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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Nilai

1. Pengertian Nilai

Nilai merupakan hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan dan

sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan

fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik,

melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi.7

Definisi nilai dapat dikatakan merupakan suatu keadaan yang menjadikan
kita percaya terhadap suatu ruang lingkup, dimana seseorang dapat
bertindak atau tidak melakukan tindakan sama sekali yang dapat
menunjukan arti nilai itu sendiri.8

Jadi dapat dimaknai bahwa nilai adalah perilaku yang sudah melekat

terhadap hal sistem kepercayaan yang telah berinteraksi dengan cara memberikan

makna. Selanjutnya Syamsul Maarif menyatakan bahwa, dalam mengartikan

sebuah nilai sebagai berikut: Pertama, nilai adalah suatu ukuran terhadap

pengamatan yang tidak bisa maknai, namun kita bisa mengalami dan memahami

cara langsung terhadap pengamatan yang ada didalam sasaran tersebut. Dengan

begitu nilai bukan hanya pada pokok pembicaraan atau pelaku, akan tetapi ada

yang dapat di pastikan bahwa berada pada inti sasaran tersebut. Kedua, nilai dapat

dikatakan sebagai sasaran terhadap yang berkepentingan, yaitu suatu sasaran yang

7 Mansur Isna, Diskursus Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001),
h. 98. Cet., I

8 H. Una Kartawisastra, Strategi Klarifikasi Nilai, (Jakarta: P3G Depdikbud, 1980), h. 1.
Cet., II
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berada dalam kenyataan maupun pikiran. Ketiga, nilai sebagai hasil dari

pemberian nilai, nilai itu diciptakan oleh situasi kehidupan yang nyata dan pasti.9

Nilai sebagai daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan

pengabsahan pada tindakan seseorang. Nilai mempunyai dua segi intelektual dan

emosional, kombinasi kedua aspek tersebut menentukan sesuatu nilai beserta

fungsinya dalam kehidupan. Bila dalam pemberian makna dan pengabsahan

terhadap suatu tindakan, unsur emosionalnya kecil sekali, sementara unsur

intelektualnya lebih dominan, kombinasi tersebut disebut norma norma atau

prinsip. Norma-norma atau prinsip-prinsip seperti keimanan, keadilan,

persaudaraan dan sebagainya baru menjadi nilai-nilai apabila dilaksanakan  dalam

pola tingkah laku dan pola  berfikir  suatu kelompok, jadi norma bersifat

universal dan absolut, sedangkan nila-nilai khusus dan relatif bagi masing-masing

kelompok.10

Nilai-nilai tidak perlu sama bagi seluruh masyarakat., dalam masyarakat

terdapat kelompok yang berbeda atas dasar sosio-ekonomis, politik, agama dan

etnis masing-masing mempunyai sistem nilai yang berbeda. Nilai-nilai

ditanamkan pada anak didik dalam suatu proses sosialisasi melalui sumber-

sumber yang berbeda.

Berdasarkan pendapat  pemaparan di atas  dapat  disimpulkan  bahwa nilai

adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subyek menyangkut segala

9 Syamsul Maarif, Revitalisasi Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.
114. Cet., I

10 EM, Kaswardi, Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000, (Jakarta: PT Gramedia,
1993),  h. 25. Cet., IV
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sesuatu baik atau yang buruk sebagai abstraksi, pandangan, atau maksud dari

berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat.

2. Macam-macam Nilai

Nilai jika klasifikasikan terbagi menjadi bermacam-macam, di

antaranya :

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 (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.11

3. Pendekatan dan Strategi Penanaman Nilai

Berbagai nilai yang sudah ada tersebut perlu dan penting untuk dapat di

kembangkan semaksimal mungkin. Munculnya nilai dikarenakan adanya

dorongan dari dalam diri manusia, diantaranya adalah dorongan untuk memenuhi

11 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 250. Cet., V
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kebutuhan fisik untuk kelangsungan hidupnya, kebutuhan akan rasa aman,

kebutuhan akan rasa cinta kasih, kebutuhan akan penghargaan dan dikenal orang

lain, kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman, kebutuhan akan keindahan

dan aktualitas diri.12

Adapun dorongan yang paling utama untuk menekankan pelaksanaan

pendidikan nilai antara lain karena dialami adanya pergeseran dan perubahan-

perubahan sisitem-sistem nilai maupun nilai-nilai sendiri oleh masyarakat yang

akibatnya dapat menimbulkan berbagai ketegangan, gangguan, dan dapat

kehilangan keseimbangan atau konflik-konflik, permusuhan dan kecurigaan.

Tidak hanya kebiasaan dan tingkah laku berubah, tetapi juga norma-norma atau

nilai-nilai yang mendasarinya mengalami perubahan.

Dorongan-dorongan  itu  lahir  karena  manusia  ingin  hidup  secara wajar.

Sehingga muncullah norma-norma yang disebut nilai yang selanjutnya menjadi

pedoman dan tolak ukur dalam bertindak, bersikap dan berfikir. Oleh karena itu

diperlukan strategi yang efektif dan efisien. Strategi adalah penataan potensi dan

sumber daya agar dapat efisien memperoleh hasil yang dirancangkan.13

Dalam menghadapi situasi atau problema masa sekarang dan tentunya juga

masa depan, bahwa dalam strategi penanaman nilai itu mengutarakan nilai sebagai

afektif diajarkan melalui pemahaman kognitif. Dengan pemahaman kognitif

tersebut seseorang akan melakukan amalan berdasarkan nilai yang baik.

Setiap guru (pendidik) mempunyai tugas dan kewajiban yang sama untuk

menanamkan nilai-nilai insaniyah dan nilai ilahiyah terhadap anak didik. Kiranya

12 Mansur Isna Diskursus Pendidikan Islam...,h. 67. Cet., I
13 Muhadjir, Ilmu Pendidikan  dan  Perubahan  Sosial  Suatu  Teori  Pendidikan,

(Yogyakarta:Rake Sarasin, 1993), h. 109. Cet., IV
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perlu meretas batas domain dalam sistem teknologi instruksional, sehingga setiap

bidang studi secara integral memuat wawasan nilai, ilmu dan kompetensi.

Untuk membentuk pribadi yang memiliki nilai/moral yang baik maka

diperlukan adanya suatu pendekatan penanaman nilai (inculcation approach)

yaitu suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai

sosial dalam diri siswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pendekatan penanaman nilai ini memiliki dua tujuan yaitu pertama diterimanya

nilai-nilai sosial tertentu oleh peserta didik, kedua berubahnya nilai-nilai peserta

didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan mengarahkan

pada perubahan yang lebih baik.

Pendekatan penanaman nilai ada dua cara yang dapat menentukan

pada nilai-nilai Islami yaitu sebagai berikut:

a) Pendekatan kajian ilmiah tentang sikap dan tingkah laku orang-orang

muslim, pendekatan semacam ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh

mana seorang muslim mengikuti ajaran/nilai-nilai Islami.

b) Pendekatan yang merujuk kepada sumber aslinya yaitu Al-Qur’an dan Al-

Hadits. Validitas ini jelas, namun juga masih terbatas karena tidak semua

nilai Islami dapat digali dari kedua sumber itu maka perlu juga pendukung

lain yaitu Qiyas dan Ijtihad.
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B. Tinjauan Tentang Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan Menurut Bahasa

Menurut bahasa pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu paedagogik

adalah kata majemuk yang terdiri dari kata “pais” yang berarti “anak” dan kata

“ago” yang berarti “aku membimbing”. Jadi istilah paedagogik berarti aku

membimbing anak.14

Istilah pendidikan dalam bahasa inggris “education” berakar dari bahasa

Latin “educare” yang dapat diartikan pembimbingan yang berkelanjutan (to lead

forth).15

2. Pengertian Pendidikan Menurut Istilah

Pendidikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga,

masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan

yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk

mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai

lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.16

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1

menyatakan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif
dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

14 Soedomo  A. Hadi. Pendidikan Suatu Pengantar. (Surakarta: UNS Press 2008) h. 17.
Cet. I

15 Zhulkif li, M. dan Syamsu. Filsafat Pendidikan. (Kendari: Stain Press 2009) hal. 18.
Cet., I

16 Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing (Bandung : Rosdakarya
2012) h. 4. Cet., III
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mulia serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa
dan negara.17

Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan merupakan hal yang  sangat
penting untuk menjadikan kualitas hidup seseorang dan menciptakan
generasi yang maju, dengan berbagai cara yang pantas dengan kemampuan
untuk dipergunakan mencapai kemajuan yang lebih tinggi.18

3. Teori-teori Pendidikan

Teori merupakan pengetahuan ilmiah mencakup penjelasan mengenai

suatu sektor tertentu dari disiplin ilmu dan dianggap benar.19

Secara garis besar teori pendidikan dilatar belakangi oleh aliran

Empirisme, Nativisme, Konvergensi./

Aliran Empirisme menjelaskan bahwa pembentukan dan perkembangan

manusia dalam menerima informasi dan pendidikan ditentukan oleh faktor

lingkungan. Pelopor teori ini adalah John Lock dalam abdurrahman assegaf

beliau seorang berkebangsaan Inggris yang mempunyai gagasan bahwa segala

sesuatu berada dalam pikiran dan hasil dari pengalaman dilakukan, sehingga

setiap individu tidak perlu berupaya dan bekerja keras untuk merubah kehidupan

ini karena semua sudah kodrati. Dalam dunia pendidikan, menurut teori ini setiap

individu akan berkembang dan berhasil melakukan proses pembelajaran sesuai

dengan bakat dan pembawaannya.

17 Depdiknas. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional. 2003

18 Abdurrahman Saleh Abdullah. Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur’an (Jakarta
: Rineka Cipta 2007) h. 15. Cet., IV

19 Abdurrahman Saleh Abdullah. Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur’an...,
h. 21. Cet., IV
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Aliran Nativisme berpendapat bahwa perkembangan kepribadian setiap

individu hanya ditentukan oleh bawaan (kemampuan dasar) bakat serta faktor

dalam bersifat kodrati.20

Tokoh teori ini seorang filosof berasal dari Jernam bernama Arthur

Schopenhauer yang lahir di Danzig (Polandia). Aliran ini disebut aliran

pesimistik, karena perkembangan setiap individu tidak dapat berubah dan bersifat

kodrati, meskipun berbagai  upaya  telah yang berkembang, melahirkan teori yang

menggabungkan antara teori nativisme dan teori empirisme, teori ini disebut teori

konvergensi.

Teori Konvergensi merupakan teori perpaduan, dimana menjelaskan

bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor bakat/kemampuan dasar

dan alam sekitar. Proses perkembangan dan pembentukan kepribadian manusia

merupakan proses interaktif dan dialektis antara kemamapuan dasar dan alam

lingkungan secara kesinambungan. Perkembangan pribadi sesungguhnya adalah

hasil proses kerjasama kedua faktor baik internal (potensi hereditas), maupun

faktor eksternal (lingkungan budaya dan pendidikan).21

Pelopor teori ini adalah Wiliam Stern seorang filosof berkebangsaan

Jerman. Teori ini menjelaskan bahwa bakat setiap individu tidak akan

berkembang dengan baik tanpa adanya lingkungan setiap individu yang

20 Abdur Rahman Assegaf, Pendidikan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Suka Press 2007)
h. 61. Cet., II

21 Abdur Rahman Assegaf Pendidikan Islam di Indonesia... h. 62-63. Cet., II
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mendukung bakat tersebut. Teori ini menemukan dua garis yaitu bakat dan

lingkungan  memusat  kesatu titik (konvergensi).

C. Tinjauan Tentang Medulu

1. Pengertian Medulu

Dalam kamus bahasa Tolaki mengatakan bahwa medulu adalah bersatu.22

Sedangkan dalam istilah medulu pada suku Tolaki adalah suatu kebersamaan yang

bersifat kekeluargaan, berkaitan dengan tolong-menolong, gotong royong dan

bantu-membantu serta keberagaman dalam menciptakan suasana yang damai antar

sesama keluarga terutama dalam hal pendidikan dan perkawinan.23

Pengertian medulu juga bisa dijelaskan bahwa Medulu, bagi suku Tolaki

yaitu dapat tinggal bersama dengan siapapun, dengan keadaan dalam suasana

damai, harmonis dan bersatu serta penuh keceriaan.

Di dalam versi lain medulu juga disebut dengan Samaturu atau medulu

ronga mepokoaso yaitu budaya bersatu, suka tolong-menolong dan saling

membantu. Masyarakat tolaki dalam menghadapi permasalahan sosial, dan

pemerintahan baik itu berupa upacara adat, pesta pernikahan, kematian maupun

peran dan fungsinya sebagai warga negara, selalu bersatu, bekerja sama, saling

tolong menolong dan bantu membantu.

Medulu berfungsi untuk mempersatukan dan menghimpun kerabat “dekat”

yang sedarah dan berasal dari satu moyang dalam artian satu dalam jiwa (medulu

22 Aplikasi Kamus bahasa Tolaki Mekongga.
23 Abdurrauf Tarimana, Kebudayaan Tolaki. (Jakarta: Balai Pustaka. 1993.)  h. 80. Cet.,
II
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mbenao), satu dalam pendirian  (medulumbonaa), dan satu dalam kehendak atau

cita-cita (medulu mboehe).

2. Karakteristik Budaya Medulu

Menurut pandangan suku Tolaki bahwa karakteristik atau ciri khas dari

budaya medulu ini adalah simbol kebersamaan yang diiringi dengan sikap

kekerabatan yang sangat tinggi antara keluarga, dan masyarakat tolaki dan

masyarakat lainnya, yang mampu menuntaskan setiap persoalan yang ada. Medulu

merupakan hal yang harus diterapkan karena merupakan kekuatan yang bisa

membawa manfaat besar bagi masyarakat tolaki secara khusus dan masyarakat

secara umum.

Unsur budaya medulu dalam suku Tolaki tersebut mencerminkan karakter

yang membedakan dengan etnis lainnya, meskipun memiliki beberapa kemiripan.

Karakter dimasud adalah: Pertama, memiliki semangat kebersamaan, tradisi

medulu merupakan salah satu wujud semangat kebersamaan bagi masyarakat

Tolaki khususnya dalam memikul beban secara bersama diantara keluarga.

karakter seperti ini juga dimiliki oleh Etnis Bali yang diwujudkan dalam

organisasi subak, dan memiliki metode pertanian yang dikelola secara bersama-

sama.24 Kedua, Suka berbagi/tidak serakah, tradisi medulu merupakan wujud

sikap suka berbagi dengan kerabat, termasuk kepada anggota masyarakat lainnya,

terbukti banyaknya etnis lain yang bisa hidup berdampingan dengan Etnis Tolaki

termasuk kawin-mawin. Ketiga, Hormat kepada Orang Tua/Orang yang Dituakan,

24Muhammad As’adi, Membaca Karakter Orang Berdasarkan Etnisnya (Yogyakarta:
Najah, 2011), h. 29. Cet., II
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karakter ini tergambar dari ungkapan bahasa Inggomiu yang merupakan kata awal

dalam menyapa orang tua/orang yang dituakan.

Demikian pula dalam rangkaian adat perkawinan dan kematian wajib

menghadirkan tokoh masyarakat yang digelar tokoh adat (Tolea), dan juru bicara

(Pabitara). Keempat, kurang suka merantau, karakter seperti ini secara historis

dijumpai pada Etnis Jawa, disebabkan karena mata pencaharian utama mereka

bertani, sehingga cenderung hidup menetap dan bermukim di wilayah pedalaman

sekitar sungai, mereka dimanja oleh alam yang subur.25

Meskipun terdapat persamaan tidak suka merantau, tetapi sistem mata

pencaharian terdapat perbedaan suku Tolaki sistem pertanian ladang yang

berpindah-pindah, tetapi dewasa suku Tolaki sudah banyak yang merantau karena

menempuh pendidikan tinggi dan atau penempatan pada suatu unit kerja tertentu.

25 Abdur Rahman Assegaf Pendidikan Islam di Indonesia.., h. 139. Cet., II
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