
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Hakikat Tokoh Agama  

1.1.1. Pengertian Tokoh Agama  

Dalam lingkungan masyarakat pasti ada yang berperan penting dalam 

membentuk suatu lingkungan masyarakat yang baik, salah satunya sebagai tokoh 

agama yang merupakan panutan atau contoh untuk masyarakat lainnya. Tokoh 

agam didefenisikan sebagai seseorang yang berilmu terutamanya berkaitan 

dengan Islam, ia dijadikan sebagai role-model dan tempat rujukan ilmu bagi orang 

lain. Mangacu pada defenisi rersebut dapat diartikan tokoh agama adalah orang 

yang terkemuka, ia dijadikan sebagai suri tauladan dan sebagai pemberi nasihat 

bagi masyarakat sekitar yang berkaitan dengan agama Islam. Tokoh agam 

merupakan ilmuan agama didalamnya termasuk nama-nam kiayi, ulama, ataupun 

cendikiawan muslim yang dalam kesehariannya memiliki pengaruh karena ada 

kepemimpinan yang melekat pada dirinya. Status tokoh agama mencakup empat 

komponen yaitu: pengetahuan, kekuatan spiritual, keturuanan (baik spiritual 

maupun biologis), dan moalitas. (Ronald, 2004, h. 24).  

Aenurroffiq (2015:9) menyatakan bahwa tokoh agama diartikan sebagai 

“orang yang dijadikan figure dalam masuarakat karena memiliki banyak ilmu 

tentang agama” tokoh agama didefenisiskan sebagai seorang yang berilmu 

terutama berkaitan dalam Islam, maka wajar saja apabila dijadikan sebagai figur 

dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain. Sebagaimana yang telah didefenisiskan 

oleh Muin (2015) “tokoh agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu 



 

 

pengetahuan agama yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang 

agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan 

panutan oleh oleh masyarakat sekitarnya.  

Tokoh agama adalah orang  tidak mendapatkan pengangkatan formal 

sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejulah kualitas unggul, dia 

mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis 

dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Dalam hal ini, posisi mereka bisa 

sebagai ustadz, kiyai, pendeta, biarawan, dan sebagainya. Dalam tingkat ilmu 

yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, ilmu keagamaan bagi masyarakat 

merupakan ilmu tertinggi, karena dianggap mampu memberikan pembinaan dalam 

membangun kerukunan, harmoni, sosial, dan kebersamaan masyarakat, sehingga 

tokoh agama mempunyai peran penting dalam lingkungan masyarakat yang 

mampu menciptakan kondisi damai dan rukun antar umat manusia. (Sakdan, 

2007, h. 9).  

Menurut Aziz (2004:10) mendefenisikan “tokoh agama adalah orang yang 

melaksanakan dakwah baik lisan ataupun perbuatan baik secara individu, 

kelompok, maupun organisasi atau lembaga”.  

Dari penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpilan bahwa 

tokoh agama adalah orang yang mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam 

bidang keagamaan. Dikatakan kelebihan dan keunggulan dalam bidang agama 

karena memiliki ilmu pengetahuan tentang agama yang lebih banyak dari pada 

manusia pada umumnya. Tokoh agama merupakan orang yang diteladani dan 

orang yang dihormati karena takaran ketakwaan dan wawasan agamanya sangat 



 

 

luas serta mendalam sehingga dapat memberikan pengaruh sigifikan terhadap 

masyarakat.  

Adapun tokoh agama dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki 

keunggulan dalam ilmu keagamaan, menjadi panutan dalam suatu masyarakat 

untuk memberikan pengarahan hidup yang baik sesuai dengan perintah Allah agar 

masyarakat tersebut mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Tokoh agama yang 

dimaksud sesuai pengertian ini adalah seseorang yang mempunyai banyak 

pengetahuan agama Islam, tidak memimpin atau mempunyai pesantren akan tetapi 

berperanbesar dalam melakukan transformasi atau perubahan sosial terhadap 

masyarakat.  

1.1.2. Ciri-Ciri Tokoh Agama 

Menurut Munawar Fu’ad Noeh (2007:11) ada beberapa ciri-ciri tokoh 

agama yakni:  

1. Tekun beribadah, eajib dan sunnah.  

2. Zuhud, mempersiapkan diri dari ukuran dan kepentingan duniawi.  

3. Memiliki ilmu akhirat, ilmu agama dalam kadar agama yang cukup.  

4. Mengerti kemaslahatan masyarakat, peka terhadap kepentingan umum.  

5. Dan mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah SWT, niat yang benar 

dalam ilmu dan beramal.  

Dari ciri-ciri tokoh agama tersebut dapat disimpulkan, bahwasannya 

kriteria tersebut merupakan persyaratan bagi seseorang yang dikatakan sebagai 

orang yang ahli ilmu agama, dan apabila seseorang tidak memiliki ciri-ciri atau 

kriteria yang telah ditetapkan, maka seseorang tersebut tidak layak dan tidak akan 



 

 

dapat dikatakan sebagai tokoh agama atau orang yang ahli dalam bidang 

keagamaan.  

 

1.1.3. Peran Tokoh Agama 

Secara umum peran dari tokoh agama adalah sebagai penuntun dan 

pengarah dalam segi keilmuan agama kepada masyarakat atau umat, oleh karena 

itu peran dalam masyarakat sangat aktif, yaitu:  

1. Pemimpin Agama Sebagai Motivator 

Keterampilan dan keahlian yang dimilikinya, para pemimpin agama telah 

berperan aktif dalam mendorong suksesnya kegiatan-kegiatan pembangunan. 

Keterlibatan para pemimpin agama bagi perubahan sosial terutama didorong oleh 

kesadaran yang sangat komleks dihadapi umat. Para pemimpin agama dapat 

memberikan semangat kepada masyarakat untuk selalu giat berusaha.  

Watak optimis dalam mengurangi kehidupan hendaklah ditebarkan para 

pemimpin agama kepada masyarakat dengan memberikan harapan-harapan masa 

depan, sehingga lambat laun harapan-harapan itu dapat mendorong mereka untuk 

mendorong mereka untuk lebih banyak bertindak. Para pemimpin agama dapat 

memberikan semangat kepada masyarakat untuk selalu giat berusaha. Jangan 

sekali-kali mengajari masyarakat bahwa takdir dapat diyakini sebagai alsan untuk 

bersifat fatalis. Dengan demikian para pemimpin agama telah mampu 

membuktikan kemampuannya untuk bicara secara rasional dan tetap 

membangkitkan semangat aksi masyarakat dalam meraih sesuatu yang dicita-

citakannya. 

2. Pemimpin Agama Sebagai Pembimbing Moral 



 

 

Peran kedua yang dimainkan para pemimpin agama di masyarakat, 

kaitannya dengan perubahan masyarakat adalah peran berkaitan dengan upaya-

upaya menanamkan prinsip-prinsip etika dan moral masyarakat. Dalam 

kenyataannya, para pemimpin agama dalam meletakan landasan moral, etis dan 

spiritual serta peningkatanpengalaman agama, baik dalam kehidupan pribadi 

maupun sosial. Disinilah kemudian nilai-nilai religius yang ditanamkan para 

pemimpin agama melainkan peran penting dalam perubahan sosial. Berangkat 

dari landasan etis moral inilah perubahan sosial diarahkan pada upaya pemulihan 

harkat dan martabat manusia, harga diri dan kehormatan individu serta pengakuan 

atas kedaulatan seseorang atau kelompok untuk mengembangkan diri sesuai 

dengan keyakinan dan jati diri serta bisikan nuraninya.  

3. Pemimpin Agama Sebagai Mediator 

Peran lain pemimpin agama adalah sebagai wakil dari masyarakat dan 

sebagai pengantar dalam menjalin kerjasama yang harmonis diantara banyak 

pihak dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingan di masyarakat dan 

lembaga-lembaga keagamaan yang dipimpinnya. 

Untuk mebela kepentingan-kepentingan ini, para tokoh agama biasanya 

memposisikan diri sebagai mediator diantara beberapa pihak di masyarakat, 

seperti antara masyarakat dengan elit pengusaha dan antara masyarakat miskin 

dengan orang-orang kaya. Melalui para pemimpin agama, para elit perusahaan 

pengusaha dapat mengsosialisasikan program-programnya kepada masyarakat 

luas melaui bantuan para pemimpin agama, sehingga keduanya terjadi saling 

pengertian.  



 

 

Disini para pemimpin agama berusaha menjembatani dua pihak yang 

status ekonominya sangat berbeda, sehingga gejolak sosial yang terjadi akibat 

menculnya kecemburuan dari golongan miskin dapat terhindar. Peran tokoh 

agama seperti ini sudah sanagat mengakar dimasyarakat, seat berlangsung terus 

menerus. Peran seperti ini pasti akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. 

(Mubasyarph, 2020, h. 35).  

Jadi peran tokoh agama dalam masyarakat dalam penelitian ini adalah 

perilaku atau aktifitas orang yang mengurusi kegiatan ibadah sehari-hari seperti 

penyuluhan agama, memimpin secara rotual keagamaan, sebagai motivator, 

sebagai pembimbing moral dam mediator. Oleh karena itu, masyarakat setempat 

bisa hidup berdampingan secara harmonis.  

1.1.4. Tugas-Tugas Tokoh Agama 

Disamping kita mengetahui beberapa kriteria atau ciri-ciri seorang ustadz 

diatas, adapun tugas dan kewajiban ustadz menurut Hamdan Rasyid (2007) 

diantaranya adalah:  

1. Melaksanakan tblik atau dakwah untuk membimbing umat, seorang ustadz 

memiliki kewajiban untuk meningkatkan, mengajarkan, mendidik, serta 

membimbing umat manusia untuk senantiasa berada dijalan Allah SWT.  

2. Melaksanakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Seorang ustadz harus memiliki 

sifat adil terhadap siapapun itu baik itu terhadap masyarakat biasa maupun 

para pejabat, terutama kepada para pemimpin, karena sikap dan perilaku 

mereka banyak berpengaruh terhadap masyarakat.  

3. Memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat. Seorang 

ustadz tidak hanya sekedar memberikan ceramah terhadap masyarakat, 



 

 

akan tetapi seorang ustadz harus konsekuen dalam melaksanakan ajaran 

Islam untuk diri sendiri maupun keluarga, saudara-saudara, dan sanak 

saudara. Dan merupakan salah satu penyebab kebehasilan dakwah 

Rasulullah SAW.  

4. memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap ajaran Islam yang 

bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Seorang ustadz harus menjalani 

kehidupan sesuai dengan pedoman dan rujukan dalam Islam untuk 

menjalani kehidupan.  

5. Memberikan solusi bagi persoalan-persolan umat. Seorang ustadz harus 

bisa memberikan keputusan terhadap berbagai permasalahan yang 

dihadapi masyarakat secara adil berdasarka Al-Qur’an dan As-Sunnah.  

6. Membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi 

luhur. Dengan demikian, nilai-nilai agama Islam dapat terinternalisasi 

kedalam jiwa mereka yang pada akhirnya mereka memiliki watak sendiri, 

karakter yang kuat dan terpuji, kekuatan dalam beragama, kedisiplinan 

beribadah, serta menghormati sesame manusia.  

7. Menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yaitu terutama pada masa-masa kritis 

seperti ketika terjadi ketidak adilan. Pelanggaran hak asasi manusia 

(HAM), bencana yang melanda manusia, perampokan, pencurian yang 

terjadi dimana-mana, pembunuhan, sehingga umatpun merasa diayomi, 

tenang, tentram, dan sejahtera dibawah bimbingannya.  

Dari beberapa tugas tokoh agama yang telah disebutkan, ternyata masih 

ada tugas tokoh agama yaitu sebagai pelayanan masyarakat, seorang ustadz 

melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam hal apapun, misalnya 



 

 

kegiatan syukuran, seorang ustadz dibutuhkan untuk mampu memimpin dalam 

kegiatan syukuran tersebut. Sehingga dapat disimpulakn bahwasannya tugas 

tokoh agama bukan hanya sekedar paham akan ilmu agama namun, tugas tokoh 

agama juga sebagai seorang yang dapat memberikan contoh aklakul karimah bagi 

masyarakat.  

1.2. Hakikat Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

1.2.1. Pengertian Karakter  

Wyne dalam Mulyasa (2012: 3) mengemukakan bahwa karakter berasal 

dari bahasa yunani charassein yang berarti menggambar. KBBI (2010) 

mengartikan karakter sebagai siaft khas yang dimiliki ole indovidu yang 

membedkannya dari individu lain baik watak, sifat, tabiat, dan bakat. Kemendikan 

(2010) menjelaskan bahwa karakter adalah watak, tabiat, akhlak atau juga 

kepribadian seseorag yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan 

yang diyakini dan mendasari cara pandang, berpikir, sikap, dan cara bertindak 

orang tersebut.  

Karakter (character) mengacu pada serangkayan sikap (atitudes), perilaku 

(beharviors), motivasi (motivations), dan keterampilan (skils). Karakter meliputi 

sikap seperti keinginan untuk melakukan hal terbaik, kapasitas intelektual seperti 

berpikir kritis dan alasan moral, perilaku jujur dan bertanggung 

jawab,mempertahankan prinsip-prinsip moral dalam situasi penuh ketidak adilan, 

kecakapan interpersonal, dan emosional yang memungkinkan seseorang 

berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi, dan komitmen untuk 

berkontribusi dengan komunitas dan masyarakatnya. Karakteristik adalah realisasi 

perkembangan positif sebagai individu (intelektual, sosilal, emosional, dan etika). 



 

 

Individu yang berkarakter baik adalah seseorang yang berusaha melakukan hal 

terbaik. (Battishtich, 2008).  

Menurut Alwisol (2006: 154-155) bahwa masyarakat membentuk karakter 

melalui pendidik dan orang tua agar anak bersedia bertingkah lau seperti yang 

dikehendaki masyarakat. Karakter yang dibentuk secara sosial mencakup 

accepting, dan bhiophilous. Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan 

(knowing), acting, menuju kebiasaan (habbit). Hal ini berarti karakter tidak hanya 

sebatas pada pengetahuan.  

Dari berapa pendapat diatas dapat disimpulakn bahwasannya karakter 

adalah nilai yang khas, baik watak, akhlak, atau kepribadian seorang yang 

terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan 

dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, berucap, dan bertingkah 

laku dalam kehidupan sehari-hari.  

1.2.2. Pengertian Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter adapt diartikan sebagai suatu system pendidikan 

dengan penanaman nilai-nilai sesuai dengan budaya bangsa dengan komponen 

aspek pengetahuan (cognitive), sikap perasaan (affection felling) dan tindakan, 

baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik untuk diri sendiri, masyarakat, dan 

bangsanya (Afandy, 2011). Dapat disimpulakn bahwa karakter sangat erat 

kaitannya dengan moral, perilaku, cara pandang, pola piker, serta sikap yang 

ditujukan oleh seseorang. Pendidikan karakter adalah suatu system nilai-nilai 

penanaman karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, kemauan 

dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang MAha 



 

 

Esa. Diri sendiri, sesama maupun lingkungan sehingga menjadi manusia insan 

kamil. (Ramdani,2014).  

Pendidikan karakter menurut Ahmad Tafsir adalah sama pendidikan 

akhlak dalam pandanagan Islam yakni kepribadian yang memuat tiga komponen 

yakni pengetahuan, sikap dan perilaku, (Tafsir dan Majid, 2011:IV), hal inilah 

yang dinyatakan Ibnu Miskawai bahwa akhlak itu adlah sifat atau keadaan yang 

tertanam dalam jiwa paling dalam yang selanjutnya lahir dengan mudah tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan lagi. (Miskawai, 1934::40) dengan 

demikian, suatu perbuatan karakter atau akhlak setidaknya memiliki lima ciri 

yaitu: (1) perbuatan yang sudah tertanam dan mendarah daging dalam jiwa. (2), 

perbuatan yang dilakukan dengan mydah tanpa memerlukan pemikiran lagi. (3), 

perbuatan yang muncul atas pilihan bebas dan bukan paksaan. (4), dilakukan 

dengan sesungguhnya bukan rekayasa dan (5), perbuatan yang dilakukan dengan 

ikhlas karena Allah semata. (Abuddin Nata, 2012:164) atau dengan kata lain 

pendidikan karakter kepribadian anak didik yang terbentuk dari hasil internalisasi 

bernagai kebajikan (Virtual) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk 

cara pandang, berfikir, bersikap, dan bertindak. (Asmawan dan Angga Prastyo, 

2021:13).  

Pendidikan karakter menurut Milyasa (2014:107) mempunyai tempay 

lebih tinggi dari pendidikan moral, karena pendidikan karakter tidak hanya 

berbicara mengenai baik dan buruk tentang sesuatu akan tetapi lebih menanamkan 

kebiasaan (Habbit) tentang hal baik dalam kehidupannya, sehingga peserta didik 

mempunyai kesadaran dan pemahaman yang tinggi, serta kepedulian komitmen 

untuk menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun menurut 



 

 

Megawangi (2014) bahwa pendidikan karakter merupakan sebuah usaha untuk 

mendidik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan 

kontribusi yang poditif kepada lingkungannya.  

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

karakter adalah penanaman nilai-nilai moral kepada seseorang atau sekelompok 

orang dan mendorong mereka untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik dalam 

kehidupan sehari-hari seperti sopan santun, etika berbicara, sikap jujur, 

bertanggung jawab, adil, religius, dan sebagainya.  

1.2.3. Urgensi Pendidikan Karakter  

Setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi untuk berkarakter sesuai 

dengan fitrah penciptaan saat dilahirkan, akan tetapi dalam kehidupannya 

kemudian memerlukan proses panjang pembentukan karakter melalui pengasuhan 

dan pendidikan sejak dini. Oleh karena itu pendidikan karakter sebagai usaha aktif 

untuk membentuk kebiasaan baik, perlu ditanamkan terus sebagai sifat kebaikan 

anak sejak kecil. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan 

nasional, senagaimana ditanamkan dalam UU sidiknas tahun 2003 bahwa tujuan 

pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik, untuk 

memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia sehingga nantinya akan lahir 

generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter yang bernafas 

nilai-nilai luhur budaya bangsa serta agama. Pendidikan karakter mempunyai 

makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan 

mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu pendidikan karakter 

menanamkan kebiasaan (habitation) tentang hal yang bai sehingga peserta didik 

menjadi faham (domain kognitif) tentang mana yag baik dan mana yang salah, 



 

 

mampu merasakan (domain afektif) nilai yang baik dan mau melakukannya 

(domain psikomotor).  

Urgensi pendidikan karakter menurut Fudyartanta (1995: 14) adalah 

pendidikan watak, pendidikan akhlak, pendidikan kepribadian. Pendidikan 

karakter adalah penanaman nilai-nilai baik luhur kepada jiwa manusia. Tujuan 

pokok pendidikan karakter adalah pembentukan watak, kepribadian,dan perilaku 

sehingga meliputi ranah afektif dan psikomotorik.  

Pendidikan karakter akan menyongkong perkembangan hidup anak-anak, 

lahir dan batin, dan sifat kodratnya menuju kearah peradaban dalam sifatnya yang 

umum. Menganjurkan atau memerintahkan anak-anak untuk duduk yang baik, 

jangan berteriak-teriak agar tidak mengganggu anak yang lain, bersih badan dan 

pakayannya, hormat kepada ibu bapak dan orang tua lainnya, menolong teman 

yang akan ditolong, demikian seterusnya. Terhadap anak kecil cukup kita 

membiasakan mereka untuk bertingkah laku yang baik, sedang bagi anak-anak 

yang sidah dapat berpikir seyogyanyalah diberikan keteragan-keterangan yang 

perlu, agar mereka dapat mendapat pengertian serta keinsyafan tentang kebaikan. 

Dan keburukan pada umumnya. Selain itu perlu juga kepada anak-anak dewasa di 

berikan anjuran-anjuran untuk melakukan berbagai tingkah laku yang baik dengan 

caa disengaja.  

1.2.4. Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal  

2.2.4.1. Kajian Budaya Lokal  

Budaya lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, 

pandangan-pandangan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, 

bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat (Sartini, 2004),  



 

 

Budaya lokal adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang serta 

dimiliki dan diakui oleh masyarakat suku bangsa setempat. Budaya lokal biasanya 

tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat suku atau daerah tertentu karena 

warisan turun temurun yang dilestarikan. Budaya daerah ini akan muncul pada 

saat penduduk suatu daerah telah memiliki pola piker dan kehidupan sosila yang 

sama. Sehingga menjadi suatu kebiasaan yang membedakan mereka dengan 

penduduk-penduduk yang lain. Budaya daerah mulai terlihat berkembang di 

Indonesia pada zaman kerajaan-kerajaan terdahulu. Hal itu dapat diloihat dari cara 

hidup dan interaksi sosial yang dilakukan masing-masing masyarakat di Indonesia 

yang berbeda satu sama lain.  

(Sutriadi, 2007:11) pengertian budaya lokal yaitu meliputi kebiasaan dan 

nilai bersama yang dianut masyarakat tertentu. Pengertian budaya lokal sering 

dihubungkan dengan kebudayaan suku bangsa. Konsep suku bangsa sendiri sering 

dipersamakan dengan konsep kelompok etnik. Menurut Fredrik Barth 

sebagaimana dikutip oleh Parsudi Suparlan, suku bangsa hendaknya dilihat 

sebagai golongan yang khusus. Kekhususan suku bangsa diperoleh secara turun 

temurun dan melalui interaksi antara budaya. Budaya lokal atau dalam hal ini 

budaya suku bangsa menjadi identitas pribadi ataupun kelompok masyarakat. 

Ciri-ciri yang telah menjadi identitas itu melekat seumur hidupnya seiring 

kehidupannya.  

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan budaya lokal 

adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau 

daerah tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang 

berada di tempat lain.  



 

 

1.2.4.2. Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Budaya Lokal 

Pendidikan dan kebudayaan memiliki kriteria yang sangat kuat. 

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Tanpa proses pendidikan 

tidak mungkin kebudayaan itu berlangsung dan berkembang. Proses pendidikan 

tidak lebih dari sebagai proses transmisi kebudayaan. (Isbandiyah dan Supriyanto, 

2019, h. 33)  

Sumaatmadja (2002) menyatakan bahwa “hubungan antara pendidikan dan 

kebudayaan paling tidak terdapat kata-kata kunci, yaitu “pendidikan merupakan 

akulturasi (pembudayaan), institusionalisasi, transfer, imparting (memberikan, 

menggambarkan), explain, justity, dan directing (mengarahkan).”  

Menurut Tylor yang dikutip oleh Ratna (2005) “kebudayaan adalah 

keseluruhan aktifitas manusia, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, 

hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan lain.”  

Berdasarkan pendapat diatas, kebudayaan dipandang sebagai manifestasi 

kehidupan setiap orang atau kelompok dalam menetukan hari depannya. Budaya 

lahir karena kemampuan manusia mensiasati lingkungan idupnya agar tetap layak 

untuk ditinggali waktu demi waktu.  

Menurut Setiawan (2012) “budaya lokal (juga sering disebut budaya 

daerah) merupakan istilah yang biasa digunakan untuk membedakan suatu budaya 

dari budaya nasional (Indonesia) dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang 

menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki 

oleh masyarakat yang berada di tempat lain”.  

Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1 mendefinisikan “budaya 

daeraah sebagai suatu system nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok 



 

 

masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap tata cara masyarakat 

yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya”.  

Dengan demikian budaya lokal ialah pengetahuan lokal yang sudah 

sidemikian menyatu dengan system kepercayaan, norma, dan budaya, serta 

diekpresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama, 

maka kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan 

budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat 

tertentu (masyarakat lokal). Dengan kata lain, kearifan lokal bersemayam pada 

budaya loal (local culture).  

Pendidikan berbasis budaya lokal adalah pendidikan yang mengajarkan 

peserta didik untuk selalu lekat dengan situasi konkret yang mereka hadapi 

dengan menggunakan kaidah-kaidah nilai atau ajaran dari tradisi oleh budaya 

lokal. Paulo Freire (Wagiran,2012) menyebutkan, dengan dihadapkan pada 

problem and situasi konkret yang dihadapi, peserta didik akan semakin tertantang 

untuk menanggapinya secara kritis. Hal ini selaras dengan pendapat suwito 

(Wagiran, 2012) yang mengemukakan pilar pendidikan kearifan lokan meliputi: 

(1) membangun manusia berpendidikan harus berlandaskan pada pengakuan 

eksistensi manusia sejak dalam kandungan, (2) pendidikan harus berbasis 

kebenaran dan keluhuran budi, menjauhkan dari cara berfikir tidak benar, (3) 

pendidikan harus mengembangkan ranah moral, spiritual (ranah afektif) bukan 

sekedar kognitif dan ranah psikomotorik, (4) sinergitas budaya, pendidikan dan 

pariwisata perlu dikembangkan secara sinergitas dalam pendidikan yang 

berkarakter.  



 

 

Wagiran (2012) kearifan lokal merupakan modal pembentukan karakter 

luhur. Karakter luhur adalah watak bangsa yang senantiasa bertindak dengan 

penuh kesadaran, purba diri, dan pengendalian diri, pijaran kearifan lokal tidak 

akan terselenggara dengan baik tanpa peran serta masyarakat secara optimal, 

keikut sertaan berbagai unsur dalam masyarakat dalam mengambil perkara dan 

menjadi penyelenggara program pendidikan merupakan kontribusi yang sangat 

berharga, yang perlu mendapat perhatian dan apresiasi. Berbagai bentuk kearifan 

lokal yang merupakan daya dukung bagi penyelenggara dan pengembangan 

pendidikan dalam masyarakat antara lain sebagai berikut: 

1. Kearifan lokal masyarakat dalam bentuk peraturan tertulis tentang 

kewajiban belajar 

2. Kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan hubungan antar sesama 

manusia.  

3. Kearifan lokal yang berkaitan dengan seni. Kesenian tertentu memiliki 

nilai untuk membangkitkan rasa kebersamaan dan keteladanan serta rasa 

penghormatan terhadap pemimpin dan orang yang dituakan.  

1.3. Peran Tokoh Agama Dalam Pendidikan Karakter  

Umami (2018: 260) Tokoh agama pada dasarnya memiliki posisi yang 

sangat penting dan strategis dan peran, terutama sebagai landasan spiritual, moral, 

etika dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Tokoh agama adalah sosok atau 

panutan dalam masyarakat. Memiliki posisi dan pengaruh yang besar di tengah-

tengah masyarakat, karena memiliki kelebihan, baik dalam ilmu, integritas dan 

lain sebagainya. Tokoh agama juga berfungsi sebagai tokoh masyarakat, sebagai 

imam dalam urusan agama dan isu-isu masyarakat. Agama sebagai system nilai 



 

 

harus dipahami, berumur dan dipraktekan oleh semua penganut dalam urutan 

kehidupan setiap individu, keluarga dan masyarakat dan menjiwai kehidupan 

bangsa dan negara. Situasi saat ini harmonisasi dan perilaku masyarakat 

membutuhkan peran pemimpin agama secara signifikan diharapkan untuk 

mengambil inisiatif dalam pengembangan dan pembangunan moralitas. Ini berarti 

bahwa setiap upaya pembangunan harus selalu diarahkan untuk memiliki dampak 

positif pada pengembangan karakter.  

Selain itu pula, tokoh agama adalah seorang figure atau panutan dalam 

masyarakat yang mempunyai kedudukan dan pengaruh besar di tengah-tengah 

masyarakatnya, karena memiliki keunggulan, baik dalam ilmu pengetahuan, 

integritas, dan lain sebagainya. Tokoh agama pun berperan sebagai pemimpin 

masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan 

serta masalah kenegaraan dalam rangka mengsukseskan program pemerintah dan 

pembinaan harmonisasi kehidupan masyarakat.  (Umami, 2018, h. 261) 

Tokoh agama merupakan figure yang dapat di teladani dan dapat 

membimbing dengan apa yang diperbuat pasti akan diikuti oleh umatnya dengan 

taat. Kemunculan tokoh agama yang sering disebut Ulama. Masyarakat kemudian 

meyakini dan mempercayai tokoh agama itu sendiri. Keyakinan masyarakat 

bermacam-macam bentuknya. Ada yang seledar memiliki keyakinan bahwa tokoh 

agama tersebut hanya sebagai orang menjadi tempat bertanya dan berdiskusi 

tentang agama, hingga seseorang meyakini tokoh agama sebagai seorang yang 

penting atau ikut andil dalam pengambilan keputusan dalam hidupnya. (Ekaswati, 

2006, h. 7) 



 

 

Menurut Imam Barnawi “ada tiga peran tokoh agama dalam membina 

akhlak yaitu peran kaderisasi, peran pengabdian dan dakwah”.  

1. Peran kaderisasi, dimana tokoh agama mempunyai peran melaksanakan 

kegiatan kaderisasi ditengah masyarakat tokoh agama Islam dengan 

kemampuan yang dimiliki dituntut mampu melaksanakan kaderisasi. 

Melakukan kaderisasi menurut tokoh agama bergabung dalam suatu 

wadah (pengabdian diri) yang dikelola sendiri maupun bekerja sama 

dengan organisasi.  

2. Peran pengabdian, dimana seorang tokoh agama harus hadir di tengah-

tengah masyarakat, membantu dan membimbing kearah kemajuan. Tokoh 

agama bertindak dalam segala belenggu kehiduapn yang membaur dalam 

masyarakat kearaha yang lebih baik. Tokoh agama harus bisa memberikan 

contoh yang baik bagi masyarakat, bersikap dan mencerminkan pribadi 

muslim dan dalam setiap perilakunya dijadikan suritauladan bagi 

masyarakat.  

3. Peran dakwah, karena dakwah merupakan kegiatan yang dilakukan 

seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang agama dan dapat 

mengajak, mendorong dan memotovasi orang lain. Tokoh agama Islam 

berperan menangkal menangkal praktik kehidupan yang tidak benar, 

menggunakan gagasan yang kreatif, mengenai berbagai sector 

pembangunan, menemukan dan mengembangkan konsep ilmiah tentang 

membangun,menemukan, menyadarkan manusia tentang kehidupan masa 

akan datang yang lebih baik. Tokoh agama mempunyai kapasitas untuk 

memanusiakan manusia (proses humanisasi) melakukan penegakan 



 

 

kebenaran dalam pencegahan kemungkaran (proses liberal) dan 

menciptakan masyarakat berkeyakinan yang teguh.  

1.4. Kajian Relevan 

Nurdin (2017) melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi Tradisi 

Haroa Dalam Pendidikan Karakter Masyarakat Buton, hasil penelitiannya 

menjelaskan bahwa pelaksanaan haroa merupakan tradisi turun temurun yang 

dilakukan dari rumah kerumah, di Masjid, dan ditempat-tempat lain yang 

disepakati bersama. Bentuk-bentuk pelaksanaan haroa secar garis besar dapat di 

klarifikasi sebagai berikut: (a) haroa memperingati hari-hari besar keagamaan 

Isalm, (b) haroa syukuran/keselamatan, (c) haroa kematian. Sementara itu, nilai-

nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam tradisi haroa Buton adalah 

religius, persatuan, kebersamaanm musyawarah, peduli, cinta dan kasih sayang, 

tolong menolong, dan toleransi.  

Nurul Aini, (2020) yang melakukan penelitian dengan judul “Upaya 

Tokoh Agama Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Kekerabatan Pada Anak Melalui 

Tradisi Hiziban di Desa Anahinunu Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe 

Selatan”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa tradisi hiziban merupakan 

sarana yang dapat mempererat kekerabatan pada anak yang ada di desa 

anahinunu.  

Asliah Zainal, La Taena, dan Sudarni Suud, (2017) yang melakukan 

penelitian dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Tradisi Katoba 

Pada Etnis Muna di Sulawesi Tenggara”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa 

menyelenggarakan katoba pada anak dikatakan sebagai upaya menghilangkan 

daki (ali kita), menghilangkan kotoran untuk memperoleh kondisi bersi dan suci 



 

 

baik dari dosa maupun utang. Makna yang terdapat dalam katoba mengandung 

nilai-nilai moralitas yang menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan hidup 

dalam masyarakat Muna antara moralitas sosial, ilia moralitas teologis 

(ketuhanan) dan nilai moralitas ekologis.  

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang dibahas diatas, yang 

menjadi tolak ukur pembeda dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian 

yaitu, dalam penelitian ini fokus kajian dititik beratkan pada peranan tokoh agama 

dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter pada anak melaui tradisi 

katoba di Kelurahan LAiworu Kabupaten Muna. Sementara penelitian terdahulu 

yang disebutkan diatas yaitu, (1) Nurdin dalam fokus penelitiannya fokus pada 

memahami nilai-nilai pendidikan karakter pada tradisi karoa pada masyarakat 

Buton. (2) Nurul Aini yang dalam penelitiannya yang menjadi fokus penelitian 

membahas tentang upaya tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai kekerabatan 

pada anak melalui tradisi hiziban di desa anahinunu. (3) Asliah Zainal, La Taena, 

dan Sudarni Suud yang dalam penelitiannya yang menjadi fokus penelitian 

membahas tentang eksistensi dan praktek katoba pada etnik Muna di Sulawesi 

Tenggara, makna dan nilai-nilai katoba pada etnik Muna, dan merancang model 

kurikulum pendidikan karakter berbasis nilai-nilai tradisi katoba guna diterapkan 

padamata pelajaran IPS pada jenjang sekolah menengah pertama atau sederajat.  

 

 


