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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam 

suku, budaya, ras maupun agama atau kepercayaan. Kemajemukan ini bukan 

hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia saja, melainkan berbagai negara yang ada di 

penjuru dunia. Keanekaragaman agama, etnis, ras, suku bangsa dan budaya adalah 

merupakan masalah yang telah lama dihadapi oleh berbagai negara yang ada di 

dunia. Semua itu nampak pada perbedaan tingkat pengetahuan, bahasa, 

pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, dan konsep tentang berbagai hal. 

Kebudayaan nasional merupakan sesuatu hal yang penting bagi Indonesia dan 

merupakan salah satu unsur dalam menjaga rasa nasionalisme dalam diri kita 

sebagai rakyat Indonesia. 

Hal tersebut sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 32 Undang-Undang 

Dasar 1945 yang menegaskan bahwa: Negara memajukan kebudayaan nasional 

Indonesia serta penjelasannya antara lain menyatakan usaha kebudayaan harus 

menuju kearah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak 

bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau 

memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan 

bangsa Indonesia (UUD 1945, 2004, h. 23). 

Kebudayaan yang dimiliki oleh suku, etnis, dan agama turut 

mempengaruhi gaya komunikasi sehingga perbedaan budaya dapat menjadi 

sebuah rintangan dalam berinteraksi satu sama lain. Rintangan budaya yang 
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dimaksud disebabkan karena  adanya perbedaan norma, kebiasaan dan nilai-nilai 

antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya, serta banyak hal lain 

yang berkaitan dengan budaya yang dapat menjadi rintangan dalam 

berkomunikasi. Bukan hanya maslah kekerabatan secara turun temurun dari garis 

keturunan dlam sebuah suku bangsa, namun mulai dari masalah ras (ciri-ciri 

fisik), agama, bahasa dan tempat kelahiran membuat kemajemukan itu tercipta 

dengan sempurna di tengah-tengah masyarakat Indonesia. 

Mulyadi (1999) budaya atau yang dikenal dengan kata kebudayaan berasal 

dari bahasa Sansekertta yaitu kata buddhayah. Kata buddhayah adalah bentuk 

jamak dari kata buddhi yang berarti sebagai hal yang berkaitan dengan budi atau 

akal manusia. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut dengan 

culture, kata culture sendiri berasal dari kata latin colere yang berarti 

pemeliharaan, mengelola dan penggarapan tanah menjadi tanah pertanian. 

Kebudayaan sifatnya bermacam-macam dan semua itu merupakan buah 

adab (keluhuran budi) yang bersifat tertib, indah berfaedah, luhur, memberi rasa 

damai,dan bahagia. Kebudayaan berarti seperangkat norma yang dihayati oleh 

sekelompok masyarakat dan merupakan cara sekaligus pedoman dalam 

kehidupannya. Hal ini belajar dan lulus dari generasi tua ke yang baru. Untuk 

dapat mentransfer secara efektif budaya dari satu generasi ke generasi, maka harus 

diterjemahkan ke dalam bentuk simbol. Bahasa, seni dan agama berfungsi sebagai 

sarana simbolik transfer nilai-nilai budaya antar generasi. 

Kebudayaan dipandang dari sudut manusia individual merupakan suatu 

pengetahuan, suatu hasil ciptaan dari generasi dahulu, suatu pilihan yaitu 
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kesanggupan untuk menentukan secara tepat sikap dirinya sendiri terhadap aksi 

dari lingkungannya, dan merupakan penghubung nilai-nilai dari generasi dahulu 

ke pihak generasi yang sedang tumbuh. 

Menurut Daoed Joesoef dalam Salam menyatakan bahwa “kebudayaan 

kiranya dapat diartikan sebagai segenap perwujudan dan keseluruhan hasil 

pikiran (logika), kemauan (etika), serta perasaan (estetika) manusia dalam 

rangka perkembangan kepribadian manusia, perkembangan hubungan 

manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan 

manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa” (Salam Burhanudin, 2002, h. 

116). 

Budaya dipandang sebagai sistem kontrol sosial, bentuk standar dan  

perilaku mereka. Nilai-nilai budaya membentuk prinsip-prinsip pendiri kehidupan 

seseorang. Mereka mempengaruhi prinsip seseorang dan filosofi hidup. Mereka 

mempengaruhi cara seseorang hidup dan dengan demikian mempengaruhi 

kehidupan sosial. 

Di setiap komunitas etnis tertentu memiliki ragam tradisi sebagai warisan 

budaya yang dipakai dalam kehidupan sosial secara turun-temurun. Meski tradisi 

budaya leluhur itu beragam sesuai ragam etnis namun memiliki filosofi dan 

kearifan tradisi yang sama: menjunjung nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan 

sosial.  

Salah satu tradisi yang diwariskan yaitu tradisi adat karia yang berasal dari 

Propinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai propinsi kepulauan, Sulawesi Tenggara 

terdiri dari empat suku asli yaitu Muna, Tolaki, Buton, dan Morenene. Budaya 

karia sendiri merupakan tradisi pingitan bagi anak perempuan yang berasal dari 

suku Muna. Dalam tradisi suku Muna, setiap anak perempuan yang akan 
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memasuki usia remaja diwajibkan untuk menjalani tradisi pingitan (karia) selama 

empat hari empat malam, dua hari dua malam, atau sehari semalam tergantung 

kesepakatan antara penyelenggara karia dengan tetua adat (pomantoto), atau 

disesuaikan dengan tingkat sosial atau kasta dalam masyarakat Muna. 

Berdasarkan hasil observasi awal sudah menjadi tanggung jawab bagi 

setiap orang tua di Muna untuk mendidik anak perempuan mereka dengan 

pengetahuan dasar sebelum memasuki masa dewasa dan kehidupan berumah 

tangga. Seperti dalam sebuah ungkapan filosofi orang tua Muna “kadekiho 

polambu, ane paeho omandehaokofatawalahae ghabu” yang berarti jangan 

engkau menikah, sebelum engkau memahami empat penjuru/sisi dapur. Ungkapan 

ini memberikan penegasan betapa pentingnya memberikan pengetahuan dasar 

sebagai bekal anak sebelum menjadi perempuan dewasa yang siap berumah 

tangga. 

Tradisi karia tidak hanya terbatas pada proses dan konsep urutan-urutan 

pelaksanaannya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pemahaman dan 

pendalaman nilai-nilai dari setiap sesi kegiatan dan simbol-simbol yang ada di 

dalamnya. Tradisi karia bertujuan untuk membekali anak perempuan dengan 

nilai-nilai etika, moral, dan spiritual berkaitan dengan statusnya sebagai anak, 

calon ibu, istri, maupun posisinya sebagai bagian dari masyarakat yang telah 

memasuki masa dewasa. 

Budaya karia tidak hanya terbatas pada proses dan konsep urutan-urutan 

pelaksanaannya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pemahaman dan 

pendalaman nilai-nilai dari setiap sesi kegiatan dan simbol-simbol yang ada di 
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dalamnya. Tradisi karia bertujuan untuk membekali anak perempuan dengan 

nilai-nilai etika, moral, dan spiritual berkaitan dengan statusnya sebagai anak, 

calon ibu, istri, maupun posisinya sebagai bagian dari masyarakat yang telah 

memasuki masa dewasa. Bimbingan yang diberikan dalam budaya karia memiliki 

tujuan yang sejalan dengan dengan proses penanaman nilai-nilai budaya karia 

yaitu agar peserta didik dapat memahami diri termasuk potensi dan tugas 

perkembangannya, mampu memahami lingkungan, mengarahkan diri dan 

menyesuaikan diri terhadap norma yang berlaku dalam lembaga pendidikan, 

keluarga, dan masyarakat. 

Budaya karia sebagai salah satu wujud jati diri budaya masyarakat Muna 

memiliki peran penting dan relevan dengan upaya pembentukan akhlak. Nilai-

nilai budaya karia mengandung proses bimbingan bagi kaum perempuan dalam 

hal pembinaan watak, karakter, dan pemahaman diri. Suriati (2013) pada 

pelaksanaan karia, seorang anak perempuan akan melewati beberapa prosesi ritual 

adat. Semuanya mengandung nilai pendidikan bagi kaum perempuan. Salah 

satunya adalah ritual kaghombo. Secara harfiah, kaghombo berarti 

“menyembunyikan”. Sesungguhnya, kaghombo merupakan bahasa simbolik yang 

mengandung makna bahwa seorang anak perempuan ibarat buah yang harus 

diperam, agar nanti lebih ranum dan manis. Ranum dan manis dimaksud adalah 

lebih dewasa dan memiliki akhlak yang terpuji. 

Selain itu, perempuan juga diibaratkan sebagai ladang yang suatu saat 

nanti akan digunakan untuk menanam tumbuhan. Berdasarkan hal tersebut, 
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kaghombo menjadi media untuk menyiapkan ladang tersebut agar subur, hingga 

kelak tanaman yang dihasilkan berkualitas dengan akhlak serta budi pekerti mulia. 

Demikian landasan utama anggapan para orang tua di Muna dahulu, 

bahwa tugas terpenting orang tua terhadap anak perempuan sebelum menikahkan 

mereka, adalah memberi bekal berupa pengetahuan tentang kepribadian serta 

akhlak terpuji yang wajib dimiliki seorang perempuan. Oleh karena rasa malu dan 

kebanggaan seluruh keluarga tergantung di tangan kaum anak perempuan. 

Artinya, setiap kebaikan dan keburukan yang dilakukan anak perempuan akan 

selalu kembali pada kedua orang tua serta seluruh keluarga. Bila anak perempuan 

berprilaku baik, maka orang tua dan keluarga dianggap berhasil dalam mendidik. 

Sebaliknya kalau seorang anak perempuan berbuat keburukan, masyarakat akan 

menilai orang tua dan keluarga gagal memberi pendidikan terhadap anak 

perempuan mereka.  

Sejumlah hal yang telah diuraikan di atas, merupakan sebagian alasan 

mendasar di balik ritual kaghombo dalam tradisi upacara karia. Intinya, dalam 

ritual kaghombo itulah sebenarnya anak-anak perempuan diberi nasehat-nasehat 

spiritual berupa akhlakul karimah, tingkah laku dalam kehidupan sosial. 

Mushthafa al-`Adawi (2001) anak perempuan adalah karunia terbesar yang 

Allah berikan kepada dua insan yang menjalin pernikahan. Anak perempuan 

merupakan harta yang paling berharga bagi keduanya. Namun disisi lain anak 

perempuan adalah amanah yang Allah embankan kepada kedua orang tuanya serta 

sebagai ujian bagi keduanya.  
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Setiap orang tua pasti menginginkan anak perempuannya menjadi orang 

yang berkepribadian baik, sikap mental yang sehat serta akhlak yang terpuji. 

Orang tua sebagai pembentuk pribadi yang pertama dalam kehidupan anak, dan 

akan menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Zakiyah Daradjat, bahwa (Kepribadian 

orang tua, sikap dan cara hidup merupakan unsur-unsur pendidikan yang 

secara tidak langsung akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang 

tumbuh). (Zakiyah Daradjat, 2005, h. 46). 

Mengasuh, membina, dan mendidik anak perempuan merupakan 

kewajiban bagi setiap orang dalam usaha membentuk pribadi dan akhlak anak. 

Dengan menjaga, melindungi serta menanamkan kasih sayang kepada anak-

anaknya agar kelak anakanak tersebut dibekali dengan rasa kasih sayang terhadap 

sesamanya. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengangkat judul Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Pada Anak 

Perempuan dalam Tradisi Karia Suku Muna di Kec. Katobu Kab. Muna. 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas tentang pembentukan akhlak anak 

dalam tradisi adat karia suku Muna, maka yang menjadi fokus penelitian adalah: 

Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak pada Anak Perempuan dalam Tradisi Karia Suku 

Muna di Kec. Katobu Kab. Muna. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi karia suku Muna di Kec. Katobu 

Kab. Muna? 

2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan akhlak pada anak perempuan dalam tradisi 

karia di Kec. Katobu Kab. Muna? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan, yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi karia suku Muna di 

Kec.Katobu Kab. Muna 

2. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan akhlak pada anak 

perempuan dalam tradisi karia di Kec. Katobu Kab. Muna 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang 

nilai-nilai pendidikan karakter dan menambah wawasan tentang nilai-nilai 

pendidikan akhlak pada anak perempuan dalam tradisi karia suku Muna. 

Kemudian agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi usaha 

penelitian lanjutan, perbandingan maupun tujuan lain yang relevan. Serta 

penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dalam dunia 

pendidikan khususnya Prodi Pendidkan Agama Islam (PAI), Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Kendari. 
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1.5.2 Secara Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan 

bagi penyusun mengenai nilai-nilai pendidikan akhlak pada anak 

perempuan dalam tradisi karia suku Muna. 

b. Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan acuan bagi penelitian 

penelitian yang relevan di masa-masa akan datang. 

c. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, dosen, dan mahasiswa/ 

mahasiswi untuk lebih mengetahui dan meningkatkan pengetahuannya 

dan dapat menjadikannya sebagai pelajaran dalam kehidupan sehari-hari 

serta dapat digunakan sebagi pijakan dalam rangka pelaksanaan 

penelitian berikutnya. 

 


