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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya merupakan keseluruhan kehidupan manusia baik itu berbicara

mengenai pendidikan, politik, agama, ekonomi, teknologi dan lain  sebagainya.

Budaya sering kali dianggap sebagai warisan dari generasi ke generasi dan bagian

yang tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang menganggapnya

sebagai sesuatu yang diwariskan secara genetis sejak dahulu sampai saat ini.

Indonesia memiliki kurang lebih 500 satuan etnik suku bangsa yang

masing-masing suku tersebut mempunyai kebiasaan, budaya, bahasa yang

berbeda-beda dengan masing-masing mempunyai keunikan yang berbeda.

Budaya itu sendiri mengisyaratkan sebagai jati diri suku tersebut dan luasnya

yakni jati diri bangsa Indonesia. Keberadaan budaya  diharapkan dapat menggali

potensi kearifan lokal dalam artian bahwa budaya tradisional, agar dapat

dilestarikan dan dikembangkan seperti bahasa daerah, seni, kepercayaan dan lain

sebagainya.

Salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia adalah
kebudayaan yang mana didalamnya terdapat seperangkat aturan-aturan
yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang bertujuan mengatur
segala pikiran dan akal manusia.1

Adapun suku yang mempunyai budaya bernilai dan sangat mengandung

kearifan lokal adalah  kebudayaan masyarakat suku Tolaki yang berada di

provinsi Sulawesi Tenggara secara umum dan tepatnya di Kabupaten Konawe,

Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur dan di

1 Tasmuji, Dkk, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, (Surabaya:
IAIN Sunan Ampel Press, 2011), hal 151. Cet. II
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Kota Kendari. Suku Tolaki merupakan suku yang mempunyai kebudayaan unik

dan menarik untuk diketahui. Sejarah suku Tolaki sangat panjang mulai dari

zaman kerajaan, penjajahan, kemerdekaan hingga sekarang.

Suku Tolaki yang berada di Kabupaten Konawe Selatan khususnya

Kecamatan Laonti memiliki Budaya yang ada yaitu Budaya medulu (bersatu)

yang sangat berperan dalam kehidupan bermasyarakat.

Budaya medulu adalah suatu budaya yang senantiasa mengajarkan tentang

persatuan dan kebersamaan yang dilandasi saling membantu antar sesama

masyarakat, budaya seperti pada dasarnya mengembalikan kita pada masa

kemerdekaan yang mana pada saat itu masyarakat bangsa Indonesia saling

memiliki persatuan dan kebersamaan untuk melawan penjajah yang hendak

menguasai wilayah Indonesia, artinya bahwa budaya medulu memang harus selalu

diterapkan kepada setiap kelompok masyarakat yang ada, terkhusus masyarakat

yang bermukim di Kecamatan Laonti.

Medulu atau persatuan dijelaskan dalam salah satu ayat dalam Al-Qur’an

Surah Ali-Imran (3) : 103

             
                 

            َ◌

Terjemahan : Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama)
Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah
kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka
Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah,
orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka,
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lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.2

Budaya medulu, atau bersatu kalau diperhatikan mulai mengalami

pergeseran yang terjadi dari waktu ke waktu, seiring kemajuan teknologi dan

pengaruh globalisasi yang sangat cepat. Mengapa demikian, karena akibat alat

komunikasi yang menyebabkan kurangnya kebersamaan yang dilakukan oleh

persatuan, memang awalnya bertujuan bertemu kepada teman tapi akibat

Handphone diotak atik menyebabkan hubungan komunikasi itu tidak berjalan

dengan baik namun disisi lain budaya medulu masih terlihat pada masyarakat

tolaki di Kecamatan Laonti pada aspek yang lain misalnya ketika ada acara pesta

pernikahan maka masyarakat akan medulu atau bersatu untuk membantu

masyarakat yang mengadakan acara pernikahan tersebut. 3

Dalam pengamatan yang dilakukan banyak hal-hal yang menunjukkan

bahwa budaya medulu pada masyarakat di Kecamatan Laonti, masih menjadi

bagian yang tak terpisahkan dalam kegiatan keseharian seperti dalam kegiatan

pesta pernikahan, maka masyarakat Laonti akan bersama-sama mengerjakan

pekerjaan tersebut.

Budaya medulu pada masyarakat suku Tolaki di Kecamatan Laonti masih

terlihat, baik itu ketika ada acara keluarga yang akan menikah maupun kegiatan-

kegiatan yang lain mulai pembentukan kepanitiaan kegiatan sampai pembubaran

kepanitiaan kegiatan tersebut, dan masih menjadi media yang dipergunakan

2 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: CV
Darus Sunnah, 2011), h. 50., Cet. I

3 Observasi, dilakukan pada Tanggal, 13 September 2018
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sampai hari ini, meskipun tidak sekompak masyarakat seperti beberapa tahun

silam.4

Oleh sebab itu, upaya yang harus dilakukan ialah mempertahankan budaya

medulu karena media seperti ini sangat penting dalam menciptakan kehidupan

harmonis diintenal dan antar suku di Sulawesi Tenggara khususnya di Kecamatan

Laonti hal ini dimaksudkan seperti yang dijelaskan oleh firman Allah SWT. dalam

surah Ali-Imran sangat tegas menyatakan untuk selalu mempererat tali

persaudaraan melalui dengan siapapun dan jangan saling bercerai-berai karena

akan sangat merugikan kita sendiri. Maka dengan ini budaya medulu yang

harusnya patut untuk selalu diterapkan dalam kehidupan. Karena pada kenyataan

yang ada suku-suku yang ada di Sulawesi Tenggara masing-masing memiliki

konsep untuk hidup bersama. Dalam hal ini suku Tolaki juga mempunyai konsep

untuk hidup bersama seperti medulu. Konsep ini dipercayai oleh suku Tolaki

sebagai konsep untuk hidup bersama dengan siapapun, dengan budaya medulu ini,

maka masyarakat suku Tolaki bisa hidup bersama dengan suku lain, dalam

suasana damai,  harmonis dan bersatu.

Olehnya itu, penting untuk diketahui lebih jauh lagi tentang budaya

medulu, agar siapapun dapat mengetahui esensi nilai-nilai pendidikan dan budaya

terkandung didalamnya sehingga, persoalan apapun yang dihadapi bisa diatasi

dengan menyatukan pikiran meskipun berbeda pendapat, akan tetapi

mengutamakan sikap berbudaya medulu seperti ini, sebab akan aneh rasanya

ketika dalam satu komunitas suku Tolaki saling membenci satu sama lain hanya

4 Wawancara, dilakukan pada Tanggal, 21 Februari 2019
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karena persoalan berbeda pilihan, yang akhirnya membuat suatu kerugian yang

berkepenjangan apabila tidak diatasi secepat mungkin.

Sejauh ini dapat kita lihat bahwa keunikan dari budaya medulu ini adalah

dapat menyatukan masyarakat dalam kegiatan positif apapun bentuknya, karena

mempertemukan semua masyarakat dan bisa jadi ada masyarakat yang mungkin

saja sedang punya masalah dengan masyarakat lain, dengan adanya medulu maka,

bisa membantu memecahkan masalah tersebut dan keunikan lainnya ialah akan

semakin mempererat tali silaturahmi antar masyarakat suku Tolaki yang ada di

Kecamatan Laonti, sehingga budaya medulu ini semakin melekat dan ditanamkan

didalam jiwa kita, yang juga secara tidak langsung memberikan suasana yang

tentram dan damai.

Medulu hadir sebagai kebudayaan bagi suku Tolaki, dalam proses

pelaksanaannya pun juga tidak dapat melepaskan unsur-unsur edukasi, dalam

bentuk nilai-nilai budaya yang merupakan cita-cita tertinggi yang berharga untuk

diperjuangkan dan dikembangkan serta selalu diajarkan bagi setiap masyarakat

terutama mewariskan budaya medulu kepada generasi penerus agar dapat terjaga

sehingga keutuhan masyarakat tetap terjalin hubungan baik antar suku tolaki

maupun suku-suku lain.

Seperti yang kita ketahui dalam pandangan atau cara berpikir suku Tolaki

bahwa dikatakan pendidikan adalah media yang dijadikan suatu aturan untuk

melakukan berbagai kegiatan secara total dan dapat meningkatkan kualitas dan

hasil dari kegiatan dalam rangka menuju tujuan yang hendak dicapai tetapi

dengan tidak meninggalkan nilai dan norma kehidupan itu sendiri.
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Pendidikan juga merupakan alat yang digunakan masyarakat dalam

melaksanakan kegiatan itu sendiri, dalam mengejar tujuannya. Demikian pula,

selama masa damai, masyarakat dididik untuk damai, tapi bila bangsa sedang

berperang, maka masyarakat mendidik anggotanya untuk perang. Bukan

masyarakat yang mengontrol kebudayaan melalui pendidikan, malah sebaliknya:

pendidikan, formal dan informal, adalah suatu proses membawa tiap-tiap generasi

baru ke bawah pengontrolan sistem budaya.5

Dalam proses pelaksanaaan medulu secara langsung maupun tidak

langsung selalu ada proses mensosialisasikan nilai-nilai dan norma baik yang

bersumber pada budaya maupun agama. Menurut pandangan masyarakat Tolaki

bahwa medulu dalam prosesnya selalu ada kata-kata nasehat dan pengantar dari

sesepuh atau tokoh dalam kerabat yang bersangkutan.

Isi yang terkandung dalam nasehat ataupun pengantar tersebut biasanya

berupa himbauan, mengingatkan atau bahkan mengajarkan terutama kepada yang

lebih muda mengenai berbagai nilai-nilai dan norma yang perlu dipelajari,

dipertahankan, dikembangkan dalam hidup dan kehidupan ini, demi kemajuan

anggota kerabat itu sendiri, keluarganya dan bahkan kemajuan masyarakatnya.6

Kalangan suku Tolaki meyakini bahwa proses sosialisasi melalui

masyarakat yang lebih besar, melalui medulu memiliki pengaruh yang signifikan

dalam memecahkan persoalan yang dihadapi baik itu terkait politik, agama, dan

lain sebagainya, sebagai landasan hidup agar bisa mewujudkan suatu

keharmonisan dalam bermasyarakat.

5 White, Leslie, A. The Science of Culture, A Study of Man Civilization. (New York:
Grove, 1955). h. 345. Cet., II

6 Anwar Hafid, Fungsi Medulu Dalam Kehidupan Sosial Etnis Tolaki Di Sulawesi
Tenggara. http://www.anwarhapid.blogspot.com (Makassar: tanggal 16-18 Desember 2011)  h. 1-
5
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Keyakinan ini dilandasi oleh asumsi bahwa mensosialisasikan suatu nilai

dan norma kepada masyarakat dalam proses medulu, disamping mempermudah

proses institusionalisasi suatu nilai yang telah disampaikan atau diajarkan

sekaligus juga di dalamnya otomatis terkandung mekanisme sosial kontrol,

khususnya dikalangan masyarakat suku Tolaki itu sendiri.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat terfokus dan mendalam, maka fokus

penelitiannya adalah nilai-nilai pendidikan dalam budaya medulu pada suku

Tolaki di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam budaya medulu

suku Tolaki di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan ?

2. Bagaimana upaya menanamkan nilai-nilai pendidikan budaya medulu

dalam menjaga dan melestarikan budaya medulu suku Tolaki di

Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam budaya

medulu suku tolaki di Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan..

2. Untuk mengetahui upaya penanaman nilai-nilai pendidikan budaya medulu

dalam menjaga dan melestarikan budaya medulu suku tolaki di Kecamatan

Laonti Kabupaten Konawe Selatan.
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E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat positif bagi masyarakat

suku tolaki maupun suku-suku lainnya khususnya yang ada di Kecamatan Laonti

terkait penelitian tentang nilai-nilai pendidikan budaya medulu.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

a) Masyarakat suku tolaki di Kecamatan Laonti, agar senantiasa menanamkan

sikap medulu supaya terjalin hubungan baik sesama masyarakat.

b) Penulis, yaitu untuk menambah wawasan secara mendalam tentang nilai-nilai

pendidikan dalam nilai-nilai pendidikan budaya medulu suku Tolaki di

Kecamatan Laonti.

c) Peneliti lain, yakni sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi para

peneliti yang akan mengkaji masalah yang relevan dengan penelitian ini.

F. Definisi Operasional

Untuk meminimalisir penafsiran yang berbeda terhadap judul dan masalah

penelitian ini, dengan bertujuan mencapai pemahaman yang komprehensif maka,

definisi operasionalnya sebagai berikut :

1. Nilai-nilai pendidikan budaya medulu adalah membahas tentang nilai-

nilai pendidikan budaya medulu yang terkandunng didalamnya seperti

persatuan dan kesatuan, gotong royong, kebersamaan dan masih banyak

lagi aspek yang terkait dengan nilai-nilai pendidikan budaya medulu yang



9

dapat menjadi sebuah hal penting bagi masyarakat di Kecamatan Laonti

Kabupaten Konawe Selatan.

2. Budaya Medulu mengandung arti bersatu, bersama, dalam arti yang luas

budaya medulu adalah bersatu dalam melakukan aktivitas kegiatan sosial

di masyarakat untuk menyelesaikannya sampai selesai.
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