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KETERKAITAN PENDIDIKAN GLOBAL DENGAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: 
SUATU DIFUSI INFORMASI BUDAYA ANTAR-BANGSA 

Oleh Drs. I Nyoman Suprapta, M.Si.6 

 
Abstrak: Pendidikan multikultural pada hakikatnya sangat berkaitan erat dengan perspektif pendidikan global. 
Kedua jenis pendidikan tersebut dapat memfokuskan pembahasan material mengenai budaya suatu bangsa dan 
budaya bangsa-bangsa di dunia. Pendidikan global merupakan pengajaran dan pembelajaran dengan perspektif 
global, seperti: mengenali saling ketergantungan dan keterkaitan antara isu-isu, daerah, masyarakat, tempat, 
sistem, dan waktu; meningkatkan pemahaman isu-isu global; dan bekerja sebagai kewarganegaraan global yang 
aktif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan. Sedangkan pendidikan multikultural merupakan pendidikan 
untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan 
masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Antara pendidikan multikultural dan pendidikan 
global terjadi keterkaitan yang erat. Keterkaitan antara kedua jenis pendidikan tersebut adalah dalam hal 
terjadinya difusi segi-segi positif budaya suatu bangsa dengan bangsa lain dalam perspektif pengguna budaya 
tersebut. 

 
Kata kunci: Pendidikan, global, multikultural, dan budaya. 

 

Pendahuluan 

 Globalisasi dapat dipandang sebagai menyempitnya dunia dan intensifikasi kesadaran 

bahwa dunia sebagai suatu keseluruhan. Dengan ditandai perkembangan pesat di bidang 

teknologi informasi dalam era globalisasi sekarang ini, batas-batas antar-negara menjadi 

sangat tidak jelas lagi. Dalam pengertian ini, maka berbagai persoalan yang menyangkut 

kependudukan, lingkungan, narkoba, hak asasi manusia, pendidikan, dan lain-lain merupakan 

masalah global yang tidak lagi dapat dibatasi oleh adanya batas geografis. 

 Globalisasi telah menciptakan dunia yang makin terbuka dan adanya saling 

ketergantungan antarnegara dan antarbangsa. Karena itu, semua negara akan terbuka pula 

terhadap pengaruh globalisasi, termasuk di dalamnya adalah tatanan yang dianut suatu 

bangsa. 

 Dampak media massa saat ini sudah menjadi kecemasan tersendiri bagi orang tua 

dan dosen. Saat ini, sesuatu yang bisa di dengar dan dilihat tidak terbatas pada sumber dari 

orang tua, teman, dan dosen selama para mahasiswa berinteraksi. Kini banyak hadir di 

sekeliling mahasiswa berbagai hal yang potensial dapat mempengaruhi perkembangannya. 

Hal-hal seperti perilaku sosial menyimpang, berubahnya tata nilai, berubahnya gaya hidup 

                                                 
6 Drs. I Nyoman Suprapta, M.Si. adalah staf edukatif pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik (FISIP) Universitas Panji Sakti (Unipas) Singaraja. 
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sosial, tertanamnya ide atau nilai asing yang berbahaya dan mengintrusi budaya dapat 

menjadi bagian hidup para mahasiswa akibat pengaruh media massa (Suparno et al., 2002). 

 Nilai keluarga yang dipertahankan dan terbuka untuk dikembangkan dapat menjadi 

pegangan dalam kerangka penyelesaian (memenangkan) konflik. Penyelarasan antara nilai 

keluarga dengan jalan pikiran mahasiswa harus menjadi dasar bagi komunikasi dengan 

mahasiswa untuk memperkecil akibat buruk yang ditimbulkan media massa. Agar kebutuhan 

mahasiswa dapat tercukupi (tidak secara sembunyi-sembunyi mencarinya di luar), maka 

dosen dan orang tua perlu kembali memfungsikan diri sebagai pelindung, pengayom, 

penyayang, bahkan teladan bagi mahasiswa. 

 Tentu saja tidak semua yang disajikan oleh media massa adalah buruk. Banyak 

informasi yang dapat digunakan sebagai sesuatu yang baik dalam kerangka pendidikan 

mahasiswa (pembelajaran). Memanfaatkan media massa dalam pembelajaran membutuhkan 

arahan, perencanaan, pengkajian, evaluasi, dan refleksi. Dengan cara ini, maka informasi 

yang tersaji dapat secara maksimal digunakan dalam konteks belajar. Penggunaan informasi 

dalam media massa yang seperti ini dapat menjadikan mahasiswa memperoleh manfaat lebih 

dari media massa yang bukan semata-mata untuk dilihat dan dibaca sebagai hiburan. 

 Menurut Atmadi dan Setyaningsih (2000), salah satu tayangan dalam televisi dapat 

saja dibawa ke ruang kelas sebagai bahan untuk belajar (dicermati, didiskusikan, dicari 

manfaatnya dalam konteks pembangunan pengetahuan, dan direfleksikan). Demikian juga hal 

yang sama dapat dilakukan  terhadap informasi di media cetak. Informasi yang dikumpulkan 

mahasiswa dapat menjadi bahan untuk dipelajari bukan hanya sebatas dikumpulkan dan 

ditumpuk tanpa makna. 

 Bilamana kita ingin menelusuri informasi mengenai budaya suatu negara lewat akses 

internet, misalnya google atau ePals, maka segera kita peroleh informasi tersebut. Bilamana 

budaya suatu negara tersebut kita gunakan sebagai bahan pengayaan dalam pembelajaran 

tanpa meninggalkan budaya yang sudah kita miliki, pemanfaatan informasi tersebut sudah 

termasuk dalam perspektif pendidikan global. Hal ini sangat sesuai dengan pernyataan Peters 

(2011), jika diposisikan dalam konteks global, Web 2.0 menawarkan kesempatan yang luar 

biasa bagi dosen untuk menyediakan mahasiswa mereka berbagai pemecahan masalah 



 
 
Prosiding Seminar : Revitalisasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Juni 2017 (P.65-81). Unit Penerbitan (UP) Pusat 
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Unipas Singaraja. ISBN 978-979-17637-3-8 

 

67 

kolaboratif. Para mahasiswa tersebut kini diminta untuk memahami perspektif budaya 

mahasiswa yang berasal dari latar belakang sosial dan etnis yang berbeda. 

 Evalusi Web 2.0 memiliki implikasi penting bagi para pendidik global. Karena 

mahasiswa sudah terbiasa untuk berbagi materi multimedia (foto, video, dan musik), sehingga 

dapat meringankan tantangan untuk mengatasi hambatan budaya yang sebelumnya dapat 

mengganggu kolaborasi. Selain itu, Web 2.0 menyediakan cara tanpa biaya bagi mahasiswa 

untuk terhubung dengan rekan-rekan mereka, terlepas dari layanan khusus seperti ePals atau 

jaringan sekolah global. Situs jejaring sosial seperti Google, Facebook, dan Myspace mudah 

diakses oleh siapa saja dengan akses Internet. Perangkat terjemahan seperti BabelFish 

membantu mengatasi hambatan bahasa dan sangat ideal untuk arus komunikasi Web 2.0 

yang cepat. 

 Demikian juga halnya dengan pendidikan multikultural, yang modelnya bisa diakses 

lewat internet atau melalui media cetak. Jadi dalam melaksanakan pendidikan multikultural kita 

bisa memadukan berbagai model yang sudah pernah dilakukan oleh bangsa lain, tentu saja 

kita mengambil keunggulan suatu model dan meninggalkan sisi negatif suatu model. Dengan 

demikian, dapat dikatakan pendidikan multikultural berkaitan erat dengan pendidikan yang 

berperspektif global. 

 Berpijak atas kenyataan-kenyataan yang sudah dikemukakan, dalam makalah ini 

diajukan masalah-masalah sebagai berikut. (1) Apakah yang dimaksud dengan pendidikan 

global? (2) Apakah yang dimaksud dengan pendidikan multikultural? (3) Bagaimanakah 

keterkaitan antara pendidikan global dengan pendidikan multikultural? 

 

Perspektif Pendidikan Global 

 Gambaran dunia saat ini tampak terasa makin sempit. John Naisbit dalam Mega 

Trend 2000 juga menggambarkan demikian. Demikian pula Alvin Tofler seorang pakar sejarah 

dunia, juga menyebut demikian. Bahwa dunia telah menjadi kampung besar (global village), 

sebagaimana dikemukakan oleh ahli komunikasi Kanada, McLuhan, bahwa, di era globalisasi 

dewasa ini kita tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan global. 
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 Menurut Tilaar (2002), dengan adanya kemajuan ilmu penetahuan dan teknologi 

terutama teknologi informasi maka sekat-sekat kehidupan manusia menjadi sirna. Dunia 

seakan-akan menjadi satu. Dunia menjadi tempat yang disebut suatu placeless society. 

Dengan demikian komunikasi antar-manusia, hubungan antar-manusia, masyarakat, dan 

bangsa menjadi transparan. Tidak ada lagi yang dapat ditutup-tutupi. Umat manusia telah 

menjadi satu. Perdagangan dunia, ekonomi dunia, tidak dibatasi lagi oleh perusahaan-

perusahaan domestik tetapi oleh perusahaan multi-nasional yang tanpa mengenal negara. 

Dunia yang terbuka juga menuntut suatu bentuk masyarakat baru, yaitu masyarakat terbuka, 

masyarakat yang demokratis. 

 Demkian juga kebudayaan bangsa Indonesia yang pluralitis yang terbentuk dalam 

pendidikan multikultural akan sangat mudah diakses oleh bangsa lain, melalui media cetak 

maupun melalui cyber media. Demikian juga kita dapat mengakses keberagaman budaya 

bangsa lain. Namun demikian, kita tidak boleh terlempar dari budaya yang sudah kita miliki, 

dan luruh serta masuk ke budaya bangsa lain. Oleh karena itu, menurut Tilaar (2009), 

pendidikan multikultural harus mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang 

terhadap bangsanya (the pride in home ones nation). Dengan demikian, pendidikan global 

tidak mengurangi pengembangan kesadaran akan kebangsaan terhadap suatu bangsa. Oleh 

sebab itu, dalam arti sebenarnya tidak ada pendidikan global tetapi yang ada ialah pendidikan 

dalam perspektif global. 

 Apa yang dimaksudkan ketika kita menggunakan frasa pendidikan global? Ada 

banyak definisi pendidikan global. Sebagian mencampurkan ide-ide dari pendidikan 

internasional (fokus pada hubungan internasional), studi perdamaian (menggabungkan ide-ide 

dari resolusi konflik), dan studi sosial (penekanan pada sejarah, kewarganegaraan, tema 

geografis). Menurut Peters (2011), saya lebih suka berpikir mengenai pendidikan global 

sebagaimana yang dipikirkan pendidikan berpengalaman Sara Coumantarakis –dengan 

memikirkan tujuan pendidikan yang kita bagi ketika menerapkan konsep ini dalam pengajaran. 

Coumantaraksis mendefinisikan pendidikan global sebagai pengajaran dengan perspektif 

global sebagai berikut. (1) mengenali saling ketergantungan dan keterkaitan antara isu-isu, 

daerah, masyarakat, tempat, sistem, dan waktu, (2) meningkatkan pemahaman isu-isu global 
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seperti pembangunan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, perdamaian, dan hak asasi 

manusia ke dalam bidang subjek tradisional, dan (3) bekerja sebagai bagian kewarganegaraan 

global yang aktif, bertanggungjawab, dan membangunan sebuah dunia yang lebih damai, adil, 

dan berkelanjutan. 

 Karena definisi yang dikemukakan oleh Coumantaraksis termasuk gagasan bahwa 

„perspektif global‟ atau „kesadaran global‟ harus menjadi komponen diri setiap topik yang 

diajarkan, termasuk matematika dan ilmu pengetahuan; pertanyaan yang kemudian muncul: 

Bagaimana? Apakah isu-isu yang berkaitan dengan kesadaran global dianggap sebagai 

tambahan, atau mereka harus diintegrasikan ke dalam kurikulum? 

 Alasan utama untuk menulis makalah ini adalah keyakinan penulis bahwa 

penggunaan teknologi digital yang ditargetkan dapat memberikan infus isi standar untuk 

semua subjek topik penting yang berhubungan dengan kesadaran global, seperti pemanasan 

global, kiris energi, terorisme, dan HIV/AIDs serta subjek lainnya. Melalui penerapan teknologi 

Web 2.0, mahasiswa dapat datang untuk menangkap relevansi dari kurikulum tradisional untuk 

tantangan global saat ini, ketika berhubungan langsung dengan mahasiswa yang menghadapi 

masalah yang sama melalui kacamata budaya yang berbeda. 

 Sebagian besar dari kita setuju bahwa pada abad ke-21, kita telah berpindah ke 

sebuah dunia yang lebih terintegrasi secara global, sebuah dunia yang lebih saling tergantung 

dan memerlukan keterampilan kunci seperti pemecahan masalah, bekerja dengan tim tersebar 

secara global, dan menggunakan teknologi untuk melakukannya secara efektif. 

 Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Pendidikan tidak mungkin 

menisbikan proses globalisasi yang akan mewujudkan masyarakat global ini. Dalam menuju 

era globalisasi, Indonesia harus melakukan reformasi dalam proses pendidikan, dengan 

tekanan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga para 

lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global demokratis. Untuk 

itu, pendidikan harus dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik 

mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh 

kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Di samping itu, pendidikan harus 

menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakatnya dengan segala faktor yang dapat 
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mendukung mencapai sukses ataupun penghalang yang menyebabkan kegagalan dalam 

kehidupan bermasyarakat. Salah satu altematif yang dapat dilakukan adalah mengembangkan 

pendidikan yang berwawasan global (Saputra, 2012). 

Premis untuk memulai pendidikan berwawasan gobal adalah bahwa informasi dan 

pengetahuan tentang bagian dunia yang lain harus mengembangkan kesadaran kita bahwa 

kita akan dapat memahami lebih baik keadaan diri kita sendiri apabila kita memahami 

hubungan dengan masyarakat lain dan isu-isu global. Berkaitan dengan hal ini, perlu cara 

yang cepat dan mudah untuk menjadi seorang pendidik global. Peters (2010) mengemukakan 

tiga cara yang dapat dilakukan menjadi pendidik global, yakni: empati pada orang lain, mencari 

cara baru untuk memperkaya dan melibatkan diri, dan hasrat terhadap keadilan sosial. 

 Jalur empati terhadap orang lain berakar pada apa yang sebelumnya disebut 

pendidikan internasional, yang menekankan kebutuhan untuk mengetahui dunia melalui 

pertukaran budaya dan komunikasi sahabat pena. Mencari cara baru untuk memperkaya dan 

melibatkan diri, mencerminkan ilmu-ilmu sosial tradisional dan ketertarikan dalam konsep 

kewarganegaraan global, di mana loyalitas pada planet ini dan negara kita sendiri, membentuk 

dasar untuk memahami isu-isu kritis; seperti perubahan iklim, pemberantasan penyakit, 

terorisme internasional dan kebutuhan konteks global yang lebih luas dan pendekatan lain 

lintas disiplin. Kemudian, hasrat terhadap keadilan sosial adalah tradisi studi perdamaian, yang 

berasal dari konflik Perang dunia di bagian awal dan pertengahan abad ke-20. Kita akan 

membahas tiap cara berdasarkan pengalaman banyak pendidik global peraih penghargaan. 

 Mencari cara baru untuk memperkaya dan terlibat mungkin timbul dari pertanyaan 

seorang dosen. Marsha Goren, seorang dosen mata kuliah bahasa Inggris dan pemenang 

banyak penghargaan internasional, menemukan dirinya bingung dan khawatir ketika pertama 

mulai tiba di kampusnya. Ia mulai berpikir: Bagaimana aku akan menghadapi kotak kecil 

dengan layar itu? Dia menceritakan sebuah cerita lucu tentang bagaimana dia mencari 

mahasiswa tingkat awal untuk membantunya dalam keterampilan komputer, dengan 

menukarkannya dengan pelajaran bahasa Inggris setelah jam kuliah. Ketika sesi tambahan itu 

mulai melelahkan, ia bertanya apakah mahasiswa tersebut bersedia untuk mengurangi satu 

jam ekstra bahasa Inggris karena mahasiswa itu telah mengalami banyak peningkatan. Goren 
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berkata, “Mungkin Anda tidak perlu belajar bahasa Inggris dari saya lagi.” Kemudian, 

mahasiswa itu menjawab, “Aku memang tidak perlu belajar bahasa Inggris lagi, tetapi Anda 

masih membutuhkan pelajaran komputer. Anda bahkan belum mencapai nilai 95.”  Goren 

menyadari bahwa ia sekarang dalam perjalanan baru: Saya harus berusaha memajukan 

mahasiswa dan saya sendiri ke dunia masa depan, dan tidak meneruskan pendidikan 

mengenai dunia di masa lalu yang tidak akan mereka temui lagi. Perjalanan baru dimulai 

ketika ia bergabung dengan sebuah program online, Friends and Flags, dan ia mulai melihat 

bagaimana program tersebut dapat membantu mahasiswa dalam belajar bahasa Inggris 

dengan mudah dan menyenangkan, dengan berpasangan bersama mahasiswa dari negara-

negara lain dalam berbagai projek kreatif. 

 Banyak orang yang memiliki pengalaman pribadi, kemudian memilih jalan ini. Jalur ini 

sering mengarah pada pengembangan keterampilan untuk menyelesaikan konflik dan 

membantu orang-orang terlepas dari apa latar belakang etnis, agama, dan budaya untuk hidup 

harmonis. 

 Chris plutte yang tampil dalam video pendamping buku pendidikan global sekaligus 

seorang pendiri Global Nomads Group (GNG), ingin mencari cara untuk meniru pengalaman 

perjalanan laut ketika ia masih di SMA. Selama perjalanan, siswa dari seluruh dunia telah 

menemukan kepentingan bersama dan membangun persahabatan yang kuat. Kemudian, dia 

memiliki kesempatan untuk belajar di Universitas Internasional di Paris. Dan, bersama dengan 

tiga orang temannya, ia mendirikan Global Nomads sebagai cara untuk memungkinkan lebih 

banyak siswa berbagi keragaman kesadaran global dan persahabatan seperti yang pernah ia 

alami. 

 GNG didirikan pada tahun 1998, sebuah LSM internasional yang menciptakan 

program pendidikan interaktif bagi para mahasiswa tentang isu-isu global. Program pendidikan 

GNG meliputi (1) empat jenis video conferencing yaitu The Pulse, Currents, Innovation, dan 

Rapid Response, di mana mahasiswa belajar dan mendiskusikan masalah dengan rekan-

rekan mereka di seluruh dunia, secara langsung melalui internet sekaligus memfasilitasi sesi 

tersebut, dan (2) video dan konten pembelajaran dalam berbagai isu internasional yang 

relevan untuk dosen dan mahasiswa. 
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Ahli lain, seperti Saputra (2011) memandang pendidikan berwawasan global dapat 

dikaji berdasarkan dua perspektif, yaitu kurikuler dan perspektif reformasi. Berdasarkan 

perspektif kurikuler, pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang 

bertujuan untuk mempersiapkan tenaga terdidik kelas menengah dan profesional dengan 

meningkatkan kemampuan individu dalam memahami masyarakatnya dalam kaitan dengan 

kehidupan masyarakat dunia, dengan ciri-ciri: (a) mempelajari budaya, sosial, politik dan 

ekonomi bangsa lain dengan titik berat memahami adanya saling ketergantungan, (b) 

mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sesuai dengan 

kebutuhan lingkungan setempat, dan, (c) mengembangkan berbagai kemungkinan berbagai 

kemampuan dan keterampilan untuk bekerjasama guna mewujudkan kehidupan masyarakat 

dunia yang lebih baik.  

Oleh karena itu, pendidikan berwawasan global akan menekankan pembahasan 

materi yang mencakup: (a) adanya saling ketergantungan di antara masyarakat dunia, (b) 

adanya perubahan yang akan terus berlangsung dari waktu ke waktu, (c) adanya perbedaan 

kultur di antara masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat oleh karena itu perlu 

adanya upaya untuk saling memahami budaya yang lain, (d) adanya kenyataan bahwa 

kehidupan dunia ini memiliki berbagai keterbatasan antara lain dalam wujud ketersediaan 

barang-barang kebutuhan yang jarang, dan (e) untuk dapat memenuhi kebutuhan yang jarang 

tersebut tidak mustahil menimbulkan konflik-konflik.  

Berdasarkan perspektif kurikuler ini, pengembangan pendidikan berwawasan global 

memiliki implikasi ke arah perombakan kurikulum pendidikan. Mata pelajaran dan mata kuliah 

yang dikembangkan tidak lagi bersifat monolitik melainkan lebih banyak yang bersifat 

integratif. Dalam arti mata kuliah lebih ditekankan pada kajian yang bersifat multidispliner, 

interdisipliner, dan transdisipliner.  

Berdasarkan perspektif reformasi, pendidikan berwawasan global merupakan suatu 

proses pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik (mahasiswa) dengan 

kemampuan dasar intelektual dan tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang bersifat 

sangat kompetitif dan dengan derajat saling ketergantungan antar bangsa yang amat tinggi. 

Pendidikan harus mengaitkan proses pendidikan yang berlangsung di kampus dengan nilai-
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nilai yang selalu berubah di masyarakat global. Oleh karena itu perguruan tinggi harus memiliki 

orientasi nilai, di mana masyarakat kita harus selalu dikaji dalam kaitannya dengan 

masyarakat dunia.  

Implikasi dari pendidikan berwawasan global menurut perspektif reformasi tidak hanya 

bersifat perombakan kurikulum, melainkan juga merombak sistem, struktur, dan proses 

pendidikan. Pendidikan dengan kebijakan dasar sebagai kebijakan sosial tidak lagi cocok bagi 

pendidikan berwawasan global. Pendidikan berwawasan global harus merupakan kombinasi 

antara kebijakan sosial di satu sisi dan di sisi lain sebagai kebijakan yang mendasarkan pada 

mekanisme pasar. Oleh karena itu, sistem dan struktur pendidikan harus bersifat terbuka, 

sebagaimana layaknya kegiatan yang memiliki fungsi ekonomis. 

 Menurut Abudrrahman (2011), ringkasan dari pendidikan dalam perspektif global 

adalah: (1) pendidikan global akan melibatkan semua area kurikulum (seni, musik, 

matematika, sains, budaya, dan sebagainya), (2) pendidikan global akan menyasar 

masyarakat lokal sebagai laboratorium untuk mempelajari pendidikan internasional, (3) 

pendidikan global akan menengok melewati sekolah menuju institusi lainnya sebagai area 

potensial belajar internasional untuk mahasiswa, (4) pendidikan global akan melibatkan belajar 

untuk sesuatu lebih disukai daripada belajar tentang sesuatu (ini akan menjadi pengalaman, 

bukan berpikir tentang), dan (5) pendidikan global akan ditanamkan melalui program 

pendidikan dosen (perlu memandang bumi sebagai suatu sistem yang saling bergantungan). 

 

Pendidikan Multikulutral 

 Pendidikan multikultural sesungguhnya hingga saat ini belum begitu jelas dan masih 

banyak pakar pendidikan yang memperdebatkannya. Namun demikian, bukan berarti bahwa 

definisi pendidikan multikultural tidak ada atau tidak jelas. Sebetulnya, sama dengan definisi 

pendidikan yang penuh penafsiran antara satu dengan pakar lainnya di dalam menguraikan 

makna pendidikan itu sendiri. Hal ini juga terjadi pada penafsiran tentang arti pendidikan 

multikultural. 

 Multikulturalisme secara etimologis marak digunakan pada tahun 1950-an. Pendidikan 

multikultural bisa didefinisikan sebagai pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan 
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dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau 

bahkan dunia secara keseluruhan. Hal ini seiring dengan pendapat Paulo Freire, pendidikan 

bukan merupakan “menara gading” yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. 

Pendidikan menurutnya harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan 

berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestos sosial sebagai 

akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya (Ardiansyah, 2011). 

 Menurut Andersen dan Cusher, sebagaimana dikutif oleh Mahfud (2009) menyatakan 

pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman 

kebudayaan. Lebih lanjut dikatakan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people 

of color. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai 

keniscayaan (anugerah Tuhan). 

 Bangsa Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk atau 

pluralistis. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu horizontal 

dan vertikal. Dalam perspektif horizontal, kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari 

perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, pakaian, makanan, dan budayanya. 

Sementara, dalam perspektif vertikal, kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan 

tingkat pendidikan, ekonomi, pemukiman, dan tingkat sosial budaya. 

 Kemajemukan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia 

merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terbesar di dunia, yang mencapai 17.667 

pulau besar dan kecil. Dengan jumlah pulau sebanyak itu, maka wajarlah jika kemajemukan 

masyarakat Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dielakkan. Dan perlu 

disadari bahwa perbedaan tersebut merupakan karunia dan anugerah Tuhan. Karena itulah, 

Mahfud (2009) menyatakan bahwa meskipun setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berbicara 

dalam satu bahasa nasional, namun kenyataannya terdapat 350 kelompok etnis, adat istiadat, 

dan cara-cara sesuai dengan kondisi lingkungan tertentu. 

 Pada satu sisi, kemajemukan masyarakat memberikan side effect (dampak) secara 

positif. Namun, pada sisi yang lain, ia juga menimbulkan dampak negatif, karena faktor 

kemajemukan itulah justru terkadang sering menimbulkan konflik antarkelompok masyarakat. 

Pada akhirnya, konflik-konflik antarkelompok masyarakat tersebut akan melahirkan distabilitas 
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keamanan, sosio-ekonomi, dan ketidakharmonisan sosial (social disharmony). Akar-akar 

konflik dalam masyarakat majemuk, yakni: (1) perebutan sumber daya, alat-alat produksi, dan 

kesempatan ekonomi, (2) perluasan batas-batas sosial budaya, dan (3) benturan kepentingan 

politik, ideologi, dan agama. 

 Menurut pandangan penulis, dalam mengahadapi pluralisme budaya tersebut, 

diperlukan paradigma baru yang lebih toleran, yaitu paradigma pendidikan multikultural. 

Pendidikan berparadigma multikulturalisme tersebut penting, sebab akan mengarahkan 

peserta didik (mahasiswa) untuk bersikap dan berpandangan toleran dan inklusif terhadap 

realitas masyarakat yang beragam, baik dalam hal budaya, suku, ras, etnis, maupun agama. 

Paradigma ini dimaksudkan bahwa, kita hendaknya apresiasif terhadap budaya orang lain, 

perbedaan dan keberagaman merupakan kekayaan dan khazanah bangsa kita. Dengan 

pandangan tersebut, diharapkan sikap eksklusif yang selama ini bersemayam dalam otak kita 

dan sikap membenarkan pandangan sendiri (truth claim) dengan menyalahkan pandangan 

dan pilihan orang lain dapat dihilangkan atau diminimalisir. 

 Pendidikan multikultural di sini juga dimaksudkan bahwa manusia dipandang sebagai 

makhluk makro dan sekaligus makhluk mikro yang tidak akan terlepas dari akar budaya 

bangsa dan kelompok etnisnya. Akar makro yang kuat akan menyebabkan manusia tidak 

pernah tercerabut dari akar budayanya. Sedangkan akar mikro yang kuat akan menyebabkan 

manusia mempunyai tempat berpijak yang kuat, dan dengan demikian tidak mudah diombang-

ambingkan oleh perubahan yang amat cepat, yang menandai kehidupan modern dan 

pergaulan dunia global. 

 Menurut Suparlan (2001), pendidikan multikulturalisme yang merupakan salah satu 

perwujudan filosofi Bhinneka Tunggal Ika biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. (1) 

Tujuannya membentuk „manusia budaya‟ dan menciptakan masyarakat berbudaya 

(berperadaban), (2) materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, 

dan nilai-nilai kelompok etnis (kultural), (3) metodenya demokratis, yang menghargai aspek-

aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis (multikulturalis), dan 

(4) evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi 

persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. 
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 Sedangkan menurut Tilaar (2009), para pakar pendidikan mengidentifikasikan tiga 

lapis diskursus yang berkaitan dalam pendidikan multikultural, yakni: 

a. Masalah kebudayaan. Dalam hal ini terkait masalah-masalah mengenai identitas budaya 

suatu kelompok masyarakat atau suku. Bagaimana hubungan antara kebudayaan dengan 

kekuasaan dalam masyarakat sehubungan dengan konsep kesetaraan di masyarakat. 

Apakah kelompok-kelompok dalam masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang 

sama dalam kesempatan mengekspresikan identitasnya di masyarakat luas. 

b. Kebiasaan-kebiasaan, tradisi, dan pola-pola kelakuan yang hidup di dalam suatu 

masyarakat. 

c. Kegiatan atau kemajuan tertentu (achievement) dari kelompok-kelompok dalam masyarakat 

yang merupakan identitas yang melekat pada kelompok tersebut. 

 Mendesain pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat yang penuh 

permasalahan antarkelompok, budaya, suku, dan lain sebagainya, seperti Indonesia, 

mengandung tantangan yang tidak ringan. Perlu disadari bersama, bahwa pendidikan 

multikultural tidak hanya sebatas „menyatakan keragaman.‟ Apakah mungkin meminta 

mahasiswa yang dalam kehidupan sehari-hari mengalami diskriminasi atau penindasan karena 

warna kulitnya, atau perbedaannya dari budaya yang dominan, akan berjalan dengan aman 

dan harmoni? 

 Dalam kondisi yang demikian, pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan sebagai 

advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran. Untuk mencapai sasaran tersebut, 

diperlukan sejumlah pendekatan. Ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan 

multikultural, yakni: (1) tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan (education) dengan 

persekolahan (schooling), atau pendidikan multikultural dengan program-program pendidikan 

formal, (2) menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik, 

(3) karena pengembangan kompetensi dalam suatu „kebudayaan baru‟ biasanya 

menumbuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, maka 

dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara 

etnik merupakan antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural, (4) pendidikan multikultural 

meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan, dan (5) kemungkinan bahwa 
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pendidikan (baik formal maupun nonformal) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi 

dalam beberapa kebudayaan. 

 Dalam wacana pendidikan multikultural di Indonesia, penambahan informasi  tentang 

keberagaman budaya merupakan model pendidikan multikultural yang mencakup revisi atau 

materi pembelajaran, termasuk revisi buku-buku teks. Terlepas dari kritik atas penerapannya 

di beberapa tempat, revisi pembelajaran seperti yang terjadi di Amerika Serikat merupakan 

strategi yang dianggap paling penting dalam reformasi pendidikan dan kurikulum. Penulisan 

kembali sejarah Amerika dari perspektif yang lebih beragam merupakan suatu agenda 

pendidikan yang diperjuangkan intelektual, aktivis, dan praktisi pendidikan. 

 Model lainnya, pendidikan multikultural tidak sekadar merevisi materi pembelajaran, 

tetapi juga melakukan reformasi dalam sistem pembelajaran itu sendiri. Affirmative Action 

dalam seleksi mahasiswa sampai rekrutmen tenaga pengajar di Amerika adalah salah satu 

strategi untuk membuat perbaikan ketimpangan struktural terhadap kelompok minoritas. 

Contoh yang lain adalah model „sekolah pembauran‟ Iskandar Muda di Medan yang 

memfasilitasi interaksi mahasiswa dari berbagai latar belakang budaya dan menyusun 

program mahasiswa asuh lintas kelompok. Di Amerika Serikat, bersamaan dengan masuknya 

wacana tentang multikulturalisme, dilakukan berbagai lokakarya di sekolah-sekolah, kampus 

maupun di masyarakat luas untuk meningkatkan kepekaan sosial (sence of crisis), toleransi, 

dan mengurangi prasangka antarkelompok. 

 Untuk mewujudkan model-model yang sudah disebutkan, pendidikan multikultural di 

Indonesia perlu memakai kombinasi model yang ada, agar tercapai tiga jenis transformasi dari 

pendidikan multikultural, yakni: (1) transformasi diri, (2) transformasi perguruan tinggi dan 

proses belajar mengajar, dan (3) transformasi masyarakat. 

 

Keterkaitan Pendidikan Multikultural dan Pendidikan Global 

 Salah satu nilai inti dari pendidikan multikultural ialah kesadaran masyarakat dunia 

akan tanggung jawabnya sebagai kesatuan umat manusia. Demikian pula penduduk dunia 

mempunyai tanggung jawab atas kelestarian dan keselamatan planet bumi ini. Dengan 

demikian, antara pendidikan multikultural dan pendidikan global terdapat operating atau kaitan 
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yang sangat erat. Dalam era globalisasi dewasa ini, kita tidak dapat melepaskan diri dari 

kehidupan global. Namun demikian, apakah ada perbedaan yang penting antara pendidikan 

multikultural dan pendidikan global? 

 

 Pendidikan D Pendidikan 

    multikultural                 global 

 

Gambar 1. Pendidikan multikultural dan pendidikan global. 
 (Sumber: Tilaar, 2009). 
 
 Apakah keterkaitan pendidikan multikultural dengan pendidikan global?  Untuk 

menjawab pertanyaan ini barangkali perlu kita rumuskan beberapa inti dari pendidikan 

mulikultural. Pendidikan multikultural berarti mengembangkan kesadaran atas kebanggaan 

seseorang terhadap bangsanya. Dengan demikian pendidikan global tidak mengurangi 

pengembangan kesadaran akan kebanggaan terhadap suatu bangsa. Oleh sebab itu, dalam 

arti sebenarnya tidak ada pendidikan global tetapi yang ada ialah pendidikan dalam perspektif 

global. 

 Menurut Banks, sebagaimana dikutif oleh Tilaar (2009), beberapa tipologi dari sikap 

seseorang terhadap identitas etnik atau cultural identity, yaitu: 

a. Ethnic psychological captivity. Pada tingkat ini seseorang masih terperangkap dalam 

stereotip dari kelompoknya sendiri dan menunjukkan rasa harga diri yang rendah. Sikap 

tersebut menunjukkan sikap kefanatikan terhadap nilai-nilai budaya sendiri dan 

menganggap budaya lainnya sebagai inferior. 

b. Ethnic encapsulation. Pribadi demikian juga terperangkap dalam kapsul kebudayaannya 

sendiri terpisah dari budaya kelompok lain. Sikap ini biasanya mempunyai perkiraan 

bahwa hanya nilai-nilai budayanya sendiri yang paling baik dan paling tinggi dan biasanya 

mempunyai sikap yang curiga terhadap budaya kelompok-kelompok yang lain atau 

bangsa lain. 

c. Ethnic identifies clarification. Pribadi macam ini mengembangkan sikapnya yang positif 

terhadap kelompok budayanya sendiri dan menunjukkan sikap menerima dan memberikan 

jawaban yang positif pada budaya-budaya lainnya. Untuk mengembangkan sikap yang 
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demikian maka seseorang lebih dahulu perlu mengetahui kelemahan-kelemahan dari 

budayanya sendiri atau bangsanya sendiri. 

d. The ethnicity. Pribadi macam ini menunjukkan sikap yang menyenangkan terhadap bentuk-

bentuk budaya lain yang datang dari kelompok etnis atau budaya lainnya seperti 

budayanya sendiri. 

e. Multiethnicity. Pribadi ini telah menunjukkan sikap yang mendalam dalam menghayati jenis-

jenis kebudayaan lain di lingkungan masyarakat bangsanya. 

f. Globalism. Pribadi macam ini telah dapat menerima dan bergaul di berbagai jenis budaya 

dan bangsa lain. Mereka dapat bergaul secara internasional dan telah mengembangkan 

keseimbangan keterikatannya terhadap budaya bangsa dan budaya global. 

 Perbedaan lain antara pendidikan multikultural dan pendidikan yang berperspektif 

global terletak dalam tekanan dari isi pendidikannya. Apabila pendidikan multikultural 

memberikan tekanan kepada masyarakat dan bangsa sendiri maka pendidikan yang 

berperspektif global ditekankan kepada keluarga bangsa-bangsa. 

 Terkait dengan budaya bangsa-bangsa, seorang mahasiswa atau peserta pendidikan 

global bisa saja mengakses budaya bangsa lain untuk dipelajari dan dipahami lalu 

dibandingkan dengan budaya dasar mahasiswa atau pendidik global yang bersangkutan. Segi-

segi positif dari budaya bangsa lain yang bisa diimplementasikan di negara asal mahasiswa 

dan pendidik global itu bisa diambil dan didifusikan dengan segi positif dari budaya dasar. 

Pada gambar 1, daerah yang berkode D merupakan difusi antara budaya bangsa-bangsa lain 

dengan budaya dasar, tentunya yang berdifusi tersebut adalah segi positifnya dari perspektif 

pengguna budaya itu sendiri. 

 Kemungkinan kaitan pendidikan berperspektif global dengan pendidikan multikultural 

dapat dikaji juga dari kaitan antara pendidikan dan kebudayaan. Menurut Tilaar (2002), proses 

pendidikan merupakan suatu proses (verb) dan sekaligus suatu kata benda (noun). Pendidikan 

sebagai suatu proses merupakan suatu interaksi antara pendidik dan peserta didik di dalam 

suatu masyarakat. Pendidikan sebagai suatu kata benda berarti pendidikan mempunyai suatu 

visi kehidupan yang hidup dalam suatu masyarakat. Pendidikan adalah suatu proses 

menaburkan benih-benih budaya dan peradaban manusia yang hidup dan dihidupi oleh nilai-
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nilai atau visi yang berkembang dan dikembangkan di dalam suatu masyarakat. Inilah 

pendidikan sebagai suatu proses pembudayaan. 

 Kebudayaan bukanlah suatu proses yang statis tapi suatu proses. Artinya kebudayaan 

selalu berada di dalam proses transformasi. Budaya yang tidak mengalami transformasi 

melalui proses pendidikan adalah budaya yang mati yang berarti pula suatu masyarakat yang 

mati. Kebudayaan Indonesia telah mengalami berbagai proses transformasi dari pengaruh-

pengaruh Hindu, Islam, dan Barat. Transformasi budaya ini pulalah yang telah membawa 

bangsa Indonesia membangun suatu masyarakat dan negara Indonesia melalui tonggak-

tonggak perjalanan masyarakat dan bangsa. Transformasi budaya tersebut antara lain terlihat 

pada masa Kebangkitan Nasional (1908) yang ditandai oleh lahirnya kesadaran kemampuan 

intelektual dari sekelompok pemuda-pemuda Sekolah Dokter Jawa. Pada tahun 1928 terjadi 

transformasi dalam bentuk Sumpah Pemuda sebagai suatu gerakan emosional untuk bersatu 

sebagai bangsa Indonesia. Pada tahun 1945 lahirlaah Proklamasi Republik Indonesia yang 

telah menyatukan kekuatan otak, fisik, dan emosional untuk melahirkan bangsa dan negara 

Republik Indonesia. Pada tahun 1965 terjadi transformasi budaya dengan lahirnya Orde Baru 

sebagai orde pembangunan. Dan pada tahun 1998 terjadi transformasi budaya ke arah 

demokratisasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbagai transformasi budaya yang 

telah kita alami seluruhnya ditunjang oleh pendidikan, baik pendidikan kolonial, pra-

kemerdekaan maupun pendidikan nasional yang dibangun sejak 1945. Jadi, inti kaitan antara 

pendidikan berperspektif global dengan pendidikan multikultural adalah pendidikan yang 

mengarah pada transformasi budaya. 

 
Simpulan 

 Berdasarkan atas uraian yang sudah dikemukakan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut. (1) Pendidikan global merupakan suatu jenis pendidikan yang menggabungkan antara 

prinsip multiethnicity dan globalism, (2) pendidikan multikultural adalah suatu jenis pendidikan 

yang berupaya untuk menggabungkan budaya-budaya lokal yang baik sehingga membentuk 

keberagaman budaya, dan (3) keterkaitan antara pendidikan global dengan pendidikan 

multikultural adalah proses mengaitkan segi-segi positif dari budaya bangsa lain yang bisa 
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diimplementasikan di negara asal mahasiswa dan pendidik global itu bisa diambil dan 

didifusikan dengan segi positif dari budaya dasar. 
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