dalam mengintegrasikan nilai-nilai 

multikultural dalam pembelajaran 

PPKn, dapat dicermati sebagai berikut: 



Terjalinnya hubungan yang 

harmonis antar siswa, guru dengan 

siswa dan masyarakat lain sehingga 

menyebabkan minimnya terjadi konflik 

di lingkungan sekolah. Dimana hal 

tersebut juga dapat dilihat berdasarkan 

hasil pengamatan  pada proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh 

peneliti. 

Hal tersebut juga sejalan dengan 

yang diungkapkan oleh Suparta (2008 : 

40) tujuan multikultural kaitannya 

dengan pendidikan adalah untuk 

menciptakan kondisi yang kondusif 

bagi masyarakat majemuk sehingga 

siswa mampu menerima, menghargai 

dan menghormati kesamaan dan 

perbedaan yang ada dan menjadikan 

anak dapat mengungkapkan kultur dan 

sejarah mereka sendiri. 

Selain faktor di atas, terdapat 

juga hal yang lain yaitu siswa yang 

aktif dalam proses pembelajaran 

sehingga dapat mempermudah dalam 

menerapkan nilai-nilai multikultural 

dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan peneliti menunjukkan bahwa 

selama mengikuti proses pembelajaran 

di kelas, siswa aktif dan antusias. 

Ketika guru memberikan sejumlah 

pertanyaan, siswa menjawab dengan 

sangat antusias. Selain itu, siswa juga 

aktif dalam bertanyadan menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru, 

aktif dalam memberikan tanggapan atau 

masukan positif. Selain itu juga, siswa 

sering mempersentasikan hasil kerjanya 

kedepan kelas. 

b. Faktor Penghambat Integrasi Nilai-

nilai Multikultural dalam 

Pembelajaran PPKn untuk 

Pembentukan Karakter 

Melihat sistem pendidikan yang 

diselenggarakan di SMPN 1 Kuripan, 

tidak dapat dipungkiri akan adanya 

hambatan-hambatan diantaranya:  

Kurangnya kesadaran kerjasama 

di antara komponen-komponen sekolah 

sehingga akan berpengaruh terhadap 



pengintegrasian nilai-nilai multikultural 

itu sendiri. Hal tersebut akan 

berdampak pada kurang optimlnya 

pengintegrasian nilai-nilai multikultural 

dalam pembelajaran PPKn untuk 

pembentukan karakter siswa.  

Terkait dengan proses 

pembelajaran guru juga cendrung 

menggunakan metode pembelajaran 

yang menoton sehingga siswa menjadi 

pasif didalam kelas dan merasa tidak 

tertarik dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya guru dalam mampu 

memilih dan menggunakan metode 

yang inovatif agar proses pembelajaran 

tersebut berjalan dengan lancer salah 

satunya yaitu Cooperative Learning. 

Dimana berdasarkan hasil pengamatan, 

guru juga cendrung menggunakan 

metode yang menoton seperti ceramah, 

Tanya jawab dan kadang-kadang 

diskusi.  

Selanjutnya faktor penghambat 

dalam mengintegrasikan nilai-nilai 

multikultural adalah sarana prasarana 

yang kurang memadai yang ada di 

SMPN 1 Kuripan. Berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti menunjukkan bahwa pihak 

sekolah hanya menyediakan tempat 

ibadah bagi siswa yang beragama Islam 

saja. Sedangkan bagi siswa yang 

beragama Hindu menjalankan kegiatan 

keagamaan disebuah ruangan tersendiri. 

Tentunya hal tersebut, menjadi salah 

satu faktor penghambat dalam 

mengintegrasikan nilai-nilai 

multikultural dalam pembelajaran 

PPKn. 

PENUTUP 

Kesimpulan   

Potensi Integrasi nilai-nilai 

multikultural dalam pembelajaran PPKn 

untuk pembentukan karakter dapat dilihat 

dari rumusan tujuan sekolah, kurikulum 

yang digunakan disekolah, siswa yang 

beragam, rumusan tata tertib serta melalui 

kegiatan ekstrakurikuler, keagamaan dan 

upacara bendera.  



Cara guru mengintegrasikan nilai-

nilai multikultural dalam pembelajaran 

PPKn, yaitu melalui proses pembelajaran 

dengan melakukan pembiasaan-

pembiasaan dalam rangka menanamkan 

dan mengembangkan karakter siswa serta 

dengan mencantumkan nilai-nilai 

multikultural dalam silabus dan RPP.  

Faktor pendukung dalam 

mengintegrasikan nilai-nilai multikultural 

dalam pembelajaran PPKn yaitu 

terjalinnya hubungan yang harmonis 

diantara komponen sekolah baik antar 

siswa maupun guru dengan siswa dan 

masyarakat lain, minimnya konflik yang 

terjadi disekolah serta siswa yang aktif dan 

antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Sedangkan faktor 

penghambat dalam mengintegrasikan nilai-

nilai multikultural dalam pembelajaran 

PPKn adalah kurang optimalnya kerjasama 

antar komponen sekolah, sarana prasarana 

yang kurang memadai khususnya tempat 

ibadah serta metode pembelajaran yang 

cendrung menoton. 
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