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Abstrak: Pendidikan Multikultural dewasa ini 

menjadi salah satu konsep penting untuk 

membagun iklim belajar yang efektif di tengah 

keragaman. Perguruan Tinggi Islam kian 

diramaikan dengan civitas akademik yang 

memiliki keanekaragaman budaya dan agama. 

Oleh karenanya konsep pendidikan multikultural 

urgen diterapkan. 

Artikel ini bertujuan untuk memposisikan 

pentingnya pendidikan multikultural dalam 

perguruan tinggi Islam. Berdasarkan kajian yang 

mendalam ditemukan alasan yang tepat bahwa 

perguruan tinggi Islam harus mampu menjadi 

makrokultur yang dapat mewadahi segala 

mikrokultur di dalamnya. Untuk dapat melakukan 

itu, lembaga pendidikan tinggi Islam perlu 

memperhatikan beberapa dimensi utama 

pendidikan multikultural yaitu integrasi muatan 

pembelajaran, mengkritisi konstruksi 

pengetahuan yang ada di lembaganya, mereduksi 
segala bentuk prasangka (prejudice) rasial dan 

agama, menfasilitasi semua unsur untuk 

mencapai potensi maksimal, dan 

memberdayakan kultur kampus termasuk di 

dalamnya adalah pengembangan hidden 

curriculum atau softskills. 

Dalam pengembangan hidden curriculum,  

perguruan tinggi Islam telah memiliki kekayaan 

nilai dari sumber keagamaannya yang kaya akan 

nilai-nilai multikultural. Dengan kekayaan 

tersebut, ditambah kemampuan menyerap dan 

mengapresiasi  budaya dan sumber kearifan lain 

yang dimiliki setiap komponen di dalam 

perguruan tinggi Islam, Perguruan Tinggi Islam 

dapat menerapkan konsep pendidikan 

multikultural secara tepat. 

Kata Kunci: pendidikan multikultural, 

perguruan tinggi Islam, soft skills, hard skills. 
 

I. PENDAHULUAN 

Kemajuan teknologi dalam era globalisasi 

justru membuat setiap bagian dunia semakin 

mudah bertemu dan berinteraksi. Setiap bagian 

membawa budayanya masing-masing sehingga 

friksi antar budaya juga sangat mungkin untuk 

kerap terjadi. Kondisi ini menuntut sikap yang 

baru terutama dalam dunia pendidikan yang 

menjadi penentu dari sebuah peradaban. 

Pendidikan yang ramah terhadap 

keragaman menjadi semakin dibutuhkan dalam 

kondisi tersebut. Salah satu konsep yang paling 

banyak diterima oleh masyarakat internasional 

adalah pendidikan multikultural. Model 

pendidikan tersebut menjamin terwujudnya 

pencapaian optimal dalam pendidikan sehingga 

setiap entitas dapat meraih prestasi sesuai 

upayanya. Pendidikan multikultural bahkan 

menjanjikan kesetaraan dalam prosesnya 

sehingga setiap budaya dan agama tidak ada 

yang mengalami diskriminasi, bahkan minoritas 
tidak akan terdesak oleh mayoritas. 

Namun idealitas tersebut perlu diuji ketika 

dihadapkan pada konsep pendidikan berbasis 

agama tertentu yang sarat dengan klaim 

kebenaran. Perguruan tinggi Islam sebagai 

lembaga yang berbasis agama tentu memiliki 

tantangan tersendiri ketika menerapkan 

konsep pendidikan multikultural. Maka tulisan 

ini akan mengeksplorasi sisi tersebut. 

Terutama dengan mengadopsi gagasan-gagasan 

James A. Bank sebagai tokoh sentral dalam 

konsep pendidikan multikultural. 
 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 

kualitatif. Menurut Denzin and Lincoln, 

penelitian kualitatif berupaya melihat entitas 

apa adanya sesuai settingnya namun kemudian 

berupaya melakukan interpretasi atau 

membuatnya bisa dipahami secara lebih baik. 

Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini tidak 
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mengolah data parametric. Jika pun ada data 

numeric, data tersebut hanya bersifat data 

statistic, demografis, maupun survey 

sederhana. Akan tetapi penelitian ini akan 

mengandalkan kedalaman data yang ditempuh 

melalui prosedur kualitatif, terutama melalui 

studi pustaka. Setelah data terkumpulkan, 

selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis 

data merupakan suatu proses 

pengorganisasian data ke dalam pola, kategori, 

dan satu uraian dasar, sehingga dapat 

ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja.  

Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan. 

Pertama akan dilakukan pereduksian data yang 

meliputi pemilihan, kategorisasi, dan 

pemilahan. Kedua, dilakukan eksplorasi data 

untuk memperjelas dan memperdalam data 

yang ditemukan. Ketiga dilakukan verifikasi 

data untuk membuktikan akurasi kebenaran 

data yang ada, dengan cara melakukan cross-

check dengan data lainnya.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. James A. Banks dan Pendidikan 

Multikultural 

Pendidikan Multikultural sebagai sebuah 

konsep pendidikan kontemporer tidak dapat 

dilepaskan dari peran praktisi dan pemikir 

pendidikan asal Amerika, James A. Banks. Lahir 

pada 1941, James Albert Banks dibesarkan 
dalam kultur masyarakat petani di Arkansas. Ia 

mengenyam pendidikan dasar hingga 

menengahnya di Lee County, Arkansas. 

Pendidikan tinggi pertamanya ia tempuh di 

Chicago City Junior College. Ia lulus tahun 1963 

dengan mendapat ijazah diploma gelar 

(associate degree). Setahun kemudian ia 

menyelesaikan studi lanjutnya di Chicago 

Teachers College dan menyandang gelar 

sarjana (bachelor) di bidang Pendidikan Dasar 

dan Ilmu Sosial. Banks meraih gelar master dan 

doctor (PhD) dari Michigan State University 

setelah studi sejak 1966 hingga 1969. Mulai 

tahun 1969 pula ia mengajar di College of 

Education pada University of Washington. Ia 

kemudian menjabat sebagai guru besar pada 

Russell F. Stark University dari tahun 2001 

hingga 2006. 

Banks dikenal atas karya inovatifnya dalam 

pendidikan dan ilmu sosial, khususnya di bidang 

pendidikan multikultural. Karyanya telah 

memenangkan banyak penghargaan akademis 

termasuk Spencer Fellowship dari National 

Academy of Education. Ia juga mendapatkan 

Presidents 'Award atas karyanya dalam 

Pengajaran Bahasa Inggris untuk Pembicara 

dari Bahasa Lainnya, Inc (TESOL). Pada tahun 

1986, Banks dinobatkan sebagai Sarjana/ 

Peneliti Terunggul tentang Pendidikan 

Minoritas oleh Komite Asosiasi Penelitian 

Pendidikan Amerika tentang Peran dan Status 

Minoritas dalam Pendidikan. Banks juga 

menerima penghargaan Dewan Nasional untuk 

Studi Sosial pada tahun 2001, serta  American 

Educational Research Association Social 

Justice in Education Award pada tahun 2004. 

Pada tahun 2005 ia juga menerima 

Penghargaan Distinguished Alumni dari 

Michigan State University.  

Banks adalah seorang Spencer Fellow di 

Center for Advanced Study di Behavioral 

Sciences di Stanford University selama tahun 

akademik 2005-2006. Pada tahun 2007, ia 

adalah Tisch Distinguished Visiting Professor 

di Teachers College, Universitas Columbia. 

Banks adalah mantan presiden Asosiasi Riset 

Pendidikan Amerika dan Dewan Nasional 

untuk Studi Sosial. Dia adalah anggota terpilih 

dari National Academy of Education dan 

Fellow dari American Educational Research 
Association. 

Dengan rekam jejaknya yang demikian 

mentereng di dunia pendidikan dan ilmu sosial, 

maka reputasi James A. Banks untuk 

menggagas model pendidikan multikultural 

tidak diragukan. Terlebih lagi jika melihat 

deretan karya ilmiahnya yang telah terpublikasi 

luas, di antaranya: 

1. Global Migration, Diversity, and Civic 

Education: Improving Policy and 

Practice. 

2. Encyclopedia of Diversity in Education(4 

Volumes). 

3. Cultural Diversity and Education: 

Foundations, Curriculum, and Teaching 

(6th edition). 

4. Multicultural Education: Issues and 

Perspectives (9th edition). 

5. Teaching Strategies for Ethnic Studies 

(8th edition). 
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6. Educating Citizens in a Multicultural 

Society (2nd edition). 

7. Diversity and Citizenship Education: 

Global Perspectives. 

8. Race, Culture, and Education: The 

Selected Works of James A. Banks. 

9. Handbook of Research on Multicultural 

Education (2nd edition). 

10. Routledge International Companion to 

Multicultural Education. 

11. Citizenship Education and Global 

Migration: Implications for Theory, 

Research and Teaching. 

Karya tulis ilmiah tersebut semakin 

menegaskan concern keilmuan dan kepakaran 

James A. Banks di bidang pendidikan 

multikultural. 

Pendidikan Multikultural dalam pandangan 

James A. Banks pada intinya adalah pengakuan 

bahwa semua peserta didik—apapun gender, 

etnis, ras, kelas sosial, maupun ciri 

budayanya—harus mendapatkan kesempatan 

yang sama dalam belajar di lembaga pendidikan 

(1). 

Gagasan penting lainnya dalam Pendidikan 

Multikultural adalah keyakinan bahwa seorang 

yang memiliki karakteristik berbeda sebaiknya 

justru menempuh pendidikan di lembaga yang 

umum daripada lembaga pendidikan tertentu, 

misalnya sekolah khusus etnis tertentu, atau 
sekolah khusus agama tertentu. Pendidikan 

Multikultural justru menekankan pada 

pengalaman pendidikan yang penuh keragaman 

daripada pendidikan yang seragam dan 

eksklusif (1). 

 

B. Multikultur: antara Makrokultur dan 

Mikrokultur 

Dalam sebuah kesatuan yang di dalamnya 

banyak memiliki keragaman, maka akan selalu 

ada makrokultur atau budaya bersama dan 

mikrokultur atau budaya kelompok tertentu. 

Dalam konteks pendidikan tinggi dapat 

dibayangkan sebuah universitas Islam 

merupakan sebuah makrokultur, sedangkan 

mahasiswa membawa mikrokulturnya masing-

masing. Mahasiswa dengan latar belakang 

budaya yang berbeda-beda menjadi varian 

mikrokultur yang semuanya sama-sama 

bertemu dalam sebuah lembaga pendidikan 

sebagai makrokultur. Sebagai contoh, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai 

sebuah makrokultur, memiliki mahasiswa asing 

dari China, Eropa, Amerika, Mesir, Al-Jazair, 

Sudan, Jepang, Thailand, dan Uganda. Bahkan 

mahasiswa asli Indonesia sendiri juga 

berangkat dari ragam budaya dan ras yang 

berbeda-beda pula. Selain itu mahasiswa juga 

memiliki corak beragama berbeda-beda, tidak 

semuanya berangkat dari kultur 

Muhammadiyah. Bahkan mahasiswa dapat saja 

beragama lain atau bahkan sangat mungkin 

mahasiswa asing ada yang tidak menganut 

agama apapun (atheis).  

Sekedar contoh, Universitas 

Muhammadiyah Malang di tahun 2017 memiliki 

20 mahasiswa asing dari program Darmasiswa. 

Mereka berasal dari Vietnam, Thailand, Jepang, 

Korea Selatan, India, Palestina, dan Sudan. 

Tidak ketinggalan, Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta pada 2017 juga menerima 79 

mahasiswa asing dari 14 negara, tujuh di 

antaranya adalah exchange students dari 

University of Princeton, Amerika. (2) 

Universitas Muhammadiyah Surakarta juga 

telah memiliki mahasiswa asing dengan total 

200 orang meskipun kebanyakan masih berasal 

dari negara-negara mayoritas muslim seperti 

Yordania dan Yaman.(3) Jika ditambah data 

keragaman mahasiswa domestic, tentu dapat 
dibayangkan betapa universitas 

Muhammadiyah telah menjadi wadah 

keragaman yang luar biasa. Universitas 

Muhammadiyah bukan sekedar diisi warga 

Muhammadiyah, namun banyak di antara 

mereka dari kultur yang berbeda. 

Pendidikan Multikultural secara teoretis 

kemudian terkesan sangat memprioritaskan 

mereka yang minoritas. James A. Banks 

mengakui bahwa adanya anggapan tersebut. 

Namun Banks menampik, sebab pendidikan 

multikultural justru berorientasi pada keadilan 

sembari masih tetap menghargai budaya utama 

yang dianggap dominan.(15) Banks 

menjelaskan relasi antar budaya kecil dengan 

budaya utama dalam konsep makrokultur dan 

mikrokultur dengan model relasional. 

Relasi antara makrokultur dengan 

mikrokultur jika mengikuti model James A. 

Banks dapat dilihat dalam gambar berikut:  
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Dengan model tersebut dapat diketahui bahwa 

setiap mikrokultur memiliki nilai-nilai yang 

sejalan dengan makrokultur (ditunjukkan 

bagian warna gelap dalam gambar). Bahkan 

antara satu mikrokultur dengan mikrokultur 

yang lain memiliki irisan nilai yang sama-sama 

sesuai antara mereka dan sesuai pula dengan 

makrokultur. Dalam konteks universitas 

Muhammadiyah, mahasiswa dari beragam latar 

belakang tetap memiliki nilai-nilai yang sejalan 

dengan Muhammadiyah. Misalnya dalam aspek 

humanisme dan kepedulian sosial, ketaatan 

pada hukum dan undang-undang yang berlaku, 

dan nilai-nilai universal lainnya. 

Meskipun dalam tubuh Universitas 

Muhammadiyah hidup banyak mikrokultur 

yang beragam, namun masing-masing  

mikrokultur tersebut pasti memiliki nilai-nilai 

yang sejalan dengan Muhammadiyah. Nilai yang 

sejalan tersebut menjadi titik temu yang harus 

diapresiasi karena menjadi perekat antara 

mikrokultur dengan makrokultur. 
Mikrokultur tetap memiliki bagian yang 

tidak dapat dikompromikan dengan 

mikrokultur lain dan dengan makrokultur. 

Bagian yang tak dapat dikompromikan 

tersebut bagaimanapun senantiasa melekat 

dalam mikrokultur sehingga keberadaannya 

tetap perlu dihargai dan perlu dijaga agar tidak 

ada konfrontasi dengan mikrokultur lain, 

apalagi dengan makrokultur. Sebagai contoh, 

sebagian mahasiswa domestik memiliki kultur 

Nahdhatul Ulama yang secara tradisi 

keagamaan berbeda dengan Muhammadiyah. 

Bahkan mahasiswa asing ada pula yang 

beragama non-muslim yang tentunya memiliki 

hal-hal khusus dan tidak dapat dikompromikan 

dengan tauhid kemuhamadiyahan.  

Menurut James A. Banks, setiap individu 

pada dasarnya memiliki identitas yang 

kompleks. Ia terikat dengan keanggotaan 

kelompok yang banyak (multiple group 

membership). Setiap individu adalah anggota 

dari kebangsaan tertentu, ras dan etnis, agama, 

gender, kelas sosial, dan hal-hal khusus lainnya 

(exceptionality/nonexceptionality). Semua aspek 

tersebut mempengaruhi perilaku individu.(1) 

Oleh karena itu, realitas yang demikian 

menjadi penting untuk disadari, dan perlu 

pendekatan khusus untuk mengelolanya. 

Pendidikan Multikultural adalah cara yang tepat 

untuk mengakomodasi ragam perbedaan 

tersebut. Pendidikan Multikultural dirancang 

untuk membangun kewargaan multikultural 

(multicultural citizenship) dimana setiap orang 

secara setara dapat hidup dengan budayanya 

sekaligus pada saat yang sama menghargai 

budaya lain serta menghargai konsensus 

bersama.(16) Jika multicultural citizenship tidak 

terbentuk, maka besar kemungkinan 

munculnya kondisi yang oleh Banks disebut 

sebagai failed citizenship. Banks mencontohkan 

betapa muslim di Perancis pernah menjadi 

failed citizenship lantaran mengalami 

marginalisasi dan diskriminasi dalam dunia 

pendidikan di Perancis. (17) 

 

C. Dimensi Pendidikan Multikultural 

Untuk membangun sebuah pendidikan 

multikultural, perlu diperhatikan beberapa 

dimensi.  

1. Integrasi Muatan (Content Integration) 
Seringkali dalam penyusunan bahan ajar bagi 

mahasiswa, dosen memberikan contoh kasus 

dan sumber-sumber nilai hanya dari satu 

sumber. Hal ini sangat lazim terjadi pada suatu 

lembaga pendidikan yang eksklusif, terutama 

pendidikan berbasis agama tertentu. Lembaga 

pendidikan Muhammadiyah termasuk yang 

memiliki potensi eksklusif tersebut.  

Dalam pandangan James A. Bank, 

pendidikan multikultural dapat terwujud ketika 

ada keberanian untuk melakukan integrasi 

muatan pendidikan. Seorang pendidik harus 

mampu menampilkan materi dan contoh-

contoh yang diramu dari berbagai kultur yang 

ada, terutama dalam upaya menjelaskan 

konsep-konsep kunci, prinsip, generalisasi, dan 

teori. Pemaparannya juga harus logis dan tidak 

menimbulkan kontra terhadap suatu budaya. 

Hal ini merupakan tantangan yang tidak mudah 

bagi pendidik, terutama apabila pendidik tidak 

mikrokultur 

makrokultur 
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memiliki pengalaman dan pemahaman lintas 

budaya yang cukup. Akan tetapi integrasi 

muatan tetap merupakan strategi utama agar 

peserta didik semakin apresiatif terhadap 

keragaman. 

2. The Knowledge Construction Process 

Pendidikan Multikultural menghendaki kritik 

terhadap pengetahuan yang telah dibangun. 

Perlu ditelisik apakah pengetahuan, misalnya 

suatu teori, mengandung asumsi kultural, 

kerangka pikir, dan referensi atau sumber-

sumber yang bersifat bias. Contoh yang 

digunakan James A. Banks adalah Darwinisme 

Ilmiah yang berakibat meningkatnya prasangka 

rasial sehingga menjadi gelombang rasisme 

yang melanda dunia pada abad ke-19 dan 20. 

Darwinisme yang pada masanya dianggap teori 

mapan, pada akhirnya berujung petaka 

kemanusiaan karena ketika dibawa ke ranah 

ilmu sosial menjadi sangat politis dan memicu 

kekerasan rasial. Oleh karena itu, suatu 

pengetahuan perlu dikaji implikasinya terhadap 

realitas multikultur. 

Dalam konteks studi di perguruan tinggi 

Islam, prasangka rasial dan kultural masih 

mungkin terjadi mengingat landasan 

keagamaan pada umumnya cenderung ke arah 

klaim kebenaran (truth claim). Pada saat yang 

sama berpotensi memposisikan pihak lain 

secara underestimate. Oleh karena itu, dalam 
lingkungan pendidikan Islam, seyogyanya 

diteliti pula, apakah dalam perkuliahan masih 

terdapat penafsiran keagamaan yang kurang 

ramah terhadap keragamaan dalam materi 

perkuliahan. Jika demikian, pengetahuan yang 

mengandung bias tersebut perlu diurai dan 

dibangun kembali menjadi lebih ramah 

terhadap realitas multikultur. 

Dalam konstruksi pengetahuan ini, para 

pengajar memang mengambil peranan penting, 

namun bagi James A. Banks peserta didik juga 

perlu dilibatkan. Banks mengatakan: “Students 

should be given opportunities to investigate and 

determine how cultural assumptions, frames of 

references, perspectives, and the biases within a 

discipline influence the ways knowledge is 

constructed”. (20) Memberikan peluang bagi 

mahasiswa untuk terlibat dapat dilakukan 

dalam bentuk riset dan diskusi yang melibatkan 

mereka. Perspektif yang mereka berikan 

sangat mungkin berkontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan yang 

dibangun. 

3. Prejudice Reduction 

Jika prasangka terhadap kultur lain telah 

termuat dalam sebuah ilmu pengetahuan, misal 

suatu mata kuliah, maka urusan konstruksi 

pengetahuan harus menjadi fokus. Adapun 

prejudice reduction dimaknai sebagai upaya 

praktis baik dalam pembelajaran maupun 

kegiatan ilmiah untuk membantu peserta didik 

dalam membangun sikap positif terhadap 

perbedaan ras, etnis dan budaya. 

 James A. Banks menganalisa sejumlah 

laporan yang menyebutkan bahwa kebanyakan 

peserta didik masuk ke sebuah lembaga 

pendidikan dengan membawa sikap negatif 

berupa miskonsepsi terhadap perbedaan.(1). 

Prasangka sangat mungkin melekat pada 

peserta didik sebelum mereka menempuh 

pendidikan lanjut. Seorang mahasiswa baru 

yang berasal dari daerah, mungkin belum 

terbiasa ketika bertemu dengan mahasiswa 

baru dari daerah lain di sebuah universitas. 

Perjumpaan mereka yang berbeda ini sangat 

mungkin menimbulkan cultural shock selama 

jangka waktu yang cukup lama. Mereka pada 

umumnya dapat benar-benar menyatu setelah 

terbentuk keakraban yang tidak jarang 

memerlukan waktu lama, tidak hanya hitungan 
satu dua minggu, namun mungkin perlu satu 

hingga dua semester. Kebuntuan ini dapat 

diatasi lebih cepat apabila penyelenggara 

pendidikan dapat memberikan orientasi 

bertema multikultural kepada mahasiswa baru.  

Untuk mengurangi prejudice dan sekaligus 

mempermudah pembauran antar mereka yang 

berbeda, penting untuk mengadopsi prinsip 

Allport. Gordon Allport menjelaskan empat 

jenis kondisi yang dapat meningkatkan 

hubungan antar kelompok yang berbeda. 

Empat kondisi tersebut adalah: pertama, equal 

status. Menciptakan kondisi yang setara untuk 

semua bukanlah perkara mudah. Dalam 

lingkup pendidikan berbasis Islam, mahasiswa 

yang non-muslim bisa saja merasa menjadi 

warga kelas kedua jika universitas tidak mampu 

menjamin hak-hak dan perlakuan yang adil, 

termasuk hak mengekspresikan kebebasan 

beragama di dalam kampus. Ini merupakan 
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tantangan yang kerap kali menjadi dilemma 

bagi perguruan tinggi berbasis Islam. Beberapa 

kampus Kristen memiliki himpunan mahasiswa 

Islam, kampus Atma Jaya Yogyakarta yang 

berbasis Katolik juga memiliki mushalla di 

setiap fakultasnya.(4) Beberapa perguruan 

tinggi Islam juga telah menerima non-muslim 

sebagai mahasiswa regular, namun aspek policy 

universitas terhadap mahasiswa non-muslim 

belum seserius yang dilakukan kampus Kristen 

terhadap mahasiswa muslim. Dalam paradigma 

pendidikan multikultural, equal status ini 

menjadi penentu terciptanya suasana 

pembelajaran yang efektif. 

Kedua, cooperation rather than competition. 

Kompetisi memang dapat mendongkrak 

prestasi, namun kompetisi umumnya 

menimbulkan efek samping yang kurang sehat, 

karena ada tensi untuk saling mengalahkan, 

akibatnya bisa ke arah negatif. Oleh karenanya 

dalam paradigma multikultural, yang paling 

diutamakan adalah kooperasi. Kerjasama juga 

dapat mendongkrak prestasi sekaligus 

mengikis sikap egois. Artinya model kooperasi 

lebih menguntungkan bagi kesatuan kelompok 

daripada model kompetisi. Dengan demikian 

tantangan penyelenggara pendidikan 

berparadigma multikultural adalah 

menciptakan iklim kerjasama dalam keseharian 

akademiknya. Kuatnya kerjasama antar civitas 
akademik yang berbeda kultur akan secara 

simultan mereduksi prejudice. 

Ketiga, sanction by authorities. Adanya 

sanksi dari pihak yang berwenang, seperti 

dosen dan pejabat universitas dimanfaatkan 

sebagai pencegah tindakan main hakim sendiri 

yang sangat mungkin dilakukan terhadap orang 

lain. Tindakan main hakim sendiri sangat 

membuka peluang bagi masuknya kepentingan 

suatu kelompok terhadap kelompok berbeda 

lainnya. Tidak jarang kerusuhan antar 

kelompok bermula dari tindakan main hakim 

sendiri dari satu orang ke orang lain dari 

kelompok berbeda. Ketika masalah pribadi 

tersebut menjadi sentimen kelompoik, maka 

kekacauan akan meluas. Oleh karena itu, 

diperlukan regulasi yang tegas dan terpusat 

sehingga setiap masalah dapat diselesaikan di 

bawah kontrol otoritas. Tidak menjadi liar tak 

terkendali. 

Keempat, interpersonal interaction dengan 

tujuan justru agar masing-masing individu bisa 

dikenal. Hal ini untuk meminimalkan adanya 

individu-individu yang merasa tersisih atau 

teralienasi dalam pergaulan. Individu yang 

teralienasi atas dasar apapun menjadi sosok 

penyendiri yang berpotensi negatif. Namun 

apabila masing-masing individu sama-sama 

dikenal, maka semua merasa mendapat 

penerimaan yang layak sehingga muncul 

kebersamaan.  David W. Johnson dan Roger T. 

Johnson memberikan empat panduan bagi 

terciptanya hubungan interpersonal di 

kalangan peserta didik, yaitu:  (a) get to know 

and trust each other (saling mengenal dan saling 

percaya); (b) communicate accurately and 

unambiguously (berkomunikasi secara tepat 

dan jelas); (c) accept and support each other 

(saling menerima dan saling mendukung); 

resolve conflicts constructively (menyelesaikan 

konflik secara konstruktif).(7) 

 Penjabaran terhadap teori ini, salah 

satunya dilakukan oleh A. Supratiknya. Ia 

menawarkan beberapa sub kemampuan yang 

perlu dikuasai agar empat pilar hubungan 

interpersonal tersebut dapat dimanifestasikan 

secara baik. Berikut ini penjelasan masing-

masing aspeknya: (a) Pemahaman 

(Understanding). Get to know and trust each 

other, oleh Supratiknya diterjemahkan dengan 
“saling memahami”, aspek ini mengarah pada 

kemampuan individu untuk memahami orang 

lain melalui penerimaan positif terhadap 

pikiran dan perasaannnya sendiri kemudian 

menyadari perasaan orang lain, sekaligus 

memberi kepercayaan pada orang lain dan 

mengungkapkan tanggapannya terhadap situasi 

yang sedang dihadapi. Aspek ini memiliki 

beberapa sub kemampuan yaitu: sikap percaya, 

pembukaan diri (self disclosure), keinsyafan diri 

(self awareness), penerimaan diri (self 

acceptance). (b) Asertivitas (asertifness), asertif 

berasal dari bahasa Inggris yaitu ascertain yang 

berarti menentukan, menetapkan, 

menyatakan, menegaskan.(8) Joseph Wolpe 

mendefenisikan perilaku asertif sebagai 

perilaku individu yang penuh keyakinan diri. (9) 

Sedangkan Singgih D. Gunarsa dkk menyatakan 

bahwa: “Perilaku asertif adalah perilaku antar 

pribadi (interpersonal behaviour) yang 
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melibatkan aspek kejujuran, keterbukaan 

pikiran dan perasaan. Perilaku asertif ini 

ditandai dengan adanya kesesuaian sosial dan 

seseorang yang mampu berperilaku asertif 

akan mempertimbangkan perasaan dan 

kesejahteraan orang lain. Selain itu, 

kemampuan dalam perilaku asertif 

menunjukkan adanya kemampuan untuk 

menyelesaikan diri dalam hubungan antar 

pribadi.” (10) Dapat disimpulkan bahwa 

asertivitas merupakan kemampuan individu 

untuk mengkomunikasikan pikiran, perasaan, 

bersikap hangat, dan senang mendengarkan 

(active listening).  

Kemudian aspek (c) Dukungan Emosional 

(Emotional Support). Kemampuan individu 

untuk memberi  dukungan dan bantuan 

emosional atau moril pada orang lain dengan 

menunjukkan sikap positif memahami agar 

orang tersebut dapat menemukan pemecahan-

pemecahan yang konstruktif terhadap masalah 

dengan membantu menguatkan perasaan 

orang lain, mampu menanggapi keluhan dan 

memberi bombongan (perasaan nyaman dan 

senang) serta motivasi. Dan (d) Pengelolaan 

Konflik Emosional (Emotional Conflict 

Management). Kemampuan untuk mengelola 

dan mengatasi konflik emosional antar individu 

melalui cara-cara yang konstruktif dengan sub 

kemampuan: menjadikan konflik untuk 
mempererat hubungan, saling mempercayai, 

semakin terampil mengatasi masalah, dan 

sebagai titik tolak perubahan sikap. (11) 

 Sedangkan menurut Keith Davis dan 

Dale Yoder mengatakan bahwa aspek-aspek 

dalam hubungan interpersonal ada dua yaitu 

komunikasi dan partisipasi. (12) Komunikasi 

adalah kemampuan untuk menyampaikan 

pesan terhadap komunikan atau lawan 

komunikasi secara baik. Komunikasi ini juga 

sebagai peristiwa sosial yang berhubungan 

dengan perilaku manusia dan kepuasan 

terpenuhinya kebutuhan berinteraksi dengan 

manusia lainnya yang berfungsi sebagai 

jembatan untuk mempersatukan manusia. (13) 

Komunikasi yang baik merupakan hal yang 

paling penting dalam hubungan interpersonal 

karena setiap kali melakukan komunikasi yang 

efektif bukan hanya sekedar menyampaikan isi 

pesan (content) tetapi juga menentukan kadar 

hubungan interpersonal (relationship). Dengan 

semakin baiknya hubungan interpersonal 

semakin terbuka orang untuk mengungkapkan 

dirinya, sehingga semakin efektif komunikasi 

yang berlangsung, dan semakin dalam 

hubungannya yang terjalin. 

 Menurut Jalaluddin Rahmat dalam 

menjalin komunikasi dengan orang lain ada 

empat aspek yang turut berperan yaitu; 

pertama, percaya (trust), aspek percaya 

merupakan aspek yang paling penting karena 

rasa percaya akan menyebabkan komunikasi 

yang terbuka, dalam mengungkapkan pikiran 

dan perasaan sehingga terjalin hubungan yang 

akrab dan  mendalam. Ada tiga hal yang 

menumbuhkan sikap percaya yaitu menerima 

dalam berhubungan dengan orang lain tanpa 

menilai dan tanpa mengendalikan serta melihat 

manusia sebagai individu yang patut dihargai. 

Berempati dengan pengungkapan diri kepada 

orang lain dan menghindari kepura-puraan. 

Pertama, jujur tidak menutup-nutupi dan 

memperlihatkan apa adanya. Dan yang kedua 

adalah dukungan (suportif), aspek ini biasanya 

tampak dari sikap deskriptif yaitu penyampaian 

perasaan tanpa menilai dan menerima 

seseorang sebagai individu yang patut dihargai. 

Kemudian berorientasi pada masalah dengan 

mengkomunikasikan keinginan untuk bekerja 

sama mencari pemecahan masalah. Ketiga, 
spontanitas dalam bersikap dan tidak menutupi 

motif yang terpendam. Menunjukan sikap yang 

sama dalam memperlakukan orang lain secara 

horisontal dan demokratis. Dalam sikap 

persamaan kita tidak mempertegas perbedaan. 

(3) empati, aspek ini mengarah pada perlunya 

memiliki pemahaman yang sama mengenai 

perasaan masing-masing pihak yang terlibat 

komunikasi. Karena masing-masing pihak 

berusaha untuk merasakan apa yang dirasakan 

oleh orang lain dengan mengunakan cara yang 

sama. (4) sikap terbuka, aspek ini merujuk pada 

karakteristik orang yang terbuka dalam menilai 

pesan secara obyektif, berdasarkan kenyataan 

yang logis. Berorientasi pada isi pembicaraan 

bukan siapa yang bicara. Mencari informasi dari 

berbagai sumber. Lebih bersifat profesional 

dan bersedia mengubah kepercaayaan yang 

tidak sesuai. Mencari pengertian pesan yang 

tidak sesuai dengan rangkaian kepercayaannya, 
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maksudnya orang yang terbuka bersedia 

menghadapi perbedaan gagasan, dan mau 

dialog bersama sehingga tercapai suatu 

pengertian. 

Selain komunikasi, Keith Davis dan Dale 

Yoder menyebut aspek interpersonal relation 

adalah Partisipasi. Hal ini mengarah pada 

kemampuan individu untuk melibatkan diri 

secara mental dan emosional dalam situasi 

interaksi dengan individu lain maupun 

kelompok yang mendorong dirinya untuk 

memberikan sumbangan demi tercapainya 

tujuan bersama serta bertanggungjawab di 

dalamnya. (14) 

Dengan empat kondisi yang disampaikan 

Allport tersebut, terutama penekanan yang 

serius pada aspek hubungan interpersonal, 

maka prasangka (prejudice) baik rasial, agama, 

dan budaya dapat direduksi. 

4. An Equity Pedagogy 

Equity pedagogy terjadi ketika pengajar 

berupaya memodifikasi pengajarannya sehingga 

setiap peserta didik dari beragam latar 

belakang dapat meraih pencapaian terbaiknya. 

Gaya mengajar dan pendekatan yang 

diterapkan harus dapat mewadahi keragaman 

kultural yang dimiliki peserta didik. Menurut 

Banks, secara historis di dunia Barat pernah 

menganut paradigma lama yang memposisikan 

warga kulit berwarna sebagai ‘the other’ dan 
‘the problem’.(18) Paradigma ini juga melanda 

dunia pendidikan sehingga berakibat peserta 

didik kulit berwarna tidak dapat mencapai 

kemampuan optimalnya. Oleh karena itu, 

equity of pedadogy menjadi mutlak bagi 

pendidikan multikultural. 

5. An Empowering School Culture and Social 

Stucture 

Lembaga pendidikan ketika diposisikan sebagai 

sebuah makrokultur, maka ia harus memiliki 

budaya tersendiri yang mencerminkan 

keragaman budaya mikro yang ada di 

dalamnya. Budaya lembaga inilah yang harus 

diberdayakan. Dalam bahasa managemen 

sering disebut sebagai budaya organisasi. 

Keberhasilan sebuah lembaga, termasuk 

lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh 

kemampuan lembaga tersebut membangun 

budayanya sendiri. Misalnya, dalam hal 

menghargai waktu, menepati janji, membangun 

semangat kebersamaan, menyelesaikan konflik 

internal, dan membangun perencanaan. Semua 

dapat didesain dengan budaya yang khas 

dimiliki oleh lembaga tersebut. Namun 

tentunya, budaya organisasi ini merupakan 

buah kesepakatan setiap komponen yang ada 

sehingga tidak bersifat top down atau memaksa. 

Budaya yang disusun dengan model bottom-up 

akan dapat lebih dinikmati setiap anggotanya 

dan lebih adil secara sosial. 

 

D. Hidden Curriculum dan “School Culture” 

dalam Pendidikan Tinggi Islam 

Dalam paradigma pendidikan multikultural, 

lembaga pendidikan adalah sebuah sistem 

sosial dimana setiap komponen pendidikan 

memiliki hubungan ketat dan saling 

mempengaruhi. Untuk mengimplementasikan 

pendidikan multikultural harus ada reformasi 

hubungan dalam hal interaksi pendidik dan 

peserta didik, budaya, kurikulum, aktifitas 

ekstrakurikuler, dan sikap terhadap kelompok 

minoritas. (1). 

Menurut James A. Banks, empat dimensi 

pendidikan kultural di atas sebetulnya masih 

perlu ditopang oleh cultural system yang dibuat 

oleh lembaga penididikan. Cultural system yang 

dimaksud adalah seperangkat norma, nilai, 

etos, dan makna yang dipergunakan 

bersama.(19) Selanjutnya cultural norms ini juga 
dapat dikembangkan secara terpisah dari 

kurikulum utama. Oleh karena itu, perhatian 

utama juga diberikan kepada hidden curriculum 

yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. 

Lembaga biasanya memiliki kurikulum yang 

tampak (manifest curriculum) dan kurikulum 

yang tersembunyi namun bersifat laten (hidden 

curriculum). Hidden curriculum juga kerap 

disebut sebagai untaught lesson karena sifatnya 

yang tidak diajarkan, namun dijalani, 

dipraktikkan, dirasakan, dihayati, dan dinikmati 

bersama seluruh bagian sebuah komunitas. 

Oleh karenanya, hidden curriculum bersifat 

sangat lunak (soft), bahkan sering pula disebut 

sebagai soft-skills.  

Hidden curriculum atau Soft skills mencakup 

spectrum yang luas:  personal, social, 

communication, and self management behaviours, 

self awareness, trust worthiness, 

conscientiousness, adaptability, critical thinking, 
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organizational awareness, attitude, innitiative, 

emphathy, confidence, integrity, self-control, 

leadership, problem solving, risk taking and time 

management”. Menurut Elfindri, dkk., soft skills 

merupakan keterampilan dan kecakapan hidup, 

baik untuk sendiri, berkelompok, atau 

bermasyarakat, serta dengan Sang Pencipta. 

Dengan mempunyai soft skills membuat 

keberadaan seseorang akan semakin terasa di 

tengah masyarakat. Keterampilan akan 

berkomunikasi, keterampilan emosional, 

keterampilan berbahasa, keterampilan 

berkelompok, memiliki etika dan moral, 

santun dan keterampilan spiritual. Selain itu, 

soft skills juga merupakan semua sifat yang 

menyebabkan berfungsinya hard skill. Dengan 

demikian soft skills merupakan komplemen dari 

hard skill. Jenis keterampilan ini merupakan 

bagian dari kecerdasan intelektual seseorang. 

(5) 

Atribut soft skills meliputi nilai yang dianut, 

motivasi, perilaku, kebiasaan, karakter dan 

sikap. Atribut soft skills ini dimiliki oleh setiap 

orang dengan kadar yang berbeda-beda, 

dipengaruhi oleh kebiasaan berfikir, berkata, 

bertindak, dan bersikap. Namun, atribut ini 

dapat berubah jika yang bersangkutan mau 

mengubahnya dengan cara berlatih 

membiasakan diri dengan hal-hal yang baru. (6) 

Dengan demikian, pendidikan multikultural 
memerlukan perpaduan yang baik antara 

kurikulum yang manifest dengan kurikulum 

tersembunyi atau soft skills. Adapun soft skills 

pada hakikatnya merupakan komponen sarat 

nilai (value loaded) sehingga nilai-nilai kultural 

yang ada pantas dipertimbangkan sebagai 

sumber inspirasinya. 

Dalam sebuah lembaga pendidikan Islam, 

value dari ajaran Islam mendapat porsi besar 

dalam membangun soft skills sebab banyak 

ajaran Islam yang mengajarkan nilai-nilai 

seputar attitude pribadi maupun sosial. Ajaran 

Islam juga sarat dengan nilai-nilai yang 

mengakui keragaman. 

 

E. Nilai Multikultural dalam Ajaran 

Islam 

Pendidikan multikultural secara esensial 

sebetulnya merupakan model pendidikan yang 

Islami, sebab nilai-nilai yang ditekankan di 

dalamnya sejalan dengan ajaran Islam. 

Beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan 

tentang multikultural antara lain yaitu: 

 “Hai manusia, sesungguhnya Kami 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 

kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia di antara kamu di 

sisi Allah ialah orang yang paling taqwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. al-

Hujurat [49]: 13) 

Ayat ini menegaskan bahwa Allah 

menciptakan manusia dari asal yang sama, 

kemudian dijadikan dalam kelompok syu’ub dan 

qabail, penuh keragaman kultur. Namun 

seluruh manusia setara dalam kemuliaan 

sebagai keturunan Adam dan Hawa. Manusia 

pada awalnya satu sumber, lalu menjadi 

multikultur, namun bukan berarti mereka tidak 

dapat disatukan lagi. Para nabi diutus Allah 

justru untuk menyelesaikan perselisihan dan 

pertentangan sehingga manusia dapat kembali 

menjadi satu meskipun telah memiliki kultur 

yang berbeda-beda. 

Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 

213 disebutkan:  

“Manusia itu adalah umat yang satu. 

(Setelah timbul perselisihan), Maka Allah 
mengutus Para Nabi, sebagai pemberi 

peringatan, dan Allah menurunkan bersama 

mereka kitab yang benar, untuk memberi 

keputusan di antara manusia tentang 

perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah 

berselisih tentang kitab itu melainkan orang 

yang telah didatangkan kepada mereka 

Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka 

keterangan-keterangan yang nyata, karena 

dengki antara mereka sendiri. Maka Allah 

memberi petunjuk orang-orang yang beriman 

kepada kebenaran tentang hal yang mereka 

perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. 

dan Allah selalu memberi petunjuk orang 

yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang 

lurus”. 

Perselisihan itu sendiri muncul setelah 

umat manusia pada mulanya bersatu. Fungsi 

kehadiran para nabi adalah untuk melerai, 
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memberi peringatan, memberi keputusan di 

antara perkara yang diperselisihkan. 

Selain itu, dalam Al-Qur’an juga dijelaskan 

tentang kewajiban seorang Muslim untuk 

menjadi juru damai, yaitu senantiasa menjaga 

kedamaian dan kerukunan hidup dalam 

lingkungannya. Allah berfirman:  

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan 

bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-

bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) 

memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau 

mengadakan perdamaian di antara manusia. 

dan barangsiapa yang berbuat demikian 

Karena mencari keridhaan Allah, Maka kelak 

kami memberi kepadanya pahala yang 

besar. (QS. An Nisaa’ : 114). 

Kewajiban ini tidak hanya ditujukan 

kepada saudara seagama saja, dalam teks ayat 

diatas jelas menggunakan bahasa perdamaian 

diantara manusia,  

Lebih jauh, ajaran Islam juga mewajibkan 

umatnya mencegah segala bentuk 

penganiayaan yang hendak dilakukan oleh 

“saudaranya” kepada “saudaranya” yang lain. 

Sebagaimana termaktub dalam hadits Rasul, 

yang artinya: “Tolonglah saudaramu, baik ia 

berlaku aniaya maupun teraniaya. Seorang 

sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami pasti 

akan menolongnya jika ia teraniaya, akan tetapi 

bagaimana kami menolongnya jika ia berlaku 
aniaya?, Nabi menjawab: Halangi dan cegahlah 

dia agar tidak berbuat aniaya. Yang demikian 

itulah pertolongan baginya”. (HR Bukhori). 

Dalam hadis lain disebutkan; agama yang paling 

dicintai di sisi Allah adalah [agama yang 

berorientasi pada semangat  mencari 

kebenaran secara toleran dan lapang].  Dalam 

ayat lain: Dan tiadalah kami mengutus kamu, 

melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta 

alam. (QS. Al Anbiya’: 107).  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa  aspek-aspek mulitikultural seperti, 

kesatuan umat, keragamaam, perdamaian, 

toleransi, perselisihan, kesadaran budaya,  dan 

lain sebagainya telah tersedia dalam ajaran 

Islam. 

Dengan kekayaan khazanah multikultural 

yang dimiliki, perguruan tinggi Islam 

seyogyanya mampu mengembangkan 

pendidikan multikultural tanpa hambatan yag 

berarti. Perguruan Tinggi Islam harus menjadi 

tempat bernaung yang adil dan 

memberdayakan bagi siapa saja yang ingin 

menuntut ilmu dan karir di dalamnya. 

 

IV. KESIMPULAN 

Konsep pendidikan multikultural yang 

dipelopori James A. Banks adalah jawaban 

terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih adil 

dan memanusiakan untuk konteks saat ini. 

Terutama sejak globalisasi dan perkembangan 

teknologi dan informasi memudahkan setiap 

ragam budaya untuk bertemu dan berinteraksi 

dengan budaya lain. 

Mengadopsi pandangan James A. Bank, 

lembaga pendidkan Islam harus mampu 

menjadi makrokultur yang dapat mewadahi 

segala mikrokultur di dalamnya. Upaya yang 

perlu dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi 

Islam ialah dengan menerapkan dimensi-

dimensi utama pendidikan multikultural yaitu 

integrasi muatan pembelajaran, mengkritisi 

konstruksi pengetahuan yang ada di 

lembaganya, mereduksi segala bentuk 

prasangka (prejudice) rasial dan agama, 

menfasilitasi semua unsur untuk mencapai 

potensi maksimal, dan memberdayakan kultur 

kampus termasuk di dalamnya adalah 

pengembangan hidden curriculum atau soft skills. 

Dengan basis keislamannya, perguruan tinggi 
Islam telah memiliki kekayaan nilai dari sumber 

keagamaannya yaitu Al-Qur’an dan Hadits yang 

kaya akan nilai-nilai multikultural. Dengan 

kekayaan tersebut, ditambah kemampuan 

menyerap dan mengapresiasi  budaya dan 

sumber kearifan lain yang dimiliki setiap 

komponen di dalam perguruan tinggi Islam, 

maka konsep pendidikan multikultural yang 

diidealkan semestinya tidak sulit untuk 

terwujud. 
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