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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.
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nilai ini menjadi pegangan bagi seseorang yang dalam hal ini adalah siswa atau

peserta didik, nilai ini nantinya akan diinternalisasikan, dipelihara dalam proses

belajar mengajar serta menjadi pegangan hidupnya. Memilih nilai secara bebas

berarti bebas dari tekanan apapun.

Nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini bukanlah suatu nilai yang penuh bagi

seseorang. Situasi tempat, lingkungan, hukum dan peraturan dalam sekolah, bisa

memaksakan suatu nilai yang tertanam pada diri manusia yang pada hakikatnya

tidak disukainya-pada taraf ini semuanya itu bukan merupakan nilai orang

tersebut. Sehingga nilai dalam arti sepenuhnya adalah nilai yang kita pilih secara

bebas, yang dalam hal ini adalah pengaktualisasian nilai-nilai Islam dalam proses

pembelajaran yang nantinya disajikan beberapa nilai-nilai yang akan diterapkan

dan dilaksanakan secara langsung dalam proses belajar mengajar oleh guru.

Sehingga dari situlah realisasi dari pada nilai itu terlaksana dengan baik. Jadi

nilai-nilai Islam pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup,

ajaran-ajaran tentang bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupannya

di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu

kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah-pisahkan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nilai-nilai Islam atau nilai keislman

adalah nilai-nilai keislaman merupakan bagian dari nilai material yang terwujud

dalam kenyataan pengalaman rohani dan jasmani. Nilai-nilai Islam merupakan

tingkatan integritas kepribadian yang mencapai tingkat budi (insan kamil). Nilai-

nilai Islam bersifat mutlak kebenarannya, universal dan suci. Kebenaran dan
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kebaikan agama mengatasi rasio, perasaan, keinginan, nafsu-nafsu manusiawi dan

mampu melampaui subyektifitas golongan, ras, bangsa, dan stratifikasi sosial.3

Nilai memiliki peran penting dalam kehidupan, pribadi dengan nilai

ketaqwaan kepada Allah SWT menjadikannnya bernilai tidak hanya dalam

pandangan manusia. Pribadi yang memiliki nilai kepribadian positif dalam dirinya

senantiasa melakukan perbuatan baik dan terpuji serta memiliki akhlak kharimah,

dipercaya dan jujur dalam kehidupannya. Pribadi kalau tidak berlandaskan iman,

ilmu dan amal hanya akan merusak di atas muka bumi, banyak orang berilmu

yang menduduki jabatan tinggi tetapi kemudian melakukan korupsi, menduduki

kekuasaan hanya untuk menyenangkan dirinya, sementara rakyat dengan kondisi

ekonominya yang miskin menjadi pengemis di jalanan hanya untuk sesuap nasi.

Manusia yang tidak memiliki nilai niscaya akan lebih rendah dari binatang.

Apabila keadaan ini dibiarkan terus menerus, ditakutkan akan berdampak negatif

pada genarasi selanjutnya.

Nilai merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan suatu

masyarakat. Pada dasarnya setiap masyarakat memiliki nilai-nilai yang dijunjung

dan dipegang teguh. Menurut Ghazlab nilai itu idiil bersifat ide4. Oleh karena itu,

nilai yang bersifat abstrak yang tidak dapat disentuh oleh panca indra. Nilai bukan

soal benar atau salah, tetapi soal dikehendaki atau disenangi atau tidak, yang dapat

ditangkap adalah barang atau perbuatan yang mengandung nilai. Sedangkan nilai

3Zainal Aqib dan Sujak, Nilai-nilai Pendidikan Karakter (Online) http://eprint-
ung.ac.id/63, diakses Februari 2016

4Ghazlab, Peran Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak Muslim, http://mamet-
frasesza-online.blogspot.com/2014/2/peran-orang-tua-dalam-pembentukankarakter.diakses
padatanggal20 Februari2016.
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menurut Syam5 adalah sesuatu yang bukan hanya semata-mata untuk memenuhi

dorongan intelektual dan keinginan manusia, tetapi nilai berfungsi untuk

membimbing dan membina manusia supaya menjadi lebih luhur, lebih matang

sesuai dengan martabat yang menjadi tujuan dan cita-cita manusia.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai adalah

berbicara tentang hal-hal yang diyakini oleh manusia yang kemudian

mempengaruhi tindakan atau sikapnya ke arah yang positif. Jadi suatu nilai

apabila sudah melekat pada diri seseorang, maka nilai tersebut dapat dijadikan

sebagai pedoman atau petunjuk di dalam bertingkah laku. Hal ini dapat dilihat

dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya gotong royong, budaya manusia

dan lain-lain nilai. Selain itu, nilai merupakan pendorong bagi seseorang dalam

mencapai tujuan tertentu.

Brameld mengungkapkan implikasi terpenting tentang pemaknaan nilai-

nialai yang ada dalam suatu budaya yaitu sebagai berikut:

1. Nilai merupakan konstruk yang melibatkan proses kognitif (logis dan
rasional) dan proses ketertarikan dan penolakan menurut kata hati.

2. Nilai selalu berfungsi secara potensial, tetapi tidak selalu bermakna
apabila diverbalisasi.

3. Apabila hal itu berkenan dengan budaya, nilai diungkapkan dengan cara
acak dan unik oleh individual atau kelompok.

4. Karena kehendak tertentu dapat bernilai atau tidak, maka perlu diyakini
bahwa pada dasarnya disamakan (aquated) dari pada diinginkan, ia
didefinisikan berdasarkan keperluan kepribadian sosial budaya untuk
mencapai keteraturan dan menghargai oranglain dalam kehidupan sosial.

5. Pilihan antara nilai-nilai alterbatif dibuat dalam konteks ketersediaan
tujuan antara (means) dan tujuan akhir (ends).

6. Nilai itu ada, ia merupakan fakta alam, manusia, budaya dan pada saat
yang sama ia adalah norma-norma yang telah disadari.6

5Ibid.
6Ibid.
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Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa nilai merupakan

kumpulan sikap, perasaan atau anggapan terhadap sesuatu hal yang baik, buruk,

benar, salah, patut dan tidak patut mulia-hina, penting-tidak penting. Sebagai

konsepsi, nilai adalah abstrak, sesuatu yang dibangun dan berada di dalam pikiran

atau budi, tidak dapat diraba dan dilihat secara langsung dengan pancaindera. Jadi

dapat dikatakan bahwa nilai budaya adalah suatu bentuk konsepsi umum yang

dijadikan pedoman atau petunjuk di dalam bertingkah laku baik secara individual

maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik buruk, benar

salah, atau patut dan tidak patut.

B. Konsep Pendidikan Karakter

Dalambukuyang berjudulStrategidanKebijakanPembelajaran Pendidikan

Karakter  dijelaskan bahwa pendidikan karakterpada prinsipnya adalah upaya

untuk menumbuhkan kepekaan dan tanggungjawab sosial, membangun

kecerdasan emosional,dan mewujudkananakyangmemiliki

etikatinggi.Sedarikecil,orang tuatelah melaksanakanpendidikankarakteryang

menyangkutpendidikansosial, emosional, dan etika.7

Masnur Muslichdijelaskanbahwa pendidikan karakter, alih–alih

disebutsebagaipendidikan budipekerti, sebagai

pendidikannilaimoralitasmanusiayang disadaridandilakukandalamkeadaan

nyata.Disiniada unsur prosespembentukannilaitersebutdansikapyang didasaripada

pengetahuanmengapa nilaiitudilakukan.Semua nilaimoralitas yang

didasaridandilakukanitubertujuanuntukmembantumanusiamenjadi

7Ibid.
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manusiayanglebih utuh.8

Pembinaan karakter harus terus menerus dilakukan secara holistik dari

semua lingkungan pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut

Kusuma, pendidikan karakter pada usia dini di keluarga bertujuan untuk

pembentukan, pada usia remaja di sekolah bertujuan untuk pengembangan

sedangkan pada usia dewasa di bangku kuliah bertujuan untuk pemantapan.

Tugas-tugas pendidik adalah menyediakan lingkungan belajar yang baik untuk

membentuk, mengembangkan dan memantapkan karakter peserta didiknya.9

Pendidikan karakter dilakukan dengan pembiasaan untuk berperilaku positif

dan menjauhi perilaku negatif.The Character Education Partnership menyusun 11

prinsip pendidikan karakter yang efektif yaitu: (1) mempromosikan nilai-nilai

kode etik berdasarkan karakter positif; (2) mendefinisikan karakter secara

komprehensip untuk berpikir, berperasaan dan berperilaku; (3) menggunakan

pendekatan yang efektif, komprehensif, intensif dan proaktif; (4) menciptakan

komunitas sekolah yang penuh kepedulian; (5) menyediakan kesempatan kepada

siswa untuk melakukan dan mengembangkan tindakan bermoral; (6) menyusun

kurikulum yang menantang dan bermakna untuk membantu agar semua siswa

dapat mencapai kesuksesan; (7) membangkitkan motivasi instrinsik siswa untuk

belajar dan menjadi orang yang baik di lingkungannya; (8) menganjurkan semua

guru sebagai komunitas yang profesional dan bermoral dalam proses

pembelajaran; (9) merangsang tumbuhnya kepemimpinan yang transformasional

8MasnurMuslich,PendidikanKarakter:MenjawabTantanganKrisisMultidimensional,
(Jakarta:BumiAksara,2011),hlm.67.

9Kusuma, Penddiikan Karakter; Strategi Mendidik Anak di Zaman Global (Jakarta:
Grasindo, 2011). hlm. 27 .
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untuk mengembangkan pendidikan karakter sepanjang hayat; (10) melibatkan

anggota keluarga dan masyarakat sebagai mitra dalam pendidikan karakter; (11)

mengevaluasi karakter warga sekolah untuk memperoleh informasi dan

merangcang usahausaha pendidikan karakter selanjutnya.10

Tujuan pendidikan karakter sesuai dengan tujuan dari Undang-undang

Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional, pasal 3 yaitu:

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggungjawab. Tujuan pendidikan karakter adalah:

1. Memfasilitas pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam

perilaku anak, baik ketika proses sekolah maupun setelah proses ekolah

(setelah lulus dari sekolah).

2. Mengoreksi perilaku anak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dengan nilai-

nilai pendidikan karakter yang diajarkan.

3. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam

memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama.11

Sedangkan tujuan pendidikan karakter yang diharapkan oleh Kementerian

Pendidikan nasional adalah:

1. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia

dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa.

10ibid.
11Sri Narwanti, Pendidikan Karakter Pengintegrasian 18 Nilai dalam Mata Pelajaran

(Yogyakarta: Familia, 2011). Hal. 17.
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2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang teruji dan sejalan

dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius.

3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai

generasi penerus bangsa.

4. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri,

kreatif dan berwawasan kebangsaan.

5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar

dengan aman, jujur, penuh kreatifitas dan persahabatan dan dengan rasa

kebangsaan yang tinggi serta penuh kekuatan.12

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter harus bersumber

dari agama, pancasila dan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Berdasarkan

keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan budaya

dan karakter bangsa sebagai berikut:

1. Religius; sikap dan perilaku dalam melaksanakan ajaran agama yang

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun

dengan pemeluk agama lain.

2. Jujur; perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan tindakan dan pekerjaan.

3. Toleransi; sikap tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis,

pendapatan, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

4. Disiplin; tindakan yang menunjukkan perilaku tata tertib dan patuh pada

berbagai ketentuan dan peraturan.

12Kementerian Pendidikan Nasional, Pengembangan Pendidikan Budaya dan karakter
Bangsa. (jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kurikulum, 2010). Hal. 7



15

5. Kerja keras; perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas

dengan sebaik-baiknya.

6. Kreatif; berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil

baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

7. Mandiri; sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain

dalam menyelesaikan tugas-tugas.

8. Demokrasi; cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama antara

hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain.

9. Rasa ingin tahu; sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui

lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan

didengar.

10. Semangat kebangsaan; cara berfikir, bertindak dan wawasan yang

menempatkan kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan diri dan

kelompoknya.

11. Cinta tanah air; cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan

kesetiaan kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa

lingkungan fisik sosial budaya dan ekonomi dan politik bangsanya.

12. Menghargai prestasi; sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mempunyai sikap

mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.

13. Bersahabat dan komunikatif; tindakan yang memperlihatkan senang

berbicara, bergaul dan bekerjasama dengan orang lain.
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14. Cinta damai; sikap perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain

merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.

15. Gemar membaca; kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

16. Peduli lingkungan; sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah

kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

17. Peduli sosial; sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

18. Tanggung jawab; sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan

kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya sendiri,

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang

Maha Esa.

Dalam 18 nilai pendidikan karakter bangsa yang dikembangkan di atas,

kaitannya dengan penelitian ini adalah sejauh mana nilai-nilai pendidikan karakter

yang terdapat dalam nasehat spiritual yang ada dalam tradisi budaya Katoba pada

anak masyarakat Muna di Kelurahan Puunggolaka Kecamatan Puwatu Kota

Kendari.

C. Tradisi Budaya Katoba pada Masyarakat Muna

Katoba merupakan bentuk pendidikan non formal yang dilaksanakan pada

etnis Muna yang diberikan kepada anak-anak yang sarat dengan nuansa-nuansa

keagamaan seperti tanggungjawab, menyayangi, kejujuran, kepatuhan dan laian-

lain. Pendidikan berbasis nilai (Katoba) tidak dilakukan dengan tatanan ketentuan
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yang diformalkan seperti sekolah, tetapi tumbuh dan berkembang dari kesadaran

moral di masyarakat Muna yang dilakukan untuk mempersiapkan anak memasuki

masa kedewasaan dan proses pelaksanaannya dilakukan dalam lingkungan

keluarga. Katoba adalah sarana pendidikan berbasis nilai yang dibangun atas dasar

ikatana emosional yang kuat dalam lingkungan keluarga masyarakat Muna untuk

membentuk, mendidik dan menumbuhkan nilai-nilaia lokal berbasis agama

kepada anak, sehingga dapat menjadi kebiasaan (cultivation) anak dalam

melakukan aktivitasnya sehari-hari.13

Menurut Brennan (2009: ) bahwa konsep budaya memiliki banyak definisi

dan sudut pandang. Sisi sosial, biasa diartikan secara luas meliputi seluruh cara

hidup termasuk hokum, nilai dan perilaku yang diinginkan. Pada dasarnya,

budaya dapat dilihat sebagai pemikiran yang universal. Pemikiran ini terpola dari

waktu ke-waktu sehingga menjadi sebuah kebiasaan pada masyarakat tertentu.

Lebih lanjut, Bernan juga mengatakan bahwa budaya lokal menjadi identitas bagi

suatu masyarakat. Identitas ini meliputi pemahaman umum, kebiasaan, dan nilai-

nilai14.

Kebudayaan lokal bukan hanya terungkap dari bentuk dan pernyataan rasa

keindahan melalui kesenian belaka; tetapi termasuk segala bentuk, dan cara-cara

berperilaku, bertindak, serta pola pikiran yang berada jauh dibelakang apa yang

tampak tersebut. Sedangkan seorang antropolog, Sir Edward dari Inggris

13Jumardin La Fua, Etnopedagogi Katoba sebagai Bentuk Pendidikan Karakter dan
Pendidikan Lingkungan Hidup pada Etnis Muna, dalam Jurnal Zawiayh (Jurnal Pemikiran Islam)
ISSN: 2477-6139, Vol. 1 No. 1 Desember 2015.

14Brennad, Peran Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak Muslim, http://mamet-
frasesza-online.blogspot.com/2014/2/peran-orang-tua-dalam-pembentukan.Diakses
padatanggal20 Februari2017.
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mendefenisikan budaya lokal sebagai “the complex whole of ideas and things

produced by men in their historical experience” (keseluruhan ide dan barang yang

dihasilkan oleh manusia dalam pengalaman sejarahnya masyarakat tertentu).15

Kehidupan manusia dikelilingi oleh budaya, hal ini disebabkan karena

manusia selalu berupaya mempertahankan eksistensinya dalam kehidupan yang

mengharuskannya selalu bersinggungan dengan lingkungan sekitar, baik

lingkungan fisik dan non fisik. Proses pembentukan budaya berlangsung berabad-

abad dan teruji sehingga membentuk suatu komponen yang handal, terbukti dan

diyakini dapat membawa kesejahteraan lahir dan batin. Komponen inilah yang

disebut dengan jati diri.

Di dalam jati diri terkandung kearifan lokal (local wisdom) yang merupakan

hasil dari Local Genius dari berbagai suku bangsa, kearifan lokal inilah

seharusnya dirajut dalam satu kesatuan kebudayaan (Culture) untuk mewujudkan

suatu bangsa. Budaya dilahirkan beribu tahun yang lalu sejak manusia ada di

Bumi. Kebiasaan yang bagai telah menjadi dan membentuk perilaku manusia

tersebut diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Budaya itu sendiri

merupakan suatu produk dari akal budi manusia, setidaknya apabila dilakukan

pendekatan secara etimologi. Budaya dalam hal ini disebut kebudayaan sangat

erat kaitannya dengan masyarakat. Dalam pergiliran budaya antar generasi ini

dibutuhkan adanya generasi perantara yang sudah mampu melakukan pemahaman

15Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung : PT Remaja
Rosdakarya Offset,2007), h. 3

.
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dari generasi tua dan mampu mengkomunikasikan kedalam bahasa yang ringan

dan mudah dimengerti oleh generasi selanjutnya.

Derasnya arus globalisasi, modernisasi dan ketatnya puritanisme

dikhawatirkan dapat mengakibatkan terkikisnya rasa kecintaan terhadap

kebudayaan lokal. Sehingga kebudayaan lokal yang merupakan warisan leluhur

terinjak-injak oleh budaya asing, tereliminasi di kandangnya sendiri dan

terlupakan oleh para pewarisnya, bahkan banyak pemuda yang tak mengenali

budaya daerahnya sendiri. Mereka cenderung lebih bangga dengan karya-karya

asing, dan gaya hidup yang kebarat-baratan dibandingkan dengan kebudayaan

lokal di daerah mereka sendiri. Slogan “aku cinta produk lokal. aku cinta buatan

Indonesia” sepertinya hanya menjadi ucapan belaka, tanpa ada aplikasi nyata yang

mendukungpernyataan tersebut. Penggunaan bahasa asing di media massa dan

media elektronik bukan tidak mungkin menyebabkan kecintaan pada nilai

budayalokal perlahan memudar. Padahal, bahasa sebagai alat dalam

menyampaikan pembelajaran sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan

karakter pemuda. Tidak ada lagi tradisi yang seharusnya terwariskan dari generasi

sebelumnya.16

Kebudayaan lokal merupakan kebudayaan yang sangat dijunjung tinggi oleh

masyarakat adat. Namun yang terjadi pada pemudasangat berbeda dengan apa

yang kita pahami tentang kebudayaan lokal, bahkan kebudayaan itu sudah terkikis

dan tergantikan oleh budaya asing yang sama sekali tidak kita pahami.

16Ahmad Tasfir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya
Offset, 2008), hal. 6

.
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Modernisasi mengikis budaya lokal menjadi kebarat-baratan, sedangkan

puritanisme sering menganggap budaya sebagai praktik sinkretis yang harus

dihindari. Menurut penulis, sepanjang tidak bertentangan dengan norma, budaya

lokal harus selalu dipertahankan untuk memperkuat karakter anak.

Agar eksistensi budaya tetap kukuh, maka kepada generasi penerusdan

pelurus perjuangan bangsa perlu ditanamkan rasa cintaakankebudayaanlokal

khususnya di daerah. Salah satu cara yang dapat ditempuhdi sekolah adalah

dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam proses

pembelajaran, ekstra kurikuler, atau kegiatan kesiswaan di sekolah. Misalnya

dengan mengaplikasikan secara optimal Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan

Budaya Lokal.

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan

sehingga menjadi manusia insan kamil. Dalam pendidikan karakter disekolah,

semua komponen (stakeholders) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen

pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian,

kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan

sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana

prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah.

Selain untuk memperkenalkan kebudayaan terhadap kaum pemuda,

pendidikan karakter berbasis kearifan budaya juga memiliki tujuan mengubah
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sikap dan juga perilaku sumber daya manusia yang ada agar dapat meningkatkan

produktivitas kerja untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan

datang. Manfaat dari penerapan budaya yang baik juga dapat meningkatkan jiwa

gotong royong, kebersamaan, saling terbuka satu sama lain, menumbuh

kembangkan jiwa kekeluargaan, membangun komunikasi yang lebih baik, serta

tanggap dengan perkembangan dunia luar. 17

Budaya merupakan daya atau kekuatan (source) yang takkan habis apabila

dapat dilestarikan dengan optimal. Selain itu, apabila negara menginginkan profit

jangka panjang, alternatif jawabannya adalah lestarikan budaya dengan

menggunakan potensi yang dimiliki pemuda tentunya tanpa melupakan peran

serta golongan tua sebagai pendamping dan pengarah. Saatnya kita

memperkenalkan dan menerapkan kembali kebudayaan lokal yang telah lama

terlupakan dan meninggalkan budaya asing yang sejatinya sangat tidak sesuai

dengan budaya Indonesia.18

D. Implikasi Tradisi Budaya Katoba pada Nilai Pendidikan Karakter Anak
dalam Masyarakat Muna

Ritual Katoba merupakan produk pendidikan non formal dalam

lingkungan keluarga yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara individu atau

berkelompok dan merupakan praktek budaya yang mencerminkan seperangkat

norma dan nilai sosial budaya islam yang dianut oleh etnis Muna yang

membedakan mereka dengan kelompok etnis lain. Dalam pandangan masyarakat

Muna, Katoba merupakan ritual pendidikan keluarga berbasis budaya yang harus

17Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional,
(Jakarta : Bumi Aksara. 2011), h. 70

18ibid
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dilalui oleh seorang anak sebagai bentuk tanggungjawab orang tua untuk

menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada seorang anak.Hal ini didasarkan pada

suatu asumsi bahwa keluarga memiliki arti yang sangat penting bagi

perkembangan pendidikan karakter pada anak dalam hal penyadaran, penanaman

dan pengembangan nilai moral sosial budaya sehingga pendidikan di keluarga

memiliki sisi keunggulan dalam pembinaan moral anak.19

Menurut Azliah Katoba mencerminkan kontinuitas atau keseimbangan

konsep kesucian sebagai prasyarat penerimaan pengetahuan, prasyarat baru bagi

status baru sebagai muslim dan prasyarat dilaksanakannya ibadah syariah. Katoba

dilaksanakan setelah anak menjalani ritual kangkilo (sunat adat maupun sunat

Islam).Syarat bagi diperolehnya status kemusliman secara formal adalah lewat

pengucapan istighfar sebanyak tiga kali. Katoba yang dituntunkan pada anak pada

masa aqil balighnya adalah modal sosial dalam menata hidupnya, bahwa ketika ia

melakukan kesalahan, maka tahap-tahap dan petua tentang tobat itulah yang harus

dilakukannya. Anak mungkin saja tidak melakukan dosa besar tetapi buka berarti

ia sepi dari kesalahan. Seremeh apapun perbuatan ia rentan jatuh menjadi hal yang

salah. Katoba dalam hal ini diharapkan menjadi pedoman, filter sekaligus kontrol

moral bagi perilaku anak dikemudian hari.20

E. Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian penelitian terdahulu yang relevan dengan

penelitian ini sebagai pembanding yaitu sebagai berikut:

19La Fua Jumardin, Etnopedagogi Katoba Sebagai bentuk Pendidikan karakter dan
Pendidikan Lingkungan Hidup pada Etnis Muna. 2015. Hal. 106.

20Asliah Zainal, Kontestasi Islam dan Tradisi Lokal; Katoba dalam Masyarakat Muna
Sulawesi Tenggara. 2013. Hal. 206.
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1. Penelitian La Ode Abdul Alim Rahmad Ishak, judul penelitian : Pemahaman

masyarakat tentang nilai-nilai local genius dan implikasinya terhadap

ketahanan sosial budaya (studi tentang upacara adat Katoba) pada suku Muna

di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara). Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Muna tentang nilai-nilai local

genius dalam upacara adat Katoba telah mengalami perubahan. Perubahan

pemahaman tersebut akhirnya berimplikasi pada ketahanan sosial budaya

masyarakat Muna. Di satu sisi perubahan pemahaman masyarakat tentang

nilai-nilai local genius dalam upacara adat Katoba telah mendatangkan

keuntungan secara ekonomis,. Namun pada sisi lain, perubahan pemahaman

nilai-nilai local genius pada upacara adat Katoba pada akhirnya ditengarai

menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit sosial serta ancaman

hilangnnya orisinalitas unsur-unsur kebudayaan masyarakat Muna.21

Penelitian di atas memfokuskan penelitian terhadap pemahaman masyarakat

terhadap nilai-nilaia local genius yang terkandung dalam upacara adat

Katoba.Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada materi pembahasan, karena

penelitian kini membahas tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam budaya

Katoba.

2. Penelitian Sarmadan, judul penelitian: Upacara adat Katoba pada masyarakat

Muna (Analisis struktural, nilai-nilai kultural dan pemanfaatannya dalam

pembelajaran apresiasi sastra lama di sekolah menengah atas). Hasil

21La Ode Abdul Alim Rahmad Ishak, Pemahaman Masyarakat Tentang Nilai-Nilai Local
Genius dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya (Studi tentang Upacara Adat
Katoba pada Suku Muna di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara) (Online)
(http:/lib.ugm.ac.id). diakses 22 April 2016.
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penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi budaya Katoba memiliki implikasi

terhadap nilai-nilai pendidikan pada tataran teoritis maupun praktis yang belum

pernah dilakukan secara formal. Disatu sisi pelaksanaan budaya Katoba

menunjukkan bahwa proses dan tatacara pelaksanaan upacara adat Katoba

pada masyarakat Muna adalah suatu kesatuan yang sistematis dan terpadu.

Dalam hal ini, antara tahap yang satu dengan tahap lainnya tidak saling

mendahului. 22

Penelitian di atas memfokuskan terhadap nilai-nilai struktural, nilai-nilai

kultural dan pemanfatannya dalam proses pelaksanaan upacara adat Katoba.

Sementara penelitian yang akan dilakukan hanya membahas tentang nilai

pendidikan karakter yang terkandung dalam proses pelaksanaan tradisi budaya

Katoba pada masyarakat Muna di perantauan (Kota Kendari).

3. Penelitian Fajriyanah, judul penelitian: Peran Pendidikan Pesantren Dalam

Membentuk Generasi yang Berkarakter(Studi pada Pesantren Ar-Raudhatul

‘Ilmiyyah Kertosono). Program Magister Pendidikan Agama Islam di

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tujuan dari

penelitian ini adalah menggali data yang terkait proses pembinaan, kendala-

kendala serta faktor pendukungnya dalam mewujudkan peran tersebut sebagai

laboratorium membentukkan karakter santri. Hal ini menunjukkan bahwa

pembentukan karakter di pesantren Raudhatul ‘Ilmiyyah merupakan bentuk

lain dari pembentukan akhlaq al-karimah santri yang di dalamnya mencakup

aspek insaniyah dan ilahiyah sehingga pembentukan karakter tersebut lebih

22Sarmadan. Upacara Adat Katoba pada Masyarakat Muna (Analisa Struktural, Nilai-
nilai Kultural dan Pemanfataannya dalam Pembelajaran Apresiasi Sastra Lama di Sekolah
Menengah Atas) (Online) (http:/resiptory.upi.edu) diakses Juli 2013. 2016.
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ditekankan pada kesadaran diri sendiri bahwa tindakan yang dilakukan akan

memperoleh konsekwensi adanya pertanggungjawaban. internalisasi nilai-nilai

karakter   dilakukan   melalui   pembinaan-pembinaan   yang   terdapat   dalam

berbagai program pesantren yang telah dijalankan.23

Penelitian di atas memfokuskan pembahasan pada pendidikan karekter yang

berlangsung di pendidikan formal yaitu di pesantren, sedangkan penelitian ini

memfokuskan pada pendidikan karakter yang berlangsung secara non formal yaitu

pendidikan dalam keluarga etnis Muna

23Fajriyanah, Peran Pendidikan Pesantren Dalam Membentuk Generasi yang Berkarakter
(Studi pada Pesantren Ar-Raudhatul ‘Ilmiyyah Kertosono) http://lib.uin-malang.ac.id/? mod=th
detail&id= 07110211 diakses pada  tanggal  7 Desember2016.
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BAB  III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu untuk mengamati secara

langsung pelaksanaan tradisi budaya Katoba dalam komunitas masyarakat Muna

di kelurahan Punggolaka Kecamatan Puwatu Kota Kendari.Metode penelitian

yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk

memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan,

tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

Proses pelaksanaan metode penelitian ini, yakni dengan cara interaksi

langsung antara peneliti dengan subjek penelitian dalam hal-hal tertentu. Ide

untuk memberi kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari langsung

tentang pengalaman dan perilaku sehari-hari dalam situasi tertentu sehubungan

dengan fokus permasalahan penelitian. Sedangkan case study dimaksudkan

untuk mempelajari suatu gejala secara mendalam suatu objek yang sedang

dikaji. Studi kasus bukanlah suatu tehnik penelitian khusus, tetapi merupakan

suatu pendekatan, yakni suatu cara bagaimana mengorganisasikan data agar

dapat diperoleh sifat yang utuh (unitary character) dari objek yang dikaji.

Berdasarkan pendekatan studi kasus yang dilakukan dalam penelitian,

maka dalam pengumpulan data  peneliti perlu mencermati kasus-kasus yang

terjadi dengan cara wawancara sehingga memperoleh pemahaman secara

mendalam tentang objek yang dikaji tersebut.


