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Pendidikan multikultur bukanlah sebuah model pembelajaran, akan tetapi 
lebih mengarahkan diri kepada sebuah pembelajaran yang mengharapkan 
pemahaman guru dan siswa terkait dengan multikultur dalam agama Hindu.  

Pada sebagian besar guru agama Hindu yang diobservasi, mengajar masih 
selalu menggunakan buku paket dan materinya masih terbilang tidak begitu 
beragam. Buku paket ini dikritisi habis-habisan oleh kalangan guru-guru agama 
Hindu di luar daerah Bali. 

“Katanya agama Hindu tidak menghapus lokal genius, jika begitu dalam 
buku paket seharusnya dapat membubuhi bumbu-bumbu budaya Hindu yang ada 
di luar daerah Bali”. Memang demikian adanya, buku-buku agama Hindu masih 
didominasi oleh penulis dari Bali. 

Sehingga nuansanya masih Bali, sedangkan pembelajaran yang bagus 
menurut penulis adalah pembelajaran kontekstual yang diistilahkan dengan 
contekstual teaching and learning (CTL). 

Kontekstual artinya sesuai dengan kebutuhan siswa, dan kebutuhan urgen 
saat ini bagi bangsa, kebutuhan dunia kerja, atau juga kebutuhan masyarakat yang 
menitipkan siswanya di sekolah. 

Dalam pembelajaran agama Hindu untuk sementara dapat diartikan, 
memberikan pengetahuan, sila dan keterampilan yang ada di daerah masing-
masing, atau sumber-sumber pelajaran dapat diambil dari materi lokal di 
daerahnya masing-masing. 

Sedangkan pengajaran (teaching) dan belajar (learning) dimaksudkan 
sebagai sebuah kesatuan yang disebut dengan pembelajaran, guru perlu belajar 
lebih banyak bukan saja siswa yang dituntut untuk belajar. 

Freire pernah mengungkapkan proses belajar mengajar dapat menjadi 
penindasan ketika ruang kebebasan kreatifitas siswa dibungkam dengan program-
program yang “harus” dijalankan oleh siswa, tanpa memperhatikan kebutuhan 
siswa kini. 

Pembelajaran diarahkan bukan untuk sekadar mengungkapkan “guru 
mengajar-siswa belajar, guru mengetahui segala sesuatu-siswa tidak tahu apa-apa, 
guru bercerita-siswa patuh mendengarkan, guru menentukan peraturan-siswa 
diatur, guru memaksakan pilihannya-siswa menyetujui; 

Guru berbuat-siswa membayangkan dirinya melalui perbuatan gurunya, 
guru memilih bahan dan isi pelajaran-murid (tanpa diminta persetujuan) 
menyesuaikan dengan pelajaran itu; 

Guru mencampuradukkan kewenangan ilmu pengetahuan dengan 
kewenangan jabatannya yang dilakukan untuk menghalangi kebebasan siswa, 
guru adalah subyek dalam proses belajar-murid adalah objek belaka. 

Oleh dasar itulah sehingga para guru diberikan jalan untuk kembali 
menginterpretasi sebagian besar sumber materi pelajaran, disesuaikan dengan 
yang dibutuhkan oleh siswanya. 

Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memungkinkan bagi guru 
dan siswa berkolaborasi lebih banyak dalam pembelajaran, siswa pasti 
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menginginkan pembelajaran yang berkesan, bukannya siswa “harus” menjadi 
yang ditakuti, atau menjadi guru yang misterius, guru masebeng (tidak pernah 
senyum). 

Suatu ketika salah seorang teman guru saya sambil terkekeh-kekeh tertawa 
mengusulkan “bagaimana kalau kita adakan penelitian lebih jauh tentang persepsi 
siswa terkait dengan guru yang galak, atau menggunakan alat hukuman fisik, lalu 
bagaimana ya prestasi belajarnya, khususnya di masa sekarang ini”.  

Atau masih terbayang oleh penulis, ketika sampai beberapa kali mendapat 
laporan dari siswa “pak guru itu kok galak banget ya, trus tidak pernah senyum 
lagi”. Lalu penulis tanyakan kepada mereka, “ah…nggak guru itu baik kok, coba 
saja dekatin ajak bicara baik-baik, pasti luluh dan terbuka senyumnya”. 

Sebenarnya pendidikan multikultur dimaksudkan tidak lagi membuat 
“gemetar badan siswa” karena dibentak-bentak seperti pelatihan ala STPDN, akan 
tetapi untuk membentuk wawasan siswa yang berbasis masyarakat. 

Masyarakatlah yang menginginkan laju perkembangan siswa untuk 
berbudaya, seperti yang diharapkan dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara 
“pendidikan memanusiakan manusia”. Tentu tidak diinginkan setelah siswa itu 
lepas dari pendidikannya justru tercerabut dari akar budayanya. 

Penulis juga masih ingat dengan keluhan orang tua siswa yang melihat 
anaknya, tidak lagi suka mendengarkan kidung Jawa wedatama, pupuh sinom, 
pupuh Ginada, ataupun sejenisnya.  

Atau anak-anak tidak lagi terkesan dengan cerita-cerita tantri, yang 
memberikan uraian metafora gajah bisa bicara, kancil bisa menangis seperti 
manusia, kura-kura yang tidak bisa menahan amarah, atau singa yang selalu 
murka dan memangsa. 

Sesungguhnya cerita-cerita tantri dapat menggugah dan menggerakkan 
emosi keagamaan siswa, apalagi dengan gaya penceritaan yang hebat sekelas 
“Romaharsana atau Somaharsana” yang menceritakan Purana-purana, setelah 
mendapatkan wangsuh dari Bhagawan Byasa. 

Mungkin subyektif sekali jika membandingkan dengan diri sendiri, penulis 
sejak kecil menjelang tidur selalu didongengkan dengan cerita-cerita tantri, 
bahkan Mahabarata. Itu sangat menarik sekali, dapat pula diteliti lebih jauh 
seberapa orang tua yang masih mendongeng sebelum tidur kepada anak-anaknya 
di rumah. 

Anak-anak bukannya bukannya tidak memiliki daya upaya untuk 
membangkitkan emosinya sendiri, berdasarkan teori daya manusia memiliki 
sejumlah daya yang perlu untuk dibangunkan, termasuk juga menginginkan untuk 
hal yang kedaerahan sekalipun. 
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