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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hakikat Nilai Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Nilai 

Kata nilai berasal dari bahasa Inggris yakni “value” dan dari 

bahasa Latin “valere” yang berarti berguna, mampu akan, berdaya, 

berlaku, kuat. Nilai di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

taksiran harga: kadar (banyak/sedikit). Nilai adalah hal-hal yang 

bermanfaat atau penting untuk kemanusiaan.
1

 Nilai merupakan objek 

keinginan, mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang lain 

mengambil sikap menyetujui, atau mempunyai sikap tertentu.
2
 

Muhaimin dan Abdul Mujib mengutip dari Encyclopedy Britannica 

dikatakan bahwa:  

Nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas objek yang menyangkut 

suatu jenis apresiasi atau minat. Nilai bukanlah suatu kata benda atau 

bahkan suatu kata sifat.
3
  

 

Nilai secara praktis merupakan sesuatu yang dianggap bermanfaat 

dan berharga dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan secara praktis tidak 

dapat dipisahkan dengan nilai terutama yang meliputi kualitas, moral, 

agama yang kesemuanya akan tersimpan dalam tujuan pendidikan, yakni 

                                                 
1
Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: 

Modern English Press, 1991), h. 1035. 
2
Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987), h. 332. 

3
Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran dan Pendidikan Islam, (Bandung: Trigenda 

Karya, 1993), h. 109. 



12 

 

meningkatkan kemampuan, prestasi, pembentukan watak, membina 

kepribadian yang ideal.
4
 

Nilai jika diukur dari segi pengklasifikasian terbagi menjadi 

bermacam-macam, diantaranya: 

a. Dilihat dari segi komponen utama agama islam sekaligus sebagai nilai 

tertinggi dari ajaran agama islam, para ulama membagi nilai menjadi tiga 

bagian, yaitu: Nilai Keimanan, Nilai Ibadah (Syari’ah), dan Akhlak. 

Penggolongan ini didasarkan pada penjelasan Nabi Muhammad SAW 

kepada Malaikat Jibril mengenai arti Iman, Islam, dan Ihsan yang 

esensinya sama dengan akidah, syari‟ah dan akhlak. 

b. Dilihat dari segi sumbernya maka nilai terbagi menjadi dua, yaitu Nilai 

yang turun bersumber dari Allah SWT yang disebut dengan nilai ilahiyyah 

dan nilai yang tumbuh dan berkembang dari peradaban manusia sendiri 

yang disebut dengan nilai insaniah. Kedua nilai tersebut selanjutnya 

membentuk norma-norma atau kaidah-kaidah kehidupan yang dianut dan 

melembaga pada masyarakat yang mendukungnya.
5
 

c. Kemudian didalam analisis teori nilai dibedakan menjadi dua jenis nilai 

pendidikan yaitu: 1) Nilai instrumental yaitu nilai yang dianggap baik 

karena bernilai untuk sesuatu yang lain. 2) Nilai instrinsik ialah nilai yang 

                                                 
4
Jalaludin dan Abdullah, Filsafat Pendidikan, Manusia, dan Pendidikan, (Jakarta : Gaya 

Media Pramata, 1997), h. 178. 
5
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 250.   
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dianggap baik, tidak untuk sesuatu yang lain melainkan didalam dan 

dirinya sendiri.
6
 

Nilai diberikan karena adanya suatu kualitas yang terdapat disekitar objek 

yang meyebabkan orang menanggapinya sebagai suatu yang bernilai, 

Pemberian “Nilai” harus disertai dengan akal secara aktif, sebagai suatu 

logika untuk menentukan kebenaran atau kebaikan yang dianalisis melalui 

ilmu atau tanggapan-tanggapan yang didasarkan fakta beserta tujuan-tujuan. 

Dalam pemberian tanggapan tentunya masing-masing individu memiliki nilai 

pandangan yang berbeda-beda. Ini bisa saja terjadi karena secara budaya, 

dasar-dasar nilai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya itu menjadi 

acuan baik secara individual maupun sosial bagi anggota warga masyarakat, 

dalam memenuhi kebutuhan akan keindahan7.  

2. Pengertian Nilai Pendidikan  

Istilah pendidikan berasal pada bahasa Yunani yaitu “paedagogi” 

artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Kemudian diterjemahkan 

kedalam bahasa Inggris dengan “education” artinya bimbingan. Demikian 

juga dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan “tarbiyah” yang berarti 

pendidikan.
8
  

 

 

 

                                                 
6
Mohammad Nur Syam, Pendidikan Filasafat dan Dasar Filsafat Pendidikan  (Surabaya: 

Usaha Nasional, t.t). h. 12 

7
Rohidi.. Kesenian Dalam Pendekatatan Kebudayaan. (Bandung: STSI Bandung Press. 

2000), h. 40. 
8
 Op.cit., h.13. 
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Di dalam firman Allah SWT pada QS. Thaahaa,/20:114 sebagai 

berikut: 

 َوقُلِّْ َربِِّّ ِزْدنِي ِعْلًما



Terjemahnya :"Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu  

pengetahuan." 

 

Prof. H. M Arifin menyatakan bahwa : 

“Pendidikan itu adalah sebagai latihan mental, moral dan fisik 

(jasmaniah) yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk 

melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat 

selaku hamba Allah, dan menumbuhkan personalitas (kepribadian) 

serta menanamkan rasa tanggung jawab”.
9
 

 

Namun menurut Sayed Muhammad Naquid al- Attas ta‟dib adalah: 

Istilah yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan pengertian 

pendidikan yang berarti mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplin, 

dan memberi tindakan, sementara istilah tarbiyah itu terlalu luas 

karena pendidikan pada istilah ini mencakup juga pendidikan untuk 

hewan.
10

 

 

Pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar 

yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. 

Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan hidup. 
11

 

Definisi pendidikan juga terdapat pada Undang-undang RI Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu: 

                                                 
9
 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, Cet. Ke-3, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), h. 10 

10
 Sitti Trimurni, Proses penshalehan anak pada keluarga Menurut Pendidikan Islam, 

Cet. I (Makassar: Alauddin University Press, 2011),.h. 79. 
11

Abdul Kadir, Dasar-dasar Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2012), 

h. 59.  
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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan 

(Intelegensi), akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan Negara 

 

Pendidikan juga merupakan suatu proses perubahan sikap dan tingkah 

laku seseorang atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, dan cara mendidik. 

Dijelaskan juga bahwa pendidikan merupakan proses yang digunakan 

suatu masyarakat untuk mengendalikan dan membantu individuindividu 

sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditentukan oleh nilai-nilai dasar suatu 

kebudayaan.
12

 

Menurut George F. Kneller dalam bukunya yang berjudul: 

Foundations of Education,  

Pendidikan dapat dipandang dalam arti luas dan dalam arti teknis, 

atau dalam arti hasil dan dalam arti proses. Dalam arti yang luas 

pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau pengalaman yang 

mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan atau 

perkembangan jiwa (mind), watak (character), atau kemampuan 

fisik (physical ability) individu.
13

 .  

 

Pendidikan dalam arti ini berlangsung terus (seumur hidup). Dalam 

arti teknis, pendidikan adalah proses dimana masyarakat, melalui lembaga-

lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi atau lembaga-lembaga 

lain), dengan sengaja mentransformasikan warisan budayanya, yaitu 

                                                 
12

Manan,  Pendidikan Sebuah Proses Kebudayaan. (Bandung: ASI. 1989), h. 45. 
13

George F Kneller. “Philosophy and Education”  Foundation of Education,( New York: 

John Wiley & Sons, Inc.1967), h. 63. 
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pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan, dan generasi ke 

generasi. 

Berdasarkan beberapa konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai 

pendidikan adalah sikap dan tingkah laku yang berguna untuk  

kemanusiaan yang tidak lepas dari nilai-nilai kebudayaan yang memiliki  

norma-norma, adat istiadat dan peraturan yang dijunjung tinggi oleh 

lapisan  masyarakat suatu bangsa didasarkan atas prinsip-rinsip, cita-cita 

dan filsafat yang berlaku dalam masyarakat.
14

 Nilai Pendidikan memiliki 

esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan 

akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi 

manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik.  

Dapat dipahami pula bahwa nilai pendidikan adalah sesuatu atau hal-

hal yang penting sebagai proses pengubahan sifat dan tingkah laku 

seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan latihan, proses perbuatan dan cara mendidik yang ditentukan oleh 

nilai-nilai dasar suatu kebudayaan. Nilai-nilai pendidikan yang dimaksud 

adalah pesan atau suatu yang ingin disampaikan sebagai proses 

pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang, dan sesuatu tolak ukur yang 

menjadi dasar untuk mengembangkan potensi diri, landasan spiritual untuk 

mencapai kedewasaan baik dalam perilaku maupun kehidupan sehari-hari. 

Pesan tersebut berupa moral, budi pekerti serta pendidikan ketaqwaan. 

Aspek-aspek yang sangat fundamental tersebut dapat mendidik anak agar 

                                                 
14

 Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati,  Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2001), h. 

45. 
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dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, sopan dan tidak 

sopan, terpuji dan tidak terpuji.  

3. Nilai Pendidikan Karakter 

Selanjutnya karakter dapat dipahami pada pengertian sebagai berikut: 

Secara bahasa karakter berasal pada bahasa latin “ kharakter”, 

“kharassein” “kharax”, pada bahasa inggris “character” adalah 

“charassein” yang berarti membuat tajam, membuat pada, dan “to mark” 

menandai dan memfokuskan, mengaplikasikan nilai – nilai kebaikan pada 

bentuk tindakan atau tingkah laku.  

Karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, 

menginginkan hal baik, dan melakukan hal yang baik, kebiasaan dalam 

cara berfikir, kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan dalam tindakan.
15

 

Karakter mengacu pada serangkaian sikap (attitudes), perilaku 

(behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan (skills). Karakter 

seseorang terbentuk karena kebiasaan yang dilakukan, sikap yang diambil 

dalam menanggapi keadaan, dan kata-kata yang diucapkan kepada orang 

lain.
16

 Kebiasaan ini akhirnya menempel pada diri seseorang dan menjadi 

karakter pada dirinya, namun orang yang bersangkutan kadang tidak 

menyadarinya dan lebih mudah untuk menilai karakter orang lain 

daripada dirinya sendiri. 

                                                 
15

Thomas Lickona,  Educating for Character (Terjemahan), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2012), h. 83. 
16

Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karater (Konsepsi & Implementasi Secara Terpadu di 

Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat).(Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media. 2013), h. 29. 
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Adapun istilah yang senada dengan karakter adalah akhlak. 

Akhlak berarti budi pekerti, tingkah laku, perangai.
17

 Secara etimologi, 

akhlak berasal pada kata Khalaqa berarti mencipta, membuat, atau 

Khuluqun berarti perangai, tabiat, adat atau khalqun berarti kejadian, 

buatan, ciptaan.
18

 Kata akhlak beserta dengan bentuknya tersebut bisa 

dibandingkan atau dianalogikan dengan firman Allah SWT,  pada QS.al-

Qalam/68:4 yaitu sebagai berikut: 

Terjemahnya: “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti 

yang agung.”
19

 

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa karakter 

dan akhlak secara prinsipil tidak ada perbedaan karena keduanya 

merupakan ciri khas yang melekat pada diri seseorang, sifat batin 

manusia yang mempengaruhi perbuatan dan tindakannya. Cuma yang 

membedakan antara akhlak dengan karakter adalah akhlak lebih agamis 

dibandingkan dengan karakter. Karakter yang terlihat pada setiap tingkah 

laku individu akan dinilai oleh masyarakat baik ataupun buruknya 

menurut standar moral dan etika yang berlaku. 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan karakter merupakan sebuah upaya mendidik anak-anak dalam 

                                                 
17

 Pius A Partarto dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer ( Surabaya:Arloka, 

2011),h. 14 
18

 Zainuddin Ali, Pendidikan Islam ,Cet. II( Jakarta:Bumi Aksara, 2008), h. 29 
19

 Ibid.,h. 789. 
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membentuk kepribadian yang baik, sehingga menjadi pribadi yang 

bermartabat, bermoral, dan cinta tanah air. Pada masa anak-anak, 

permainan dapat digunakan sebagai media pendidikan untuk mendidik 

perasaan diri dan sosial. Budi pekerti merupakan implementasi karakter 

yang dimiliki oleh individu, di mana karakter merupakan ciri khas pada 

diri seseorang yang terbentuk dalam lingkungan sosial budaya tertentu. 

Anak usia dini memiliki karakter unik dalam dirinya, peranan orang tua 

sangat dibutuhkan dalam mengembangkan karakter yang dimiliki anak. 

Apabila karakter-karakter dasar tersebut dikembangkan dengan baik 

maka kelak saat dewasa, anak akan memiliki karakter yang baik pula. 

Pendidikan karakter pada hakekatnya adalah sebuah perjuangan bagi 

setiap individu untuk menghayati kebebasannya dalam relasi dengan 

orang lain dan lingkungannya, sehingga dapat semakin mengukuhkan 

dirinya sebagai pribadi yang unik dan khas, dan memiliki moral yang 

dapat dipertanggungjawabkan.
20

  

Pendidikan karakter menurut Kemendiknas memiliki tujuan dan 

fungsi diantaranya sebagai berikut:  

a. Tujuan pendidikan karakter adalah mengembangkan nilai-nilai yang 

membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi: 1) 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, 

berpikiran baik, dan berperilaku baik, 2) membangun bangsa yang 

berkarakter pancasila, 3) mengembangkan potensi warga negara agar 

                                                 
20

Doni Koesoema, Pendidikan Karakter (Strategi Mendidik Anak di Zaman Global). 

(Jakarta: PT Grasindo, 2007), h. 162. 
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memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta 

mencintai umat manusia.  

b. Pendidikan karakter berfungsi: 1) membangun kehidupan kebangsaan 

yang multikultural, 2) membangun peradaban bangsa yang cerdas, 

berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan 

kehidupan umat manusia, mengembangkan potensi dasar agar berhati 

baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik, 3) 

membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan 

mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni.
21

 

Nilai pendidikan karakter yang perlu di internalisasikan pada anak 

diantaranya nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerjasama, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tau, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cintai damai, gemar  

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, berani 

mengambil resiko, berorientasi pada tindakan, kepemimpinan, inovatif, 

kerja sama, pantang menyerah atau ulet, komitmen, realistis, dan 

memiliki  motivasi yang kuat untuk sukses. 
22

 

Nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, pancasila, 

budaya, dan tujuan pendidikan nasional dalam Pusat Kurikulum 

                                                 
21

Kementerian Pendidikan Nasional, Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter. 

(Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2011), h. 102. 
22

Sri Narwanti, Pendidikan Karakter Pengintegrasian 18 Bentuk Nilai Pembentuk 

Karakter dalam Mata Pelajaran, (Yogyakarta: Familia, 2011), h. 14. 
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Pengembangan dan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa sebagai 

berikut:
 23 

 

NO Nilai Deskripsi Indikator 

1 Religius 

Sikap dan perilaku patuh 

dalam melaksanakan 

ajaran agama yang 

dianutnya, termasuk 

bersikap toleran 

terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan 

hidup rukun dengan 

pemeluk agama lain. 

1. Mengagumi kebesasran melalui 

kemampuan manusia dalam melakukan 

sinkronisasi antara aspek fisik dengan 

aspek kejiwaan 

2. Mengagumi kebesaran Tuhan karena 

kemampuan dirinya untuk hidup sebagai 

anggota masyarakat 

3. Mengagumi kebesaran Tuhan yang telah 

menciptakan alam semesta 

4. Mengagumi kebesaran Tuhan karena 

adanya agama yang menjadi sumber 

keteraturan hidup masyarakat  

2 Jujur 

Perilaku yang 

didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya 

sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, 

tindakan dan pekerjaan. 

1. Tidak mencontek ataupun menjadi plagiat 

dalam mengerjakan setiap tugas 

2. Mengemukakan pendapat tanpa ragu 

tentang suatu pokok diskusi 

3. Mengemukakan rasa senang terhadap 

sesuatu 

3 
Toleran

si  

Sikap dan tindakan yang 

menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap dan 

tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. 

1. Tidak mengganggu teman yang berbeda 

pendapat 

2. Menghormati teman yang berbeda adat 

istiadat 

3. Bersahabat dengan teman tanpa 

memandang keyakinan 

4 Disiplin  

Perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan 

dan peraturan. 

1. Selalu tertib dalam melaksanakan tugas 

2. Tertib dalam berbahasa lisan dan tulis 

3. Patuh dalam menjalankan ketetapan yang 

berlaku 

5 
Kerja 

Keras  

Perilaku yang 

menunjukan upaya 

sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai 

hambatan belajar dan 

tugas, serta bisa 

menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

1. Tidak putas asa dalam menghadapi 

kesulitan 

2. Selalu fokus dalam pekerjaan 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Asmaun Sahlan dan Angga Prastyo, Desain…, h. 39-42. 
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6 Kreatif 

Berpikir dan melakukan 

sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu 

yang telah dimiliki. 

1. Mengajukan pendapat yang berkenaan 

dengan suatu pokok bahasan  

2. Bertanya mengenai penerapan suatu 

hukum/teori/prinsip 

 

7 

 

Mandiri  

Sikap dan perilaku yang 

tidak mudah tergantung 

pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-

tugasnya.   

1. Melakukan sendiri tugas yang menjadi 

tanggungjawabnya 

2. Mengerjakan sendiri tugas yang 

diamanahkan 

8 
Demokr

atis  

Cara berpikir, bersikap, 

dan bertindak yang 

menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan 

orang lain. 

1. Memberikan suara dalam pemilihan 

2. Mengemukakan pikiran 

3. Ikut membantu melaksanakan program 

 

9 

Rasa 

Ingin 

Tahu 

Sikap tindakan yang 

selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih 

mendalam dari sesuatu 

baik yang dilihat dan 

didengar. 

1. Bertanya kepada sesuatu tentang gejala 

alam yang baru terjadi 

2. Memiliki rasa ingin tau yang kuat  tentang 

sesuatu yang terjadi 

10 

Semang

at 

Kebang

saan 

Cara berpikir, bertindak, 

dan berwawasan yang 

menempatkan 

kepentingan bangsa dan 

negara di atas 

kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

1. Turut serta dalam upacara peringatan hari 

pahlawan dan proklamasi kemerdekaan 

2. Mengemukakan pikiran dan sikap 

mengenai ancaman dari negara lain 

terhadap bangsa dan negara 

3. Mengemukakan sikap dan tindakan yang 

akan dilakukan mengenai hubungan antar 

Negara 

11 

Cinta 

Tahah 

Air 

Cara berpikir, bersikap, 

dan berbuat yang 

menunjukan kesetiaan, 

kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, 

budaya, ekonomi dan 

politik bangsa. 

1. Menyenangi keunggulan geografis dan 

kesuburan tahah wilayah Indonesia 

2. Menyenangi keragaman budaya dan seni di 

Indonesia 

3. Menyenangi keragaman suku bangsa dan 

bahasa daerah yang dimiliki Indonesia 

4. Mengagumi dan menyenangi produk, 

industri, dan teknologi yang dihasilkan 

bangsa Indonesia  

12 

Mengha

rgai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang 

mendorong dirinya 

untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna 

bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta 

menghormati 

keberhasilan orang lain. 

1. Berlatih keras untuk berprestasi 

2. Menceritakan prestasi yang dicapai orang 

tua 

3. Menghargai hasil kerja pemimpin di 

masyarakat sekitarnya 

4. Menghargai tradisi dan hasil karya 

masyarakat sekitarnya 
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13 

Bersaha

bat atau 

Komuni

katif 

Tindakan yang 

memperlihatkan rasa 

senang berbicara, 

bergaul, dan bekerja 

sama dengan orang lain. 

1. Bekerja sama dalam kelompok 

2. Berbicara dengan teman sejawat 

3. Bergaul dengan teman sejawat 

14 
Cinta 

Damai 

Sikap, perkataan, dan 

tindakan yang 

menyebabkan orang lain 

merasa senang dan aman 

atas dirinya. 

1. Melindungi teman dari ancaman fisik 

2. Berupaya mempererat pertemanan 

3. Ikut berpartisipasi dalam sistem keamanan 

15 

Gemar 

Memba

ca 

Kebiasaan menyediakan 

waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan 

bagi dirinya. 

1. Membaca buku atau tulisan keilmuan, 

sastra, seni, budaya, teknologi, dan 

humaniora 

2. Membaca koran/majalah dinding 

16 

Peduli 

Lingku

ngan 

Sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya 

mencegah kerusakan 

pada lingkungan alam di 

sekitarnya. 

1. Ikut dalam berbagai kegiatan sosial 

2. Tidak merusak dan membuang sampah 

yang mengcemari lingkungan 

17 
Peduli 

Sosial 

Sikap dan tindakan yang 

selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain 

dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

1. Memberi bantuan kepada masyarakat yang 

membutuhkan 

2. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial 

18 

Tanggu

ng 

Jawab 

Sikap dan perilaku 

seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan 

kewajiban yang 

seharusnya dia lakukan, 

terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan 

negara dan Tuhan Yang 

Maha Esa. 

1. Bertanggungjawab terhadap berbagai 

amanah yang diberikan kepdanya 

2. Bertanggungjawab terhadap Agama, 

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan 

karakter adalah nilai yang harus di  tumbuh kembangkan pada peserta 

didik mengenai nilai-nilai kehidupan yang dipandang baik agar melekat 

pada peserta didik serta dapat  diaplikasikan dalam prilaku sehari-hari.. 
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Setiap tari memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik nilai 

sosial, nilai religius, nilai pendidikan dan lain sebagainya. Seni tari 

merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk mentrasfer sebuah 

nilai termasuk nilai pendidikan karakter pada seseorang. Tari yang diajarkan 

kepada anak secara tidak langsung akan mengajarkan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya pula. Dalam penelitian ini, nilai-nilai pendidikan 

karakter dapat ditemukan dalam tari Lumense yang dilihat dari beberapa 

unsur penyajiannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam tari merupakan nilai 

budaya atau nilai hidup yang dirasakan dan digambarkan dengan media 

irama gerak.
24

Misalnya, gerak menyembah merupakan gerak yang 

menggambarkan tingkah laku manusia dalam bersikap untuk menghormati 

kepada yang lebih tua. 

Dengan demikian, nilai-nilai pendidikan di dalam tari dapat dilihat 

dan dimengerti melalui gerak yang ada serta elemen atau unsur pendukung 

lainnya, yaitu pola lantai, iringan, tata rias, tata busana, tempat pertunjukan, 

dan juga tema tari. Begitu pula dengan gerak-gerak  dan unsur-unsur yang 

ada di dalam kesenian. 

B. Hakikat Tarian Lumense 

Lumense artinya terbang mengamuk. Penamaan tari ini berasal dari Kabaena, 

Kabupaten Bombana. Mereka menamakan Lumense, karena gerakan penarinya 

yang laksana sedang mengamuk dengan pedang di tangannya.  
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 Suwaji Bastomi,”Wawasan Seni Semarang” (Semarang: IKIP Semarang Press. 1992), 

h. 28. 
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Sedang menurut Abdul Madjid Ege, ketua Lembaga Adat Moronene, secara 

etimologis, Lumense berasal dari kata Lumee dan eense (huruf e diucapkan seperti 

kata ember). Lumee berarti mengeringkan atau membuang genangan air. Dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat Kabaena dijaman dulu maupun sekarang, sering 

membersihkan sumur dengan cara lumee agar sumber air itu terhindar dari 

pencemaran kotoran dan penyakit. Sedang eense menurut Madjid, adala suatu 

gerakan ritual tertentu yang bertujuan membersihkan diri dari dosa, bala bencana, 

maupun penyakit. 

Tari Lumense telah berkembang sejak 200 tahun yang lalu. Tari ini pernah 

lenyap sekitar tahun 1946 sampai dengan tahun 1960, kemudian timbul kembali 

pada tahun 1962. Pada tahun 1973, tari Lumense mulai berkembang di kalangan 

masyarakat. Sampai sekarang tarian tersebut tetap dipertahankan sebagai tarian 

tradisional di daerah Bombana.  

Pada zaman dahulu yaitu pada saat mula lahirnnya tarian ini sampai pada 

masa sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa kita, tari Lumense digolongkan 

pada tarian upacara kerohanian, karena dilakukan untuk menyembuhkan penyakit. 

Pada saat sekarang ini. Kedudukan tari tersebut tidak saja sebagai tarian upacara 

melainkan sebagai tari pertunjukan. 

Menurut Yasa, “Tari Lumense ini diciptakan leh seorang perempuan tua 

bernama Ina „Ea, yang berasal dari desa Lengora”.
25

  Diceritakan selanjutnya 

bahwa tarian ini diperoleh dari seorang wali, dikala Ina „Ea mengadakan 

pertapaan di Gua Watuburi yang dianggap keramat. Konon menurut cerita orang-
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 Informasi dari Yasa, Guru SD Ladubara,Kabupaten Buton, di Bau-Bau, 7 Oktober 

1978. 
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orang tua, pada suatu saat, Ina „Ea pergi bertapa di sebuah liang batu, untuk 

memohon kepada Dewata agar setan-setan jahat yang selalu mengganggu anak 

cucunya dapat dibasmi. Setan yang menggangu itu namanya Mbue Puu Lako, 

yang karena mengalami kekecewaannya ia lalu menghilang dan mengganggu 

orang. 

Dalam pertapaannya itu, tiba-tiba datang seorang wali mengajarkan mantra-

mantra kepada Ina „Ea, sambil menari dengan sebilah pedng ditangannya. Bunyi 

pedang didalam sarungnya itu, merupakan gendang yang ditabuh dan mengiringi 

tari yang dilakukan wali  itu. Sambil menari, wali itu berpesan bahwa bila Ina „Ea 

ingin bertemu dengannya, hendaklah ia membaca mantera itu, menari sambil 

berteriak dan pasti mereka akan datang membantunya menurut keinginannya. 

Sesudah itu, tiba-tiba Ina „Ea bangkit keluar berteriak dan menari menuju 

kampung halamannya. Setiba dikampung, ia menjadi bisu tak dapat berbicara. 

Orang-orang kemudian memukulkan gong dan gendang, maka sadarlah ia kembali 

kemudian memerintahkan kepada orang-orang itu untuk menanamkan batang 

pisang dihalaman rumahnya. Tiba-tiba ia pingsan kembali dan bangkit menari 

mengelilingi pohon pisang itu laksana sedang mengamuk. Beberapa kali ia 

berkeliling, ia berteriak dan memotong batang pisang itu. Kemudian ia pergi 

mendapatkan cucunya yang sedang sakit gila dan meniup ubun-ubunnya. Cucunya 

pun sadarlah dan berkata “Aku pergi ke gunung Pangi”. Pada siang harinya, 
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sembuhlah ia. Karena gembiranya, ia mengadakan pesta sambil mempertunjukkan 

tari Lulo Tokotua, dan Lumense.
26

 

Dimasa lampau, Tarian Lumense memang merupakan bagian dari ritual 

Meoli (disebut juga Peolia), yakni ritual pada zaman dimana masyarakat Kabaena 

masih menganut paham animisme. Meoli merupakan ritual yang menyajikan 

berbagai sesajen atau rupa-rupa makanan untuk dipersembahkan kepada makhluk 

halus penguasa atau pemilik negeri yang mereka sebut Kowonuano. Mereka 

percaya makhluk halus penguasa pulau Kabaena itu berada di gunung Sangia Wita. 

Pada masa tersebut, masyarakat Moronene Kabaena meyakini bahwa Kowonuano 

itu itu memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengobati penyakit, mencegah 

bencana, dan menolak bala. Konon tarian ini pertama kali dipersembahkan pada 

sebuah bukit tidak jauh dari Desa Tangkeno yang kini dikenal dengan nama 

Tangkeno Mpeolia yang artinya Gunung Tempatnya Meoli. Bahkan konon 

menurut Abdul Madjid penemu Tarian Lumense adalah seorang pertapa bernama 

“Waliampehalu” penduduk Desa Tangkeno. 

Ditempat pertapaan, Waliampehalu sering mendengar gendang dan suara 

hiruk pikuk manusia dari arah gunung Sangia Wita. Pada suatu saat ia berusaha 

untuk menemukan pusat keramaian tersebut, namun tak berhasil. Ia lalu kembali 

bertapa selama 8 hari, kemudian sekonyong-konyong di tempat itu muncul 

gendang serta beberapa orang pemuda tampan yang diiringi para penari yang 
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memperagakan gerakan-gerakan menuruti irama gendang yang ditabuh para 

pemuda tadi. Mereka mengelilingi sebatang pohon pisang. Hampir bersamaan 

dengan itu diantara mimpi dan tidak, Woliampehalu mendengar suara sayup-

sayup yang menjelaskan manfaat gerakan berirama tadi bagi manusia. Dijelaskan 

pula bahwa penari maupun gendang berasal dariWawo Sangia (Kayangan). 

Seusai pertunjukan mereka lenyap, kembali ke kayangan. Setelah kembali dari 

bertapa ia berusaha melengkapi peralatan seusai apa yang dilihatnya. Ketika itu di 

desa Tangkeno dan Kabaena umumnya sering terjadi bencana, wabah penyakit 

dan lain lainnya. 

Tarian ini diiringi dengan instrumen musik gendang, gong besar (mbololo), 

dan gong kecil (ndengu-ndengu/tawa-tawa). Ketiga instrumen musik ini 

dimainkan oleh tiga orang pemain musik. Biasanya tari lumense ini dilakukan di 

arena atau panggung terbuka, sehingga perlengkapan pertunjukan tarian tersebut 

hanya terdiri dari parang dan batang pisang saja. 

Pakaian penarinya terdiri dari pakaian adat. Penari pria memakai baju 

berwarna hitam, kain sarung, dan topi khas yang berbentuk kerucut. Penari wanita 

memakai baju panjang berjumbai seperti ekor burung, kain sarung, kepala diikat 

dengan hiasan berumbai, dan ikat pinggang. 

Dahulu tari ini dipertunjukkan pada waktu siang, akan tetapi sekarang ini, 

biasa juga dipertunjukkan pada waktu malam. Lama pertunjukan diperkirakan 

memakan waktu lebih kurang 8 sampai 10 menit. 

Tarian ini diawali dengan gerakan maju mundur, bertukar tempat, kemudian 

membentuk konfigurasi huruf Z lalu berubah menjadi S, gerakan yang 
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ditampilkan merupakan gerakan yang dinamis yang disebut momaani  atau ibing. 

Pada saat itu tari ini akan terasa amat menegangkan. Pasalnya parang diarahkan ke 

batang pisang sambil masih terus momaani. Dalam sekejap parang itu ditebaskan 

ke batang pisang. Dalam sekali ayun semua batang pisang rebah bersamaan. Tari 

Lumense ditutup dengan sebuah konfigurasi berbentuk setengah lingkaran. Pada 

episode ini para penari membuat gerakan tari lulo, dengan jari yang saling 

mengait sedemikian rupa sehingga telapak tangan masing-masing saling bertaut. 

Lalu secara bersama-sama digerak-gerakkan turun naik untuk mengimbangi 

ayunan kaki yang maju-mundur. 

Kini tarian Lumense tidak lagi ditampilkan untuk dipersembahkan kepada roh 

halus tetapi dipersembahkan untuk menyambut tamu agung seperti para pejabat 

penting atau para turis asing sebagai semacam pertanda selamat datang dengan 

makna agar tamu maupun masyarakat terhindar dari berbagai tantangan atau 

bencana. 

Bagi masyarakat Kabaena, pohon pisang memiliki filosofi tak mau mati 

sebelum menghasilkan buah. Jadi, sekalipun pisang itu ditebang, tetap akan 

tumbuh sampai berbuah. Ketika pisang yang sudah berbuan ditebang, barulah 

pisang tersebut mati. Selain itu, penebangan pohon pisang bagi orang Moronene 

Kabaena, dipersonifikasikan sebagai bencana yang harus dicegah. Bencana bisa 

dalam bentuk banjir, tanah longsor, wabah penyakit, dan kerusuhan sosial. Maka, 

ketika pohon pisang telah rebah, artinya bencana telah dapat dicegah, dan 

wargapun akan hidup dalam suasana yang aman dan tenteram. 
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Kekompakan dan rasa kekerabatan juga menjadi komitmen dalam kehidupan 

sosial masyarakat tradisional Kabaena. Hal itu disimbolkan dengan konfigurasi 

tarian lulo. 

Adapun warna pakaian hitam yang dipadukan dengan merah maroon. Warna 

hitam disimbolkan bahwa dalam hidup ini tak selamanya menyenangkan (suka), 

namun ada juga yang tidak menyenangkan (duka) yang disimbolkan dengan 

warna hitam. Namun semua itu harus berani dihadapi dengan kerja keras disertai 

dengan doa yang disimbolkan dengan warna merah.  

C. Hakikat Suku Moronene 

Suku Moronene sebagian besar mendiami wilayah selatan jazirah Sulawesi 

Tenggara atau dengan kata lain hampir sebagian besar mendiami wilayah 

Kabupaten Bombana (Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Buton). Suku 

Moronene mendiami hampir setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bombana. 

Kecamatan tersebut adalah, lima terletak di pulau Kabaena yaitu, Kabaena Timur, 

Kabaena Tengah, Kabaena Utara, Kabaena Selatan, Kabaena Barat, dan Kabaena 

serta lima terletak di bekas Kabupaten Buton daratan yaitu, Rumbia, Rarowatu, 

Poleang, Poleang Timur, dan Poleang Barat. Seluruh kecamatan yang telah 

disebutkan diatas merupakan suatu wilayah kerajaan pada zaman Kerajaan 

Moronene.
27

 

Terdapat beberapa versi asal mula persebaran dan penamaan suku Moronene 

yang bila diungkapkan mempunyai pandangan berbeda-beda, antara lain : 
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Provinsi Sulawesi Tenggara, 2008), h. 1. 
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a. Rambe (hasil wawancara) menuturkan bahwa penduduk suku Moronene 

awalnya adalah sekelompok orang datang dari laut ke suatu tempat yang 

lebih dikenal dengan istilah polea, kemudian bergerak melintasi dan 

menyebar ke hulu sungai dan rawa-rawa (ranoeya). Pergerakan ini 

sekaligus untuk mencari tempat yang dapat dijadikan sebagai lahan untuk 

bertani yang biasa disebut dengan istilah “langkura” (tempat 

perkebunan) dan bila tempat tersebut dapat dijadikan lahan maka mereka 

akan menetap sementara. Mereka umumnya juga menyeberang sungai 

yang selanjutnya menetap tinggal di daerah Pangkuri dan sekitar sungai 

Lamoronene. 

b. Intama Ali ( hasil wawancara), menuturkan bahwa pada sekitar abad XII 

sekelompok orang asing yang terdampar memasuki wilayah polea, 

diperkirakan berasal dari Filipina Selatan dan mereka menamakan diri 

sebagai keturunan dari suku moro. Dalam pelayaran yang panjang itu, 

salah satu bekal utama adalah air minum yang ditampung dalam suatu 

wadah sederhana terbuat dari bambu. Setelah memasuki sungai polea 

mereka membuang tempat(wadah) penampungan air ke daratan. Tanpa 

disadari ternyata bamboo bekas tersebut tumbuh subur dan dinamakan 

nene. Inilah cikal bakal penamaan suku Moronene. 

c. Versi lain dari warga masyarakat mengatakan bahwa orang Moronene 

adalah pendatang dari utara atau merupakan suku Tolaki yang bergerak 

secara terus menerus dan berpindah secara nomaden tanpa terduga 

menuju daerah barat daya Sulawesi untuk mencari tempat berladang atau 
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berkebun. Dengan demikian awal masuknya orang Moronene itu adalah 

pertemuan dari orang baik dari daratan maupun lautan dengan perahu 

untuk mencari tempat pemukiman yang aman dan dapat melanjutkan 

kehidupannya.
28

 

Inilah beberapa asumsi dasar, proses pergerakan pertama suku Moronene. 

Dengan kedatangan suku Bugis sekitar tahun 1901, polea ini diucapkan dengan 

menambah huruf “ng” menjadi kata poleang. Diperkirakan daerah ini menjadi 

tempat pemukiman yang aman dan sangat menjanjikan kehidupan sehingga 

menjadi padat penduduknya. Selain pertumbuhan penduduk alami maupun akibat 

migras masuk juga semakin terkonsentrasinya penduduk pada satu wilayah di 

Timur menyebabkan terciptanya salah satu kecamatan baru, Poleang Timur 

dengan ibukota Bambaeya.
29

 

Penamaan “Moronene” juga ada beberapa versi, diantaranya dapat 

diterangkan, yaitu berasal dari dua kata dasar yaitu “moro” yang berarti serupa 

dan sama, dan “nene” yaitu sejenis tumbuhan pakis yang biasa dijadikan 

pengikat. Tanaman ini bila dibelah dapat dijadikan bahan mengayam atau 

mengikat atap dan pagar, sedangkan daunnya dapat dijadikan pembungkus 

penganan. Jenis tanaman ini banyak tumbuh secara liar di pegunungan sekitar 

Pangkuri. Dan disini pula terdapat sebuah sungai kecil yang dinamai sungai kecil 

yang dinamai sungai lamoronene.
30
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Versi yang berbeda terutama sebagian warga Toburi, khususnya beberapa 

orang keturunan Mokole, mengatakan bahwa penamaan awal Moronene adalah 

berasal dari dua kata, moro dan nene , akan tetapi moro adalah berarti orang yang 

berasal dari orang Moro di Filipina Selatan, dan nene adalah sejenis tanaman 

bambu buluh berduri atau sejenis pato dalam bahasa Tolaki. Penamaan ini 

berkaitan erat dengan asal mula kedatangan nenek moyang mereka yang berasal 

dari daratan Moro yang membawa bambu sebagai wadah air minum, 

sebagaimana kisah awal kedatangan orang Moronene.  

Selain di daratan, orang Moronene juga terdapat di daerah kepulauan seperti 

di pulau Kabaena.  Mereka awalnya merupakan satu kerajaan yang berpusat di 

Ta‟ubonto. Asal mula kata Kabaena pertama kali diucapkan oleh orang Wolio-

Buton, dengan lafal “mokobhaena” yaitu kata dasar “bhae” (bahasa Wolio) 

bermakna padi atau beras sedangkan mo, ko, dan na merupakan imbuhan yang 

berarti punya atau memiliki. Dengan demikian Kobaena berarti orang 

mempunyai beras atau padi. Ini menunjukkan bahwa dahulu pulau Kabaena 

terkenal sebagai penghasil beras. Namun orang Moronene menyebut Kabaena 

dengan istilah kotuo atau to-kotuo yang juga berarti “Ayo kita petik”. 
31

                                                                                                                                

D. Kajian Relevan. 

Kajian buku pustaka yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Yuni Nawatri yang meneliti “Nilai-nilai 

Pendidikan Karakter Tari Rampak karya Untung Muljono”. Tulisan ini 

merupakan penelitian skripsi pada program studi Pendidikan Seni Tari 
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Sulawesi Tenggara, ( Kendari, 2007), h. 447. 
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Universitas Negeri Yogyakarta, yang lebih menekankan kepada nilai pendidikan 

karakter dalam tarian kreasi bukan pada tarian tradisional.
32

 

Berdasarkan kajian relevan diatas peneliti simpulkan bahwa, penelitian 

yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana 

penulis menfokuskan pada Tarian Lumense. 

 

 

                                                 
32
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