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Abstrak 
 

Bangsa dan Negara Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan beraneka ragam budaya, 

suku bangsa, adat istiadat, agama dan kepercayaan. Kekayaan ini patut disyukuri, dan dikelola 

dengan baik sehingga menjadi modal untuk membangun manusia Indonesia yang holistik dalam 

kebhinekaan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting untuk menghasilkan manusia 

Indonesia yang holistik. Tujuan ini bisa diwujudkan oleh para pendidik dengan menerapkan 

manajemen kelas yang responsif secara budaya. Artikel ini merupakan hasil kajian literatur.yang 

bertujuan untuk memberikan wawasan tentang pentingnya dan perlunya penerapan manajemen kelas 

yang responsif secara budaya di dalam kegiatan dan interaksi mengajar-belajar. Di era globalisasi 

saat ini, banyak pendidik cenderung memiliki dan akan berhadapan dengan siswa dari beragam suku, 

budaya, etnis, ras, bahasa, dan agama di kelas mereka. Terlebih khusus di dalam masyarakat 

Indonesia, setiap pendidik perlu memiliki kesadaran, pengakuan, dan penerimaan bahwa peserta 

didik yang mereka hadapi memiliki latar belakang yang berbeda. Setiap siswa lahir, diasuh, dan 

dibesarkan dalam lingkungan budaya Nusantara yang kaya dan beragam. Maka diharapkan agar 

setiap pendidik termotivasi untuk menerapkan manajemen kelas yang responsif secara budaya, 

sehingga secara positif akan meningkatkan kinerja akademik setiap siswa. Dengan demikian 

terbangunlah manusia Indonesia yang holistik. 

 

 

Kata Kunci: budaya; holistik; manajemen kelas; responsif 

 

 

A. LATAR BELAKANG 
 

“Nicole was a European American woman in her first year of teaching. A product 

of an upper-middle-class family, Nicole was reared in a predominantly White 

middle-class suburban community in a large metropolitan area.... Her graduating 

class of 700 included no more than 3 African American students. Nicole graduated 

from a large university with a degree in English education. Again, during her college 

years she had limited contact with (and coursework on) culturally diverse 

populations. 

Nicole's first teaching assignment contrasted dramatically with her background 

and preparatory experiences. She found herself in an urban school district, in a 

school with a majority African American, inner-city population. One day, after 

beginning her teaching duties, Nicole observed outside her classroom two African 
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American male adolescents engaging in verbal repartee that appeared aggressive 

and contentious. Being a dutiful and responsible teacher, she immediately marched 

them to the principal's office to be reprimanded. Much to her surprise and dismay, 

the principal, an African American woman, criticized Nicole rather than the 

students, complaining that Nicole had misread the situation and treated the boys 

prejudicially and unfairly. 

What Nicole did not know and—with her limited experience and training— had no 

way of knowing was that she was observing a unique communication style of African 

American youth, particularly males. Nicole encountered what Irvine (1990) refers to 

as "verbal sparring," also called "ribbing," "capping," "woofing," and so forth. 

Essentially, these interactions are verbal battles characterized by Irvine as Black 

male rituals that are valued and generally conducted in an atmosphere of sport.” 

(Cartledge & Milburn, 1996, pp.2-3 in Weinstein, et al., 2006). 

Kisah Nicole menggambarkan bentuk salah tafsir dan intervensi disipliner yang 

tidak perlu yang dapat terjadi saat guru dan siswa berasal dari latar belakang budaya 

dan keluarga yang berbeda—sebuah situasi yang semakin lazim terjadi akibat 

perubahan demografi yang begitu cepat. Peristiwa tersebut memang terjadi di 

Amerika Serikat, namun itu juga mungkin terjadi dalam konteks pembelajaran di 

Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari beragam suku bangsa, budaya dan bahasa. 

Bentuk salah tafsir lainnya juga banyak dialami oleh siswa Indonesia yang belajar 

di luar negeri. Contohnya, secara umum orang Barat menilai orang-orang dari Asia 

(termasuk orang Indonesia) adalah orang-orang yang pemalu. Banyak siswa dari 

negara Asia yang melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat, sering mendengar 

stereotype: “Those Asians are very shy, when you ask them to engage in a discussion 

most of them will just being passive, they will just nod or say yes to agree with you. 

They are too polite to even state their disagreement.” 

Kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa latar belakang budaya yang berbeda 

merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan 

para guru dalam menetapkan prosedur dan aktivitas mengajar di dalam dan di luar 

kelas. Budaya disini mengacu pada cara hidup yang dimiliki oleh anggota suatu 
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populasi, termasuk pengetahuan bersama, kebiasaan, ritual, emosi, tradisi, nilai, dan 

norma yang terkandung dalam seperangkat perilaku yang dirancang untuk bertahan 

hidup di lingkungan tertentu (Shiraev & Levi, 2012; Heine, 2008). 

Lebih lanjut Long (2011) menjelaskan, budaya merupakan proses adaptif yang 

mengakumulasi solusi parsial untuk masalah yang sering dihadapi. Budaya adalah 

proses kognitif manusia yang berlangsung baik di dalam maupun di luar pikiran 

seseorang. Ini adalah proses di mana praktik budaya kita sehari-hari ditetapkan. 

Praktik ini dipelajari, dibagikan, dan ditransmisikan dari generasi ke generasi. Proses 

mengembangkan ini pada anak-anak sering disebut 'sosialisasi', dan pendidikan 

adalah bagian penting dari itu. Tujuan pendidikan yang lebih formal dan eksplisit 

adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang 

ditetapkan dalam kurikulum. Terlepas dari apa yang diajarkan dalam pelajaran, 

sekolah juga berperan penting dalam hal proses informal yang menetapkan identitas 

sosial dan perilaku murid. Ini berasal dari pengaruh nilai dan kontak dengan teman 

sebaya, struktur sosial umum, serta proses manajemen dan kontrol di sekolah. 

Setiap siswa berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, mereka membawa 

serta nilai, norma, dan harapan perilaku yang berbeda. Secara tradisional, para guru 

umumnya bertindak seolah-olah setiap orang memiliki harapan budaya yang sama 

dan guru cenderung mengabaikan perbedaan budaya. Namun, ini bukan strategi yang 

bijaksana untuk diadopsi oleh guru. Perlu senantiasa diingat bahwa sekolah dan 

ruang kelas tidak netral atau bebas dari budaya (Levin & Nolan, 1996). Pendidikan 

sangat dipengaruhi oleh budaya umum karena murid dan guru membawa 

kepercayaan dan nilai yang mereka miliki ke sekolah (Long, 2011). 

Lebih lanjut, Tilaar (2010) menerangkan secara jelas dalam dua sisi bahwa: 

1. Kebudayaan Tidak Terlepas dari Pendidikan 

Pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan interaktif yang saling 

membutuhkan. Tidak mungkin praksis pendidikan terlepas dari kebudayaan, dan 

perkembangan kebudayaan tidak terlepas dari proses pendidikan yang terjadi di 

dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu. Menghilangkan kebudayaan dari proses 

pendidikan berarti membuang pendidikan ke suatu wilayah vacuum tak bertuan. 
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Adalah tidak mungkin untuk membangun masyarakat Indonesia tanpa kebudayaan. 

Memelihara dan mengembangkan kekayaan kebudayaan Nusantara yang bhinneka 

berarti pula menyiangi lading praksis pendidikan yang subur. Oleh sebab itu perlu 

terus dikaji secara jernih dan mendalam peranan dan tempat pendidikan di dalam 

pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai budaya Nusantara dalam 

rangka mengembangkan manusia Indonesia yang beridentitas sebagai orang 

Indonesia. Bahkan kebudayaan merupakan perekat persatuan bangsa dan keutuhan 

Negara persatuan Republik Indonesia. 

Pendidikan tanpa kebudayaan adalah hampa, sedangkan kebudayaan tanpa 

pendidikan menuju kepada kematian budaya itu sendiri. Jadi, antara pendidikan dan 

kebudayaan merupakan dua muka dari satu mata uang. Yang satu tidak terlepas dari 

yang lain dan hanya berbeda di dalam sudut dari mana kita memandangnya. 

Kebudayaan adalah jiwa suatu bangsa dan jiwa dari pendidikan nasional. 

 

2. Pendidikan Tidak Terlepas dari Kebudayaan 

Para ahli antropologi dan ahli pendidikan sepakat bahwa pendidikan tidak terjadi 

di dalam vacuum tetapi terlaksana di dalam suatu kehidupan yang berbudaya yang 

dimiliki oleh setiap masyarakat. Kepribadian setiap siswa terbentuk karena nilai-nilai 

budaya di mana siswa itu dilahirkan, dibesarkan, dan dididik. Antropolog terkenal 

Ralph Linton mengupas mengenai latar belakang kebudayaan dari terbentuknya 

kepribadian manusia. Tanpa kebudayaan tidak mungkin lahir suatu kepribadian. Oleh 

sebab itu proses pendidikan tidak bisa lepas dari proses pembudayaan. 

Pendidikan bukan semata-mata mentransformasikan nilai-nilai universal tetapi 

juga nilai-nilai khusus, yang hidup di dalam suatu masyarakat. Bahkan tanpa 

pengenalan nilai-nilai yang khusus tersebut tidak mungkin seorang menggapai nilai-

nilai yang lebih abstrak atau nilai-nilai kemanusiaan. Di dalam suatu masyarakat 

yang multi-etnis misalnya tidak mungkin seorang peserta-didik secara langsung dapat 

dilepaskan ke dalam kebudayaan mayoritas. Pengalaman pendidikan di dalam 

masyarakat yang multi-etnis menunjukkan bahwa pendidikan akan berhasil apabila 

bertitik tolak dari nilai-nilai budaya asal yang secara bertahap memasuki nilai-nilai 
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yang dimiliki oleh masyarakat yang lebih luas. 

Berdasarkan penguraian pada beberapa halaman terdahulu, makalah ini 

diharapkan dapat memberikan wawasan teoritis dan intervensi pedagogis yang 

berguna bagi para pendidik dalam keragaman etnis, budaya, dan bahasa yang 

berkembang di sekolah-sekolah. 

 

B. MANAJEMEN KELAS YANG RESPONSIF SECARA BUDAYA 
 

Masyarakat Indonesia yang berbhinneka menyadarkan kita tentang adanya cara 

hidup yang berbeda di antara masyarakat Indonesia. Permasalahannya, seseorang 

seringkali menggunakan “kaca mata” pribadi untuk melihat orang lain. Adapula yang 

berpendapat bahwa setiap orang memiliki telescope-nya masing-masing yang 

mempresentasikan budaya atau agamanya, untuk melihat dan mengamati yang lain. 

Namun, perspektif kita tentang kebajikan hanya sejauh area yang dicapai telescope 

ini. Karena itulah kita butuh teleskop-teleskop lain untuk memperluas sudut pandang 

kita yang terbatas. Akan berbahaya, jika kita menganggap bahwa kebenaran adalah 

sebagaimana yang kita lihat melalui teleskop budaya dan agama kita sendiri 

(Hidayati, 2008:24). 

Prekonsepsi dan stereotype merupakan proses psikologis alami dan tidak 

terelakkan yang dapat memengaruhi semua persepsi dan komunikasi kita. Terlalu 

bersandar pada stereotype akan memengaruhi objektivitas seorang guru dalam 

melihat orang lain dan memahami pesan komunikasinya. Lebih lanjut, hal ini rentan 

membawa dampak yang negatif dalam proses komunikasi yang terjadi (Sarwono, 

2015). Di tengah masyarakat Indonesia yang beragam budaya dan agamanya, para 

guru/dosen harus berhati-hati membuat stereotype, jangan terlalu cepat dalam 

mengambil kesimpulan. 

Guru dan orangtua harus menjadi teladan atau model bagi anak didik dalam hal 

stereotype dan prasangka. Salah satu yang mempengaruhi prasangka adalah opini 

yang telah terbentuk atau identitas yang telah diberikan oleh masyarakat tertentu. 

Tidak jarang kita mendengar seseorang memberikan stereotype atau cap pada etnis 

tertentu, misalnya bahwa orang Sumatera dan orang dari Indonesia bagian Timur itu 



 

327 

 

berperangai keras dan kasar, atau bahwa orang Cina, Minang, dan Sunda materialistis 

(Hidayati, 2008:25). Hal seperti ini perlu disadari dan dihindari oleh guru agar 

interaksi dengan siswa berlangsung dengan baik sehingga pengelolaan kelas berjalan 

kondusif dan responsif. 

Beberapa hal yang harus dilakukan guru agar interaksi pengajaran di dalam kelas 

berlangsung responsif secara budaya, yaitu: 

 

B.1 Menempatkan Keterampilan Komunikasi dalam Konteks Budaya 

Keterampilan komunikasi merupakan salah satu hal penting untuk mewujudkan 

manajemen kelas yang responsif secara budaya. Misalnya, siswa 

Vietnam mungkin merasa tidak nyaman dengan keramahan dan keterbukaan guru 

Amerika, dan pada awalnya mungkin merespons dengan malu-malu dan menarik diri 

saat diminta terlibat dalam komunikasi dan hubungan dengan orang dewasa secara 

terbuka. Beberapa siswa Asia mungkin juga merasa tidak nyaman untuk melakukan 

kontak mata langsung dengan guru mereka (Jones & Jones, 1998). 

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa, sebagai tanda penghormatan, siswa 

African American (dibandingkan dengan siswa kulit putih) lebih mungkin untuk 

menghindari kontak mata dengan orang-orang yang berwenang, termasuk guru. 

Siswa African American mungkin lebih sensitif terhadap pujian dan kritik, dan 

mungkin lebih sensitif terhadap isyarat non-verbal. Guru juga harus menyadari 

bahwa perilaku positif mereka pada awalnya dapat diterima dengan skeptisisme oleh 

siswa African American. Dalam menggambarkan sikap siswa kulit hitam terhadap 

guru kulit putih, Gay dan Abraham menulis, "Dimensi paling penting dari stereotype 

orang kulit hitam dari orang kulit putih adalah bahwa anak-anak kulit hitam diajarkan 

sejak dini untuk curiga terhadap orang kulit putih" (Jones & Jones, 1998). 

Kuncinya adalah bahwa kita semua harus peka terhadap perbedaan antara 

preferensi kita sendiri dan rekomendasi orang lain serta pola komunikasi khusus 

siswa kita. Meskipun semua siswa mendapat manfaat dari pengembangan 

keterampilan komunikasi yang akan digunakan dan dihargai dalam berbagai setting 

di masyarakat ini, para guru juga perlu menyadari norma yang berbeda dan mereka 
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mengalami kebingungan dalam komunikasi. Oleh karena itu, ketika menggunakan 

keterampilan komunikasi yang mungkin berbeda dari yang digunakan oleh siswa di 

rumah, guru harus menyadari pentingnya menjelaskan dan mengajarkan keterampilan 

ini secara hati-hati. Selain itu, guru harus waspada terhadap kebutuhan untuk 

menyesuaikan pola komunikasi saat siswa tampak tidak nyaman atau bingung dengan 

pengajaran mereka. 

Sinkronisasi budaya merupakan faktor yang sangat penting dalam pembentukan 

hubungan positif antara guru dan siswa. Mengutip pendapat Jeanette Abi-Nader, 

Irvine (di dalam Levin & Nolan, 1996) menyatakan bahwa salah satu prinsip yang 

paling kuat dibuktikan dalam teori komunikasi adalah prinsip homiphily. Prinsip ini 

menyatakan bahwa semakin dua orang memiliki kesamaan latar belakang, sikap, 

persepsi, dan nilai maka semakin efektif mereka dapat saling berkomunikasi satu 

sama lain dan semakin serupa (similar) keduanya. Di sisi lain, kurangnya 

sinkronisasi budaya menyebabkan kesalahpahaman antara guru dan siswa yang dapat 

dan sering kali mengakibatkan konflik, ketidakpercayaan, permusuhan, dan 

kemungkinan kegagalan sekolah. 

 

B.2 Peka Terhadap Keragaman Budaya Siswa 

Perbedaan budaya adalah suatu pengaruh yang harus dipelajari guru dan ia harus 

mampu mengelolanya untuk mempromosikan lingkungan belajar yang efektif di 

kelas mereka (Franklin, 2005). Hardin (2004) menjelaskan sangat penting bahwa 

guru-guru peka terhadap keragaman budaya siswa mereka. Seperti yang Cartledge 

dan Milburn perhatikan, "Pelatih keterampilan sosial harus membedakan antara 

defisit keterampilan sosial yang perlu diubah dan perbedaan budaya yang perlu 

dihormati dalam bentuk saat ini atau hanya perlu diaktifkan sesuai dengan kondisi 

sosial tertentu” (hal.1). 

Penjelasan yang telah diberikan dalam bagian pendahuluan merupakan beberapa 

perbedaan gaya budaya antara orang kulit putih dan orang Amerika keturunan Afrika. 

Perbedaan itu hanya digunakan sebagai ilustrasi pengaruh budaya terhadap nilai, 

norma, dan harapan. Penulis mengakui bahwa atribut tersebut tidak mewakili semua 
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orang Afrika Amerika atau semua orang Amerika kulit putih. Kita bisa saja memilih 

kelompok budaya nondominan lainnya untuk menggambarkan perbedaan tersebut. 

Dalam mengembangkan keterampilan untuk interaksi lintas budaya, guru harus 

memiliki pengetahuan mengenai latar belakang budaya siswa yang diajarnya. Guru 

perlu memahami warisan budaya dari kelompok etnis yang berbeda, bagaimana 

mereka memberikan sanksi terhadap perilaku dan merayakan pencapaian, aturan 

mereka tentang sopan santun, penghormatan, dan etiket. Guru juga perlu memahami 

orientasi nilai, standar untuk pencapaian, tabu sosial, pola relasional, gaya 

komunikasi, sistem motivasi, dan gaya belajar kelompok etnis yang berbeda. Ini 

kemudian harus digunakan dalam mengelola perilaku siswa, serta mengajar mereka 

secara tepat di kelas dan sekolah (Weinstein et al., 2004). 

Contoh berikut, perlu diketahui oleh para guru di Amerika Serikat dan diharapkan 

dapat meningkatkan kesadaran dan kepekaan mereka akan keragaman budaya yang 

dimiliki siswa-siswa. Siswa African American cenderung lebih ramai atau nyaring 

suaranya, lebih bersemangat, lebih intens, dan lebih konfrontatif daripada orang kulit 

putih. Orang African American cenderung menghargai konteks sosial di mana dialog 

yang tumpang tindih dan dialog partisipatif digunakan lebih daripada berpaling dan 

berbicara dengan bebas hanya kepada satu orang pada waktu tertentu. Orang-orang 

African American cenderung menyukai argumentasi emosional yang bergairah dalam 

membela keyakinan sebagai kebalikan dari argumentasi non-emosional, datar, dan 

logis yang disukai oleh orang kulit putih. Orang-orang African American cenderung 

memiliki gaya belajar yang lebih relasional dan terikat bidang ilmu, dibandingkan 

dengan gaya belajar kebanyakan orang kulit putih yang analitis dan tidak terikat 

bidang ilmu. Orang African American cenderung belajar lebih baik melalui 

kebebasan bergerak daripada gerakan yang dibatasi. Mereka cenderung memiliki 

fokus kepada orang yang jauh lebih besar selama kegiatan belajar dan cenderung 

menyukai mode pembelajaran di mana mereka interaktif dengan orang lain. Sebagai 

hasil dari perbedaan-perbedaan dalam gaya budaya ini, orang-orang African 

American sering menemukan gaya tingkah laku mereka yang lebih ekspresif, dikritik 

dalam konteks di mana standar-standar perilaku orang kulit putih diberlakukan 
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(Kochman, 1981 di dalam Levin & Nolan, 1996). 

Dalam situasi di mana guru kulit putih mendapati diri mereka mengajar siswa dari 

budaya yang tidak dominan, reaksi guru dan siswa terhadap perbedaan gaya budaya 

ini cenderung sangat berbeda dan tidak dipahami oleh pihak lainnya. Guru kadang-

kadang kembali ke apa yang oleh Irvine menyebut keengganan budaya, yaitu, mereka 

berpura-pura tidak memperhatikan bahwa siswa mereka memiliki identitas ras dan 

etnis yang berbeda dan bertindak seolah-olah tidak ada perbedaan budaya. Hal ini 

cenderung meningkatkan konflik karena guru gagal untuk mencoba memahami 

alasan perilaku siswa. Siswa juga terlibat dalam perilaku yang cenderung 

memperburuk masalah. Mereka terlibat dalam inversi budaya. Mereka 

mengembangkan pola pikir bahwa perilaku tertentu adalah karakteristik budaya kulit 

putih dan oleh karena itu tidak sesuai untuk orang kulit hitam. Oleh karena itu, 

perbedaan budaya ini tidak dipandang sebagai hambatan komunikasi yang bisa 

diatasi. Mereka dipandang sebagai simbol identitas budaya yang harus dijaga. Dilihat 

dari perspektif ini, kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan harapan guru dan 

kurangnya usaha untuk mencapai tujuan bernilai guru, dapat dilihat sebagai bentuk 

perlawanan siswa terhadap asimilasi budaya (Levin & Nolan, 2004: 144). 

Hari ini kelas di seluruh Amerika Serikat lebih beragam daripada pada periode 

sebelumnya dalam sejarah. Keanekaragaman ini membutuhkan guru untuk 

meninggalkan pendekatan satu ukuran untuk semua manajemen kelas (one-size-fits-

all approach) yang digunakan di masa lalu. Agar menjadi manajer kelas yang efektif, 

guru harus menyadari masalah budaya dan sosial yang mempengaruhi perilaku siswa. 

Tingkat sosial ekonomi, agama, struktur keluarga, latar belakang rumah, budaya, ras, 

dan gender mempengaruhi perilaku siswa. Jika guru tidak memahami faktor-faktor 

yang berkontribusi terhadap perilaku siswa, mereka mungkin menggunakan teknik 

yang tidak tepat untuk menghentikan kesalahan perilaku, menunjukkan kurangnya 

pemahaman terhadap siswa, salah menafsirkan perilaku siswa, dan, seringkali, 

menciptakan situasi yang membuat siswa lebih jauh dari lingkungan kelas (Levin & 

Nolan, 1996; Weinstein et al., 2004). Tidak ada guru yang mau melakukan 

diskriminasi, tapi seorang guru tidak harus berprasangka untuk menggunakan teknik 
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manajemen kelas yang bias terhadap para siswa. Guru yang bermaksud baik yang 

tidak memiliki kepekaan terhadap budaya dapat salah mengerti dan salah memahami 

perilaku siswa saat mereka menafsirkan perilaku tersebut berdasarkan gaya hidup, 

nilai, dan perspektif mereka sendiri. Dengan menggunakan pengalaman mereka 

sendiri sebagai tolok ukur untuk perilaku yang sesuai, guru mungkin menganggap 

masalah perilaku yang tidak ada, tidak memperhatikan masalah yang ada, salah 

memahami penyebab perilaku siswa, dan menggunakan teknik yang tidak tepat 

dalam menangani kesalahan penilaian siswa (Hardin, 2004:224). Dalam hal ini 

Weinstein et al. (2004), mengingatkan bahwa kemampuan multicultural juga 

berkaitan dengan pengakuan Etnosentrisme dan bias seseorang. Kompetensi 

multikultural terkait langsung dengan pemahaman tentang motif, keyakinan, bias, 

nilai, dan asumsi seseorang tentang perilaku manusia. 

Oleh karena itu, sangat penting bagi guru untuk membedakan antara perilaku yang 

perlu diubah dan perbedaan budaya yang perlu dihormati dalam bentuk mereka saat 

ini atau hanya perlu diarahkan untuk memenuhi kondisi sosial tertentu. Cartledge dan 

Milburn (1996 di dalam Hardin 2004) mengingatkan bahwa budaya bukanlah sesuatu 

yang diciptakan oleh para ilmuwan. Sebagai gantinya, siswa disosialisasikan untuk 

bersikap sesuai tradisi yang terbentuk dari generasi ke generasi. Konflik bisa terjadi 

bila budaya sekolah tidak selaras dengan budaya yang dibawa setiap siswa ke 

sekolah. 

Ketika siswa diminta untuk menyesuaikan diri dengan budaya yang berbeda 

secara signifikan dari kebutuhan mereka, mereka mungkin menjadi bingung, cemas, 

dan frustrasi, karena mereka tidak tahu apa yang diharapkan dari dirinya (Grossman, 

1995 di dalam Hardin, 2004). Mereka mungkin tidak memiliki sarana untuk 

berinteraksi dengan tepat sehingga menimbulkan masalah interpersonal, karena 

mereka mungkin tidak mengerti perilaku sesama siswa. Mereka juga bisa merasa 

cemas dan takut karena tidak dapat berfungsi secara memadai dalam budaya baru 

atau sedih dan tertekan karena kehilangan cara hidup mereka yang sudah tidak asing 

lagi. Inilah yang disebut disorientasi dan kejutan budaya yang membingungkan 

(culture shock) (Grossman, 1995 di dalam Hardin, 2004; Heine, 2008). 
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Bila memungkinkan, guru perlu menerima perilaku yang disebabkan oleh kejutan 

budaya (culture shock). Guru harus menyadari dan peka terhadap situasi yang 

membuat siswa berkonflik dengan kebiasaan dan budaya mereka sendiri. Jika suatu 

kegiatan tidak sesuai atau tidak dapat diterima oleh siswa, maka guru, siswa, dan 

orang tua harus bekerja sama untuk mencari alternatif (Kozleski, 2010). Guru dapat 

membuat kelas menjadi tempat yang aman bagi para pengungsi yang harus 

meninggalkan tanah air mereka dan bahkan kadang terpisah dari keluarga mereka 

(Hardin, 2004). 

 

B.3 Pendekatan untuk Menangani Masalah Keanekaragaman 

Grossman (di dalam Hardin, 2004) menjelaskan empat pendekatan yang berbeda 

untuk menyelesaikan konflik tersebut: akomodasi, asimilasi, akomodasi bicultural, 

dan pemberdayaan. 

a. Akomodasi 

Banyak pendidik percaya bahwa, agar menjadi manajer kelas yang sukses, guru 

harus memahami dan memperlakukan siswa mereka sebagai individu. 

Pendekatan akomodasi mengharuskan guru untuk menyesuaikan teknik 

manajemen mereka dengan etnisitas, status sosial ekonomi, konteks, gender dan 

karakteristik individu lainnya. Para pendukung pendekatan akomodasi 

mengingatkan agar guru berhati-hati, bahwa ketika siswa menghadapi teknik 

pengelolaan kelas yang tidak familiar dan tidak tepat, mereka cenderung menolak 

pendekatan manajemen guru dan cenderung tidak mengubah perilaku mereka. 

Guru juga perlu memahami bahwa pengelolaan pendidikan mencerminkan dan 

sering melanggengkan praktik diskriminatif dari masyarakat yang lebih besar. 

Kita perlu menyadari cara-cara prasangka-prasangka individual berdasarkan 

norma-norma kelompok dominan menjadi dilembagakan. Kita harus memahami 

bagaimana perbedaan ras, kelas sosial, jenis kelamin, latar belakang bahasa, dan 

orientasi seksual terkait dengan kekuasaan. Kita perlu mengenali bahwa struktur 

dan praktik sekolah dapat memberikan prioritas dan keistimewaan pada 

kelompok siswa tertentu sementara meminggirkan atau memisah-misahkan 
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kelompok siswa lainnya (Weinstein, 2004). 

b.  Asimilasi 

Banyak pendidik percaya bahwa cara terbaik untuk mengatasi ketidak-cocokan 

budaya adalah agar siswa mengadopsi budaya sekolah. Advokat untuk 

pendekatan asimilasi setuju bahwa siswa non-Eropa-Amerika dan keluarga 

mereka harus menyesuaikan diri dengan arus utama budaya di sekolah-sekolah, 

karena setiap orang di Amerika harus berbicara dalam bahasa yang sama, 

mengikuti hukum yang sama, dan memiliki moralitas yang sama. 

c.  Pendekatan Bicultural 

Mengajarkan bahwa siswa harus menyesuaikan perilaku mereka dengan 

persyaratan dari situasi (requirements of the situation). Pendekatan bicultural 

memperbolehkan siswa untuk menyesuaikan ke dalam budaya yang dominan dari 

sekolah dan juga ke dalam budaya mereka di rumah. Pendukung akomodasi 

mutual percaya bahwa siswa diperkaya oleh kemampuan untuk mencampurkan 

dua budaya dan berfungsi dalam dunia multicultural. 

Para kritikus berpendapat bahwa pendekatan bicultural bisa menempatkan 

siswa dalam situasi konflik, jika para orangtua siswa dan teman-teman tidak 

menyetujui perspektif budaya dari sekolah, konflik akan meningkat. Yang 

lainnya mengingatkan bahwa siswa mungkin mengalami kebingungan identitas 

jika mereka mengalami tekanan yang bertentangan antara sekolah dan rumah. 

Gay (2010) menjelaskan, pendidikan multicultural penting untuk memupuk 

kebaikan publik dan tujuan umum dari sebuah negara. 

d.  Pemberdayaan 

Pendekatan terakhir untuk menyelesaikan konflik budaya ialah 

memberdayakan siswa untuk menghadapi konflik budaya mereka sendiri. 

Pendekatan ini mengajarkan siswa bahwa ada bermacam cara untuk 

menyelesaikan konflik, mendidik mereka dengan kemungkinan kelebihan dan 

kekurangan masing-masing, dan menolong mereka untuk memilih solusi yang 

memenuhi kebutuhan mereka. Grossman menemukan bahwa orang-orang yang 

kritikal terhadap pendekatan pemberdayaan ini ketakutan bahwa banyak siswa 
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tidak akan memiliki kemampuan atau kedewasaan untuk membuat pilihan yang 

masuk akal. Namun, bahkan siswa kelas dua pun bisa diajar untuk menyelesaikan 

perbedaan budaya (Hardin, 2004). 

 

C. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Penelitian terkini semakin memperlihatkan bahwa proses psikologis memengaruhi 

proses fisiologis yang dialami manusia. Salah satu faktor yang dipercaya dapat 

memengaruhi proses tersebut adalah budaya yang dimiliki oleh individu. Sarwono 

(2015), menjelaskan, ada berbagai anggapan mengenai budaya: Hofstede 

menganggap budaya sebagai kognisi, di mana ia menyatakan bahwa budaya adalah 

kumpulan representasi mental tentang dunia. Namun, Berry, Poortinga, Segall, & 

Dasen menyatakan budaya adalah produk dari kognisi yang muncul dalam berbagai 

bentuk, seperti norma, keyakinan (belief), pendapat, nilai, dan lain sebagainya. 

Sarwono mengartikan budaya sebagai kognisi, yaitu sebuah sistem informasi dan 

bermakna khusus, dipakai bersama-sama oleh manusia dan diwariskan secara turun 

temurun, yang memungkinkan sekelompok orang memenuhi kebutuhan dasarnya 

untuk bertahan hidup, mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, serta memperoleh 

kebermaknaan dalam hidup. Tanpa kita sadari, budaya memengaruhi proses 

perkembangan seseorang, juga memengaruhi cara kita menerima dan memproses 

informasi mengenai lingkungan di sekitar kita. 

Perspektif psikologi kadang-kadang bisa membawa mereka kecenderungan untuk 

mengabaikan konteks sosial yang lebih luas. Banyak psikologi pendidikan berfokus 

pada tingkat individu dan berkaitan dengan bagaimana orang-orang memahami dan 

bereaksi terhadap lingkungan mereka. Kenyataannya, tentu saja, sistem pendidikan 

adalah bagian dari masyarakat dan hubungan ini terlibat dalam apa yang bisa dicapai 

sekolah. Juga, seperti yang kita miliki, teoretisi seperti Vygotsky percaya bahwa 

proses pendidikan pada dasarnya adalah pengembangan pengetahuan dan 

pemahaman anak-anak tentang budaya sosial di mana mereka tinggal. (Long et al., 

2011) 

Perbedaan nilai, norma, dan harapan akibat perbedaan budaya memiliki beberapa 
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implikasi bagi para guru. 1) Guru harus mengerti bahwa sekolah adalah lembaga 

yang hadir dan terletak dalam budaya. Nilai, norma, dan perilaku yang dipromosikan 

oleh sekolah tidak pernah netral secara kultural. Mereka selalu dipengaruhi oleh 

beberapa pola pikir tertentu. Oleh karena itu, peraturan dan pedoman sekolah dan 

kelas harus dilihat secara budaya. 2) Guru harus berusaha untuk lebih mengenal latar 

belakang budaya siswa yang mereka ajar. Hal ini dapat dicapai dengan mengamati 

bagaimana siswa berperilaku dalam konteks lain, dengan berbicara kepada siswa 

tentang perilaku mereka dan membiarkan mereka mengajarkan tentang perilaku 

mereka, dengan melibatkan orang tua dan anggota masyarakat di kelas, dan dengan 

berpartisipasi dalam acara komunitas dan belajar lebih banyak tentang Institusi di 

komunitas rumah siswa. 3) Guru harus mengakui dan dengan sengaja 

menggabungkan latar belakang dan harapan budaya siswa ke dalam kelas mereka. 

Bila peraturan dan harapan guru bertentangan dengan harapan budaya siswa, ada 

beberapa pilihan yang mungkin perlu dilakukan termasuk memeriksa ulang dan 

menegosiasi ulang pedoman dan prosedur jika sesuai. 

Paling tidak, para siswa perlu diberi alasan yang jelas mengapa peraturan dan 

pedoman itu penting. Sehingga, ketika siswa berperilaku tidak tepat, guru harus 

melangkah mundur dan memeriksa tingkah laku dalam hal latar belakang budaya 

siswa. Dengan menggunakan seperangkat lensa budaya yang berbeda untuk 

menafsirkan perilaku, dapat menyoroti persepsi guru terhadap siswa individual secara 

berbeda. Jelas, perilaku salah yang diakibatkan oleh perbedaan latar belakang budaya 

dan harapan harus ditangani dengan sangat berbeda dari kenakalan yang menandakan 

gangguan yang disengaja pada pihak siswa (Levin & Nolan, 1996). 

Tugas pendidik sudah jelas: Jika kita ingin membentuk orang-orang yang 

memiliki respectful mind—yang merespek perbedaan, kita perlu menyediakan 

panutan dan menawarkan pelajaran yang mendorong sikap itu. Pembentukan panutan 

demikian terutama krusial ketika hubungan yang kuat antara individu atau kelompok 

terlihat tidak simetris. Panutan berupa para guru merupakan titik mulai yang krusial. 

Siswa memperhatikan dengan cermat cara para guru memperlakukan satu sama 

lain—terutama orang-orang yang berasal dari kelompok minoritas (misalnya 
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minoritas agama atau imigran yang datang dari Negara dengan budaya yang berbeda) 

(Gardner, 2007; Kozleski, 2010). 

Guru sebaiknya jangan memaksakan pendapat atau pandangannya, berilah 

kesempatan dan latihlah peserta didik untuk berani bertanya-jawab dan berdialog. 

Dengan demikian guru bisa mendidik dan mengarahkan mereka dengan baik dan 

optimal. Guru harus membuka diri untuk menerima dan menghargai pendapat dan 

pandangan setiap peserta didik yang berbeda latar belakang budayanya. 

Institusi pendidikan merupakan salah satu agen penting dalam upaya 

mensosialisasikan nilai-nilai budaya kepada anak-anak (Sarwono, 2015:47). Maka, 

kebebasan berkomunikasi dan budaya bertanya perlu disosialisasikan kepada anak-

anak dengan baik dan tepat. Dan, wacana edukasi humanistis mutlak perlu untuk 

diupayakan pada saat sekarang ini. 

Para penyelenggara dan tenaga edukasi harus sepenuhnya paham bahwa peserta 

edukasi bukanlah robot yang bisa digerakkan sekehendak para tenaga edukasi 

sendiri. Isi dan substansi edukasi harus dibuat sinambung mengkait-eratkan 

pengalaman masa lampau, sekarang, dan masa mendatang. Jelas hal ini tidak bisa 

lepas dari latar belakang budaya dan keluarga setiap individu. Para peserta edukasi 

adalah manusia-manusia yang memiliki ragam budaya, kemampuan dan tuntutan 

besar untuk merefleksi diri secara mandiri. 

Itu sebabnya, Learning to Live Together, yang merupakan satu dari empat pilar 

pendidikan yang diperkenalkan UNESCO menjadi penting untuk ditegakkan dalam 

masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Membangun kehidupan yang 

damai dan harmonis bukan hanya menjadi tanggung jawab Negara, tetapi 

masyarakat, orang tua, guru/dosen, siswa/mahasiswa dan semua pihak. Learning to 

Live Together diperlukan dalam globalisasi yang kooperatif dan juga melestarikan 

nilai-nilai budaya dan kemanusiaan yang perlu diusahakan dalam kehidupan 

bersama. 

Pada akhirnya, guru diharapkan untuk memiliki kemampuan dan kesediaan untuk 

menggunakan strategi manajemen yang layak dan responsif secara budaya. Dengan 

kesadaran akan asumsi-asumsi diri sendiri, pengetahuan tentang latar belakang 
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budaya siswa, dan pemahaman konteks yang lebih luas, guru dapat mulai 

merefleksikan cara-cara praktik manajemen kelas mempromosikan atau menghalangi 

akses yang setara untuk belajar. Ini adalah proses yang sedang berlangsung, mungkin 

tidak nyaman, di mana keragaman budaya menjadi sebuah lensa di mana setiap 

pendidik melihat tugas-tugas manajemen kelas (Weinstein, 2004). 
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