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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan pembahasan awal dalam penulisan skripsi yang 

berjudul “Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Lunturnya Nilai-Nilai Budaya 

Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat di Desa Rai-oi, Kecamatan Sape, Kabupaten 

Bima”. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yang menjadi pembahasan dalam 

skripsi ini yang tersusun secara sistematis, yaitu: (1) Latar Belakang Masalah, (2) 

Rumusan Masalah, (3) Tujuan Penelitian, (4) Manfaat Penelitian, dan (5) 

Penegasan Istilah. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara majemuk yang memiliki berbagai macam 

pluralitas (keanekaragaman) didalamnya, seperti budaya, suku, ras, agama dan 

sebagainya yang terbingkai dalam “Bhineka Tunggal Ika”. Triandis (1994) 

dalam Rosyidi (2009: 2), mengatakan bahwa keanekaragaman mempunyai 

dampak positif dan negatif. Positif apabila dapat dikelola secara baik dengan 

kualitas hidup yang tinggi. Sedangkan dampak negatifnya adalah menurunnya 

kohesitas, sebagai dampak adanya konflik-konflik horizontal antar budaya 

dimasyarakat. Namun perlu digaris bawahi, salah satu permasalahan besar yang 

sedang dihadapi Negara Indonesia sekarang ini yakni masalah budaya. Tidak 

bisa dipungkiri bahwasannya kebudayaan nasional Indonesia saat ini semakin 

hari semakin terkikis oleh perkembangan arus globalisasi. 

Di era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat dituntut untuk terus 

berkembang agar dapat bersaing di dunia global. Di Indonesia sendiri, masuknya 

era globalisasi ini memberikan dampak yang cukup banyak, baik dampak yang 
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positif maupun dampak yang negatif. Adapun salah satu dampak positif dari 

masuknya era globalisasi ini yaitu perkembangan di dunia teknologi yang 

semakin pesat, terutama di bidang komunikasi dan transportasi. Hal ini ditandai 

dengan banyaknya bermunculan alat-alat komunikasi jarak jauh yang banyak 

diminati masyarakat terutama dikalangan remaja, seperti handphone dan 

internet.  

Dengan adanya alat komunikasi seperti ini, akan membuat orang dengan 

cepat memperoleh informasi dari dunia luar. Informasi diperlukan untuk dapat 

menambah wawasan masyarakat mengenai dunia global. Jauh dari maraknya 

bermunculan alat komunikasi dan informasi seperti handphone dan internet 

tersebut, sebelumnya dikalangan masyarakat pada umumnya menggunakan TV 

dan radio sebagai alat untuk memperoleh informasi. Segala informasi baik dari 

dalam maupun luar negeri dengan cepat bisa diperoleh oleh masyarakat. 

Oleh karenanya, pengaruh arus globalisasi dapat memberikan dampak 

yang besar bagi dunia. Tidak hanya dampak positif seperti yang telah dipaparkan 

diatas, akan tetapi dengan masuk dan berkembangnya arus globalisasi ini 

ternyata juga banyak memberikan dampak yang negatif, khususnya di Indonesia 

sendiri. Salah satu dampak negatif dari perkembangan arus globalisasi ialah 

Westernisasi (kebarat-baratan). Dengan perkembangan teknologi yang cukup 

pesat, masyarakat mampu mengakses informasi dari seluruh penjuru dunia 

dengan bebas. Namun tak dapat dipungkiri, informasi yang diperoleh 

masyarakat tidak hanya yang bersifat positif, akan tetapi juga bersifat negatif. 

Hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan gaya dan budaya luar yang 

sedikit banyak telah menggerogoti mindset masyarakat. Penyebaran budaya 
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westernisasi ini tidak hanya dirasakan dikalangan masyarakat perkotaan, akan 

tetapi telah menjalar sampai ke pelosok-pelosok desa. Tidak hanya dikalangan 

remaja, akan tetapi dikalangan anak-anak sampai orang tua pun juga ikut 

terkontaminasi oleh budaya barat. Sehingga mengakibatkan masyarakat banyak 

yang mengesampingkan sampai melupakan budaya asli Indonesia, khususnya 

budaya asli daerah sendiri serta nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang 

didalamnya. 

Hal ini seharusnya mendapat perhatian lebih dan menjadi PR besar bagi 

pemerintah. Namun, beban ini tidak boleh hanya ditanggung sendiri oleh 

pemerintah (Negara), melainkan peran serta masyarakat juga sangat diperlukan 

dalam upaya untuk tetap melestarikan kebudayaan nasional. Sesuai yang 

dijelaskan dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara 

memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan 

menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-

nilai budayanya”. Oleh sebab itu, sudah merupakan suatu keharusan bagi 

pemerintah dan masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya 

nasional yang merupakan warisan dari nenek moyang terdahulu. 

Di berbagai daerah di Indonesia sekarang, banyak sekali budaya-budaya 

asli tiap daerah yang mulai luntur. Seperti halnya di Desa Rai-oi, Kecamatan 

Sape, Kabupaten Bima, NTB. Kebudayaan asli di Desa Rai-oi semakin hari 

semakin terkikis oleh berkembangnya arus globalisasi yang banyak menawarkan 

kebudayaan-kebudayaan baru yang tak jarang menjurus kearah yang negatif. 

Kebudayaan seperti kesenian (tari-tarian, pakaian adat, dan lain-lain) kini sudah 

jarang ditemukan. Masyarakat cenderung lebih mengikuti “trend” masa kini 
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serta bergaya hidup ”hedonis” (mengutamakan kesenangan sementara) tanpa 

mengindahkan nilai, tradisi serta budaya yang sudah lama tumbuh dan 

berkembang di masyarakat. Tidak hanya terbatas pada budaya saja, akan tetapi 

kearifan lokal yang merupakan pandangan hidup serta menjadi ciri khas dari 

masyarakat di Desa Rai-oi juga ikut tergerus oleh masuknya budaya 

modernisasi, liberalisasi dan westernisasi.  

Dahulu, masyarakat Sape khususnya di desa Rai-oi sangat menjunjung 

tinggi nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat, seperti halnya suka 

tolong menolong, gotong royong, tenggang rasa, dan sebagainya. Akan tetapi, 

beberapa tahun belakangan ini hal-hal tersebut sudah sangat jarang ditemukan 

dalam kehidupan masyarakat di Desa Rai-oi. Masyarakat cenderung lebih 

bersikap individualis serta acuh tak acuh terhadap kehidupan sosial sekitar. 

Sekarang ini masyarakat Rai-oi juga jarang melakukan musyawarah mufakat 

dalam menyelesaikan masalah. Hal ini ditandai dengan seringnya terjadi konflik 

antara warga masyarakat yang tak jarang berujung pada terjadinya tindak 

kekerasan. Perubahan pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat seperti ini 

sedikit banyak disebabkan oleh perkembangan arus globalisasi. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “ANALISIS DAMPAK GLOBALISASI 

TERHADAP LUNTURNYA NILAI-NILAI BUDAYA SEBAGAI 

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DI DESA RAI-OI KECAMATAN 

SAPE KABUPATEN BIMA”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana dampak globalisasi terhadap lunturnya nilai-nilai budaya 

sebagai kearifan lokal masyarakat di Desa Rai-oi, Kecamatan Sape, 

Kabupaten Bima? 

1.2.2 Bagaimana upaya untuk mengembalikan eksistensi nilai-nilai budaya 

sebagai kearifan lokal masyarakat di Desa Rai-oi, Kecamatan Sape, 

Kabupaten Bima? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka dalam 

penelitian ini peneliti memiliki tujuan, antara lain: 

1.3.1 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak globalisasi terhadap 

lunturnya nilai-nilai budaya sebagai kearifan lokal masyarakat di Desa 

Rai-oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. 

1.3.2 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya untuk mengembalikan 

eksistensi nilai-nilai budaya sebagai kearifan lokal masyarakat di Desa 

Rai-oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi pembaca dalam upaya menambah ilmu pengetahuan di bidang sosial 

dan budaya, khusunya dalam kajian dampak globalisasi terhadap lunturnya 
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nilai-nilai budaya sebagai kearifan lokal masyarakat di Desa Rai-oi, 

Kecamatan Sape, Kabupaten Bima-Nusa Tenggara Barat (NTB). 

1.4.2 Manfaat Praktis: 

1.4.2.1 Bagi Peneliti 

Untuk memperoleh wawasan mengenai penyebab lunturnya nilai-

nilai budaya yang dijadikan sebagai kearifan lokal masyarakat di Desa 

Rai-oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dan untuk menyelesaikan 

tugas akhir perkuliahan (skripsi) sebagai syarat untuk memperoleh 

gelar S1 Jurusan Civics Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). 

1.4.2.2 Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi 

masyarakat mengenai dampak globalisasi terhadap lunturnya nilai-nilai 

budaya sebagai kearifan lokal serta upaya untuk mengembalikan 

eksistensi nilai-nilai budaya sebagai kearifan lokal masyarakat di Desa 

Rai-oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Sehingga nilai-nilai budaya 

yang dijadikan sebagai kearifan lokal yang kini mulai hilang dikalangan 

masyarakat Sape, khususnya di desa Rai-oi bisa dibangun kembali serta 

di lestarikan sebagai warisan nenek moyang. 

1.4.2.3 Bagi Pemerintah 

Manfaat penelitian ini diharapkan pemerintah lebih memberikan 

perhatian khusus terhadap pelestarian kebudayaan nasional dan 

kearifan lokal di daerah-daerah dengan lebih peka’ terhadap 

perkembangan arus globalisasi yang cukup pesat. Pemerintah harus 
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mampu untuk memfilter dan membatasi setiap budaya baru dari luar 

yang berindikasi ke pengerusakan kebudayaan nasional Indonesia. 

1.5 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam judul penelitian ini, maka 

ada beberapa istilah yang perlu peneliti tegaskan dalam penelitian ini, yaitu: 

1.5.1 Globalisasi 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata “Globalisasi” 

mempunyai arti proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Sementara itu, 

Martin Albrow (1990 dalam Suhanadji dan Waspodo TS, 2004: 93), 

mendefinisikan globalisasi sebagai seluruh proses dimana penduduk dunia 

terinkorporasi ke dalam masyarakat dunia yang tunggal, masyarakat global. 

Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena 

pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek 

kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan 

telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan Internet, merupakan 

faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling 

ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. 

Jadi, dalam penelitian ini pengertian globalisasi sendiri ialah suatu 

gejala yang bersifat universal yang banyak merubah mindset masyarakat 

dari yang tradisonal ke moderen, sehingga banyak menyebabkan terjadinya 

perubahan pola pikir yang berujung pada pola hidup yang serba instan 

disebagian besar masyarakat. 

1.5.2 Nilai-nilai Budaya 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999: 690), nilai merupakan 

konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai 

dalam kehidupan manusia. Di dalam konsep ilmu sosiologi, nilai ditafsirkan 

sebagai pandangan masyarakat terhadap hal baik dan hal buruk dalam 

perilaku masyarakat tersebut. Menurut Setiadi (2011: 118), nilai merupakan 

kumpulan sikap anggapan terhadap hal baik atau buruk, benar atau salah, 

patut atau tidak patut, hina atau mulia, dan penting ataupun tidak penting. 

Sedangkan kata budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

memiliki arti pikiran; akal budi; adat istiadat. Jadi budaya dapat 

didefinisikan sebagai keseluruhan cara hidup, cara berpikir, dan pandangan 

hidup berbangsa-bangsa dibelahan bumi bagian timur (asia). Kata budaya 

itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “buddhayah”, yang 

merupakan bentuk jamak dari “buddhi” (budi atau akal) diartikan sebagai 

hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa 

Inggris, kebudayaan disebut “culture”, yang berasal dari kata 

Latin “Colere”, yaitu mengolah atau mengerjakan. Kata culture juga 

kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia. Jadi, bisa 

diartikan budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki 

bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke 

generasi. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai-

nilai budaya yang dimaksud dalam penelitian ini ialah nilai-nilai yang 

disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, 

lingkungan masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sanskerta
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
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(believe), simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat 

dibedakan satu dan yang lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas 

apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. 

1.5.3 Kearifan Lokal 

Pengertian kearifan lokal (local wisdom) dalam kamus besar bahasa 

Indonesia terdiri dari dua kata yakni kearifan (wisdom) dan lokal (local). 

Kearifan berarti kebijaksanaan atau kecendekiaan, sedangkan lokal berarti 

setempat. Dalam disiplin antropologi dikenal istilah local genius. Menurut 

Gobyah (2003), kearifan lokal (local genius) adalah kebenaran yang telah 

mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Secara umum maka local wisdom 

(kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat 

(local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam 

dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam penelitian ini kearifan lokal 

memiliki arti suatu kepercayaan yang telah mengakar dan mendarah daging 

dalam masyarakat dan terbingkai dalam sebuah simbol atau slogan yang 

memuat nilai-nilai yang bersifat luhur. 

1.5.4 Masyarakat Rai-oi 

Dalam pengertian kamus besar bahasa Indonesia (1999: 635), kata 

masyarakat mempunyai arti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan 

terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi bisa diartikan 

masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berhubungan, saling 

mempengaruhi, mempunyai norma-norma, memiliki identitas yang sama, 

dan memiliki wilayah. 
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Jadi, masyarakat Rai-oi adalah sekumpulan manusia yang memiliki 

tujuan, visi-misi, serta pandangan hidup yang sama, dan mendiami wilayah 

yang sama pula, yakni Desa Rai-oi. Desa Rai-oi sendiri merupakan salah 

satu Desa dari 17 Desa yang ada di Kecamatan Sape, dengan luas wilayah 

668,77 Ha, serta jumlah penduduk 4.016 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 

sebanyak 1.980 orang, perempuan sebanyak 2.036 orang, dan memiliki 

Kepala Keluarga sebanyak 868 KK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


