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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir–akhir ini pendidikankaraktersemakindigencar–gencarkanoleh

pemerintah,supaya nasibgenerasimuda dapatterselamatkandaripengaruh

perilakuyang negatif. Namuntercengangnyakitadengan semakingencarnya

pendidikankarakter dinegeriini,ternyata masihbanyakjuga moralgenerasi bangsa

jauhdariapayangdiharapkan.Jika dilihatdarimediayang

menginformasikan,tidaksedikitgenerasimudayang melakukantindakan amoral

seperti narkoba,seks bebas, mabuk–mabukan, dan tawuran,serta kurangnya

kesadaranberagama (menjalankankewajiban agama).Haliniperlu

adanyaupayauntukmencegahdarisemuahalyang demikian,salahsatunya adalah

peranorang tuauntukmembimbing danmengarahkananaknyasupaya menjadi

anakyangbaik (berkarakter).1

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan

yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan

berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.

Karakter merupakan representasi identitas seseorang yang menunjukkan

ketundukannya pada aturan atau standar moral yang berlaku dan merefleksikan

pikiran, perasaan dan sikap batinnya yang termanifestasi dalam kebiasaan

1Ahmad Fahreza, Peran Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak Muslim,
http://mamet-frasesza-online.blogspot.com/2014/2/peran orangtua dalam
pembentukankarakter.Diakses padatanggal20 Februari2016.
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berbicara, bersikap dan bertindak.

Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai upaya mendorong anak untuk

tumbuh dan berkembang dengan kompetensi berfikir dan berpegang teguh pada

prinsip-prinsip moral dalam hidupnya serta mempunyai keberanian melakukan

yang benar, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Pendidikan karakter

tidak terbatas pada transfer pengetahuan mengenai nilai-nilai yang baik, tetapi

menjangkau bagaimana memastikan nilai-nilai tersebut tetap tertanam dan

menyatu dalam pikiran serta tindakan. Upaya membangun karakter anak berbasis

kearifan budaya sejak dini dianggap sebagai langkah yang tepat.

Lingkungan keluarga merupakan titik awal proses transformasi nilai-nilai

pendidikan karakter kepada anak yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana

dinyatakan dalam Firman Allah SWT dalam QS Luqman (31: 13) sebagai berikut:





Artinya; dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu
mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah
benar-benar kezaliman yang besar" (QS Luqman ayat 13 (QS; 31-13).

Firman Allah SWT di atas, memberikan gambaran bahwa keluarga dalam

hal ini ayah atau bapak perlu memiliki wawasan yang cukup tentang nilai-nilai

agama, karena sebagian besar suku-suku atau komunitas masyarakat yang

memeluk agama Islam, memiliki nilai-nilai pendidikan karakter dalam tradisi

budayanya yang berlnadsakan pada nilai-nilai agama Islam. Sebagaimana halnya

masyarakat Muna yang sebagian besar masyarakatnya memeluk Agama Islam,

tradisi budaya yang dilakukan dalam mentransformasikan nilai-nilai pendidikan
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karakter yang diberi nama Katoba hampir keseluruhannya berlandaskan pada

ajaran agama Islam.

Tradisi Katoba sebagai salah satu tradisi masyarakat Muna, memiliki

falsafah yaitu kata “ka” berarti sebuah benda aatau sebuah kegiatan dan kata

“toba” berasal dari bahasa Arab “taubat” yang dilisankan dalam masyarakat Muna

sebagai “Toba” yang berarti pertobatan atau mensucikan diri dari berbagai

perbuatan syirik dan perbuatan syetan. Dengan demikian tradisi Katoba berarti

proses pertaubatan yang dilakukan oleh orang tua untuk anaknya dan sekaligus

sebagai simbol pengislaman anak-anak oleh orang tuanya.

Transformasi nilai-nilai pendidikan karakter yang dilakukan oleh

masyarakat Muna melalui tradisi budaya Katoba kepada anak-anak mereka

dilakukan pada saat anak memasuki usia aqil-baligh yaitu antara 10-14 tahun. Hal

ini dimaksudkan karena pada saat anak berada umur antara 10 – 14 tahun

dianggap telah memahami dengan baik setiap ajaran dan nasehat yang

disampaikan kepadanya sebagai bagian dari pendidikan dalam keluarga yang

dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Tradisi budaya Katoba juga berarti

penegasan orang tua bahwa anaknya telah bersiap memasuki masa kedewasaan

dan masuk ke dalam lingkungan kehidupan sekelilingnya dengan bekal nasehat

nilai-nilai pendidikan karakter yang ada dalam budaya Katoba. Dengan demikian,

dapat dinyatakan bahwa tradisi budaya Katoba adalah suatu momentum

pembelajaran nilai-nilai pendidikan karakter yang berdasarkan ajaran agama yang

dilakukan oleh orang tua kepada anaknya
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B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penelitian ini difokuskan pada

materi atau aspek bahasan yaitu nilai-nilai pendidikan karakter untuk anak yang

ada dalam tradisi Katoba pada masyarakat Muna di Kelurahan Punggolaka

Kecamatan Puwatu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka permasalahan penelitian

dirumuskan sebagai berikut: bagaimanakah proses pelaksanaan tradisi budaya

Katoba sebagai wujud penanaman nilai-nilai pendidikan karakter pada anak

masyarakat Muna di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puwatu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses

pelaksanaan tradisi budaya Katoba sebagai wujud penanaman nilai-nilai

pendidikan karakter pada anak masyarakat Muna di Kelurahan Punggolaka

Kecamatan Puwatu.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi atas:

a. Manfaat teoritis

1) Sebagai upaya penulis untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam

bentuk tulisan ilmiah di bidang pendidikan yang bermanfaat bagi

seluruh kalangan.
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2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian

selanjutnya guna melaksanakan evaluasi atau memperdalam kajian pada

permasalahan yang sama.

b. Manfaat praktis

1) Bagi anak untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang

nilai-nilai karakter yang dianut secara turun temurun oleh leluhurnya

yaitu masyarakat Muna

2) Bagi otang tua untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak dalam

memahami dan menerapkan nilai-nilai karakter budaya dalam tingkah

lakunya di kemudian hari.

E. Definisi Operasional

Agar pembahasan terarah dan dapat dipahami, maka dibuat difenisi

operasional untuk menyamakan penafsiran dalam penulis skripsi ini sebagai

berikut:

1. Pendidikan karakter; adalah pesan moral dan keagamaan yang dimaksudkan

untuk menambah wawasan dan pengetahuan anak tentang nilai-nilai karakter

dan moral yang perlu dianut dan dijalankannya sesuai dengan keberadaannya,

agar kela dapat menjadi pegangan dan pandangan hidupnya selama

menjalankan aktivitas di lingkungan kehidupannya.

2. Tradisi Katoba; adalah suatu tradisi ritual yang dilakukan oleh masyarakat

Muna dalam rangka penyucian diri, dan persiapan lahir bathin bagi seorang

anak, sebagai bekal dalam mengarungi kehidupannya kelak. Tradisi ini

dilakukan setelah seorang anak dianggap telah memasuki masa usia remaja
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atau baligh, dimana seorang muslim yang telah baligh dianggap telah

memiliki kewajiban-kewajiban seorang muslim yang harus dijalaninya

dengan taat dan patuh, sekaligus merupakan kewajiban setiap orang tua dan

keluarga untuk menyampaikan setiap pesan dan amanah keagamaan dan

moral yang sebelumnya juga telah diterimanya dari orang tuanya.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep tentang Nilai-Nilai dalam Kehidupan

Menurut Nilai adalah standart tingkah laku, keindahan, keadilan, dan

efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya dijalankan serta

dipertahankan.Nilai adalah bagian dari potensi manusiawi seseorang, yang berada

dalam dunia rohaniah (batiniah, spiritual), tidak berwujud, tidak dapat dilihat,

tidak dapat diraba, dan sebagainya.Namun sangat kuat pengaruhnya serta penting

peranannya dalam setiap perbuatan dan penampilan seseorang.Nilai adalah suatu

pola normatif, yang menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu system

yang ada kaitannya dengan lingkungan sekitar tanpa membedakan fungsi sekitar

bagian-bagiannya.Nilai tersebut lebih mengutamakan berfungsinya pemeliharaan

pola dari system sosial.2

Dari dua definisi tersebut dapat kita ketahui dan dirumuskan bahwasanya

nilai adalah suatu type kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup system

kepercayaan, dimana seseorang harus bertindak atau menghindari suatu tindakan,

atau mengenai suatu yang tidak pantas atau yang pantas dikerjakan, dimiliki dan

dipercayai. Jika nilai diterapkan dalam proses belajar mengajar dapat diartikan

sebagai pendidikan yang mana nilai dijadikan sebagai tolak ukur dari keberhasilan

yang akan dicapai dalam hal ini kita sebut dengan pendidikan nilai. Pendidikan

nilai adalah penanaman dan pengembangan nilai-nilai dalam diri seseorang. Suatu

2MasnurMuslich,PendidikanKarakter:MenjawabTantanganKrisisMultidimensional,
(Jakarta:BumiAksara,2011),hlm.67.


