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memberikan kepada siapapun
untuk dapat bersekolah .disana,.
namun apalahdaya sisi ekonomi
menjadi  penyebabnya,  a lhasi l

'hanya orang-orang kaya saja
yang dapat mengenyam pendidi-
kan. Penghirauan nilai, norma,
dan moral, serta pendekatan pen-
didikan p€rsekolahan inilafu .yang
menjadi sebab intoleransi'kerap
terjadi dan subur di negeri ini.

Kembali ke akar masalah. Intol-
, eransi yang ada perlu disikapi oleh
sekolah dengan pengintegrasian

. nilai-nilai karakter dan pendidikan
multikultural. Pengintegrasian
nilai karakter perlu dilakukan
dalam kulturalisasi (custum: ke-
biasaan) dan proses belajar men-
gajar. Proses kulturalisasi perlu
diintegrasikan dalam kegiatan
sehari-hari di sekolah- termasuk
da lam penge lo laan  angga ran

--sekolah secara akuntabel dan
transparan. Dalam proses belajar
mengajarnya perlu dintegrasikan
kepeida komponen pembelajaran,
diantaranya tujuan yang ingin
dicapai, bahan atau isi atau materi
ajar, strategi dan metode pembela-
jaran, sumber dan media belajar,
pengorganisasian kelas, sarana,
dan prasarana, serta penilaian dan
tindak lanjut. Dengan begitu, se- -
luruh warga sekolah benar'benar
menjadi pribadi yang berkarakter
baik, sesuai cita-cita pendidikdn.

Sementara ifu, pendidikari rnul.
tikultural merupakan suatu ide,
gerakan pembaharuan pendidikaii
dau proses pendidikan yang firjqa{r
utarnanya adalah untuk mengubali
sfuktw lembaga pendidikan supa-
yq:sislva baik pria maupun wanita,

,siswa berkebutuhan kliusus, dan
siswa yang merupakan anggota
dari kelompok ras, etnis, dan
kultur yang bennacam-macam itu
akan memiliki kesempatan yang
sama untuk mencapai prestasi
akademis di sekolah (ihat buk-u
Multicultural Education karva-
James A. Banks). Sebagai suatu
ide, sekolah perlu melakukan
peningkatan kesadaran tentang
karakteristik manusia dan budaya
yang beranekaragam. Sementara
itu, sebagai suafu gerakan, seko-
lah harus memasifkan bahwa
perbedaan adalah keniscayaan,
sehingga kebijakan sekolah fak
boleh rnenyudutkan kepada suatu
hal sehingga semua warga sekolah
dapat menjalankan budayanya dan
jugaberprestasi. Dan sebagai suatu
proses, sekolah perlu melakukan
penyadaran s€cara masih dan
terus-menerus, berproses setapak
demi setapak.
. Ini merupakan tugas berdt dari
insanpendidikan. Tetapi tak ada
yang tak mungkin selagi masih
benrsaha. Semoga pendidikan
kita tak kembali ke tahun 90-an
dengan behaviorismenya, yang
hanya mementingkan otak, tanpa
nilai dan kesadbran kemultikul-
turan.(*)


