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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Informasi tentang kasus-kasus asusila seperti video mesum yang dilakukan 

oleh remaja, penodongan dan pencurian oleh remaja, dan kasus-kasus tawuran 

antar pelajar sering diberitakan media. Keadaan moral seperti ini sudah 

berlangsung lama baik yang terekspose oleh media maupun tidak. Hal ini 

menunjukkan gejala bergesernya nilai-nilai etika dan memudarnya kesadaran 

terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Apa yang akan terjadi jika kerusakan moral ini 

terus berlanjut dan tidak ada perbaikan karakter anak bangsa. 

UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, 

menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab, tetapi sekarang banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang mahir 

menyelesaikan soal ujian dan lulus dengan nilai memuaskan, tetapi berperilaku 

tidak terpuji dan tidak berkarakter kuat. Dapat dikatakan pendidikan di Indonesia 

telah gagal membentuk pribadi yang berkarakter. 

Selama ini pendidikan formal belum maksimal dalam memberikan 

kontribusi dalam mendukung pencapaian kompetensi dan pembentukan karakter 

peserta didik. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri 
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khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu 

yang dapat  membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat 

dari keputusan yang ia buat. Penanaman karakter yang kuat diharapkan dapat 

mengatasi permasalahan pendidikan yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu 

penanaman karakter baik harus dilakukan sejak udia dini. Pendidikan karakter 

adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan 

(cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Karakter adalah ciri khas 

yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan 

mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan 

“mesin” yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan 

merespon sesuatu (Kertajaya, 2010). Sejalan dengan pendapat di atas, (Koesoema, 

2007) mengatakan bahwa pendidikan karakter  merupakan sebuah struktur 

antropologis yang terarah  pada proses pengembangan dalam diri manusia secara 

terus menerus untuk menyempurnakan dirinya sebagai manusia yang 

berkeutamaan. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menginformasikan bahwa karakter 

seseorang dapat mempengaruhi kesuksesan seseorang. Di antaranya berdasarkan 

penelitian di Harvard University Amerika Serikat (Akbar, 2000) ternyata 

kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan 

kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri 

dan orang lain (soft skill). Penelitian ini mengungkapkan bahwa kesuksesan hanya 

ditentukan sekitar 20 persen oleh hard skill dan sisanya 80 persen oleh soft skill. 

Bahkan orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil dikarenakan lebih banyak 
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didukung kemampuan soft skill daripada hard skill. Hal ini mengisyaratkan bahwa 

mutu pendidikan karakter peserta didik sangat penting untuk ditingkatkan.  

Bagaimana kesuksesan Cina dalam menerapkan pendidikan karakter sejak 

awal tahun 1980-an seperti yang dicontohkan (Megawangi, 2007). Menurutnya 

pendidikan karakter adalah untuk mengukir akhlak melalui proses knowing the 

good, loving the good, and acting the good (suatu proses pendidikan yang 

melibatkan aspek kognitif, emosi, dan fisik, sehingga berakhlak mulia). 

Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan 

pembangunan karakter anak bangsa melalui pendidikan. Program Kementerian 

Pendidikan Nasional 2010-2014, yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional 

Pendidikan Karakter (2010), pendidikan berkarakter disebutkan sebagai  

pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti,  pendidikan moral, pendidikan watak  

yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan 

keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik & mewujudkan kebaikan itu 

dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.  

 Pendidikan karakter merupakan salah satu hal yang ditekankan dalam 

kurikulum 2013. Salah satu cara dalam menanamkan pendidikan karakter adalah 

melalui transformasi nilai-nilai kearifan lokal. Pengertian kearifan lokal dilihat 

dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari 2 kata yaitu kearifan (wisdom) dan lokal 

(local). Local berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Dengan 

kata lain  maka local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai-

nilai, pandangan-pandangan setempat (local)  yang bersifat bijaksana, penuh 

kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.  

Kearifan lokal di daerah pada gilirannya akan mampu mengantarkan peserta didik 



4 
 

untuk mencintai daerahnya. Kecintaan peserta didik pada daerahnya akan 

mewujudkan ketahanan daerah. Ketahanan daerah adalah kemampuan suatu 

daerah yang ditunjukkan oleh kemampuan warganya untuk menata diri sesuai 

dengan konsep yang diyakini kebenarannya dengan jiwa yang tangguh, semangat 

yang tinggi, serta dengan cara memanfaatkan alam secara bijaksana. Kearifan 

lokal mempunyai arti sangat penting bagi anak didik. Dengan mempelajari 

kearifan lokal anak didik dapat memahami perjuangan nenek moyang dalam 

berbagai kegiatan kemasyarakatan. Dalam sejumlah kepustakaan, kearifan lokal 

sering diidentikkan dengan local wisdom, atau yang lebih tepat local knowledge. 

Kearifan lokal idealnya lebih pas disebut penemuan/temuan tradisi (invention of 

tradition).  

 Setiap daerah di Indonesia mempunyai kearifan lokal masing-masing 

dengan perbedaan budaya. Salah satu dari budaya bangsa adalah keanekaragaman 

bahasa. Bahasa suatu daerah dapat mewakili karakter yang sesuai dengan 

lingkungan budaya. Dalam penelitian ini meneliti kearifan lokal bahasa Dayak 

Ngaju. Kearifan lokal dalam bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi dalam 

kehidupan sehari-hari. Tanpa bahasa akan sangat sulit untuk berinteraksi baik 

dalam bidang pendidikan, budaya, ekonomi, ataupun sosial kemasyarakatan. 

Bahasa yang digunakan sehari-hari dapat mempengaruhi karakter seseorang 

berdasarkan karakter bahasa masing-masing daerah itu sendiri. Dalam bahasa 

Dayak Ngaju dikenal pula karakter-karakter yang ditanamkan melalui peribahasa 

pepatah-petitih, lagu, dan lainnya. Masalah yang timbul adalah kearifan lokal 

dijadikan sumber kualitas.  
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 Faktanya bahasa Dayak Ngaju masih di pakai dalam kehidupan sehari-hari 

oleh orang-orang pedalaman. Bahasa Dayak Ngaju juga hanya digunakan oleh 

generasi tua, sedangkan untuk generasi muda jarang sekali yang menggunakan 

bahasa Dayak Ngaju sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.  

Terkait dengan persoalan di atas serta fakta yang akan diberlakukannya kurikulum 

2013, dimana isi dari kurikulum 2013 adalah untuk membangun pendidikan 

karakter pada anak–anak bangsa. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada 

pengembangkan karakter disamping ketrampilan dan kemampuan kognitif karena 

Indonesia saat ini sedang mengalami krisis karakter yang diperlihatkan dari 

banyaknya korupsi, tindak kejahatan terjadi dimana-mana, dan mudahnya 

generasi muda bangsa menerima kebudayaan dari negara lain tanpa menyaringnya 

apakah kebudayaan itu baik atau buruk untuk diri mereka. 

 Orang tua berperan besar dalam mendidik anaknya dimana selain 

disekolah siswa juga memperoleh pendidikan dirumah. Bahasa Dayak Ngaju 

menjadi asing bagi para siswa karena dirumah mereka tidak menggunakan bahasa 

Dayak Ngaju. Rasa bangga terhadap bahasa Dayak Ngaju juga rendah dikarena 

mayoritas para siswa tidak ditanamkan oleh orang tua mereka untuk mengetahui 

dan belajar sehingga bisa bangga dengan bahasa asli atau bahasa ibu yaitu bahasa 

Dayak Ngaju. 

 Saat sekarang ini para generasi muda di kota Sampit banyak yang tidak 

bisa berbahasa Dayak Ngaju, hal ini dikarenakan kurangnya minat mereka dalam 

belajar bahasa Dayak Ngaju. Para generasi muda di kota Sampit beranggapan 

bahwa bahasa Dayak Ngaju adalah bahasa yang kurang populer dan terkesan 

kuno. Di kota Sampit para generasi muda menggunakan bahasa Melayu atau 
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bahasa Banjar untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena 

tersebut mengakibatkan para generasi muda di Sampit memiliki pemikiran bahwa 

belajar bahasa Dayak Ngaju tidaklah penting, padahal bahasa Dayak Ngaju adalah 

bahasa asli nenek moyang mereka di kota Sampit yang merupakan kearifan lokal 

yang harus dilestarikan.  

 Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 28 tahun 1990 tentang 

pendidikan dasar dimana pada bab XIII pasal 30 tentang pengembangan yang 

berbunyi: Satuan pendidikan dasar dapat melakukan uji-coba untuk 

mengembangkan gagasan baru yang diperlukan dalam rangka peningkatan 

pendidikan dan Satuan pendidikan dasar dapat memberi peluang kepada para 

peneliti, serta pengembang untuk melakukan penelitian dan/atau uji-coba dalam 

rangka penyempurnaan sistem pendidikan nasional. Dimana peneliti 

mengembangkan pendidikan karakter dengan kearifan lokal bahasa Dayak Ngaju. 

Maka berdasarkan pembahasan di atas maka penulis ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bahasa Dayak Ngaju Sebagai 

Alternatif Penanaman Karakter Pada Peserta Didik SDN 1 Mentawa Baru Hilir 

Sampit” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Penelitian Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bahasa Dayak Ngaju 

Sebagai Alternatif Penanaman Karakter Pada Peserta Didik SDN 1 Mentawa Baru 

Hilir Sampit dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk nilai-nilai kearifan lokal melalui bahasa Dayak Ngaju 

sebagai pengembang pendidikan karakter? 
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2. Bagaimana fungsi nilai-nilai kearifan lokal melalui bahasa Dayak Ngaju 

sebagai pengembang pendidikan karakter? 

3. Bagaimana makna nilai-nilai kearifan lokal melalui bahasa Dayak Ngaju 

sebagai pengembang pendidikan karakter? 

4. Bagaimana model penanaman karakter lewat kearifan lokal bahasa Dayak 

Ngaju di Sampit sebagai alternatif pendidikan karakter dengan disisipi nilai-

nilai lokal pada peserta didik SDN 1 Mentawa Baru Hilir Sampit? 

 

1.3 Penjelasan Rumusan Masalah 

 Penjelasan rumusan masalah dibuat agar bisa lebih menjelaskan 

permasalah secara lebih mendalam agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bentuk nilai-nilai kearifan lokal melalui bahasa Dayak Ngaju sebagai   

pengembang pendidikan karakter meliputi pepatah bahasa setempat, 

peribahasa, anjuran, larangan, dan didapat dilapangan melalui pengamatan 

partisipasi. 

2. Fungsi nilai-nilai kearifan lokal melalui bahasa Dayak Ngaju sebagai 

pengembang pendidikan karakter akan menjelaskan secara mendalam baik 

pengertian, pemanfaatan, dan penanamannya diketahui dengan cara 

wawancara. 

3. Makna nilai-nilai kearifan lokal melalui bahasa Dayak Ngaju sebagai 

pengembang pendidikan karakter merupakan interpretasi dari hasil penelitian 

dan pemikiran yang diolah berdasarkan hasil temuan berdasarkan kajian kritis 

sumber-sumber refrensi. 
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4. Model penanaman karakter lewat kearifan lokal bahasa Dayak Ngaju di SDN 

1 Mentawa Baru Hilir Sampit sebagai alternatif pendidikan karakter dengan 

disisipi nilai-nilai lokal pada peserta didik Sekolah Dasar merupakan hasil 

pemikiran konseptual yang ditemukan dari penelitian dilapangan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang berjudul 

Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bahasa Dayak Ngaju Sebagai Alternatif 

Penanaman Karakter Pada Peserta Didik SDN 1 Mentawa Baru Hilir Sampit 

mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bentuk nilai-nilai kearifan lokal melalui bahasa Dayak 

Ngaju sebagai pengembang pendidikan karakter. 

2. Untuk mengetahui fungsi nilai-nilai kearifan lokal melalui bahasa Dayak 

Ngaju sebagai pengembang pendidikan karakter. 

3. Untuk mengetahui makna nilai-nilai kearifan lokal melalui bahasa Dayak 

Ngaju sebagai pengembang pendidikan karakter. 

4. Untuk mengetahui model penanaman karakter lewat kearifan lokal bahasa 

Dayak Ngaju di Sampit sebagai alternatif pendidikan karakter dengan disisipi 

nilai-nilai lokal pada peserta didik SDN 1 Mentawa Baru Hilir Sampit. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini ada dua manfaat yang diperoleh yaitu manfaat teoritik dan 

manfaat praktis dan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritik 
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a. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

terutama di bidang pengembangan kebijakan pendidikan karakter. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian 

lanjutan di bidang pengembangan kebijakan pendidikan karakter berbasis 

kearifan lokal. 

b. Bagi sekolah, dapat memberikan wacana keilmuan dan masukan dalam 

rangka pelaksanaan program pendidikan berkarakter berbasis kearifan lokal. 

c. Bagi Dinas Pendidikan dan para pengambil kebijakan, penelitian ini dapat 

dijadikan referensi sebelum membuat kebijakan-kebijakan pengembangan 

pendidikan karakter. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

 Untuk menghindari terjadinya pemahaman yang berbeda terhadap 

pemaknaan beberapa istilah dalam thesis ini, maka dibuatlah penegasan istilah 

seperti berikut ini: 

1. Pendidikan karakter adalah  Pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti,  

pendidikan moral, pendidikan watak  yang bertujuan mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, 

memelihara apa yang baik & mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan 

sehari-hari dengan sepenuh hati (Program Kementrian Pendidikan 2010-

2014, Rencana Aksi Nasiona Pendidikan Karakter (2010).   

2. Kearifan lokal atau sering disebut  local wisdom dapat dipahami sebagai 

usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak 
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dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang 

tertentu.  Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana wisdom 

dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal 

pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap 

sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah wisdom 

sering diartikan sebagai „kearifan/kebijaksanaan‟ (Ridwan, 2007).   

3. Model pendidikan berbasis kearifan lokal adalah model pendidikan yang 

memiliki relevansi tinggi bagi pengembangan kecakapan hidup (life skills) 

dengan bertumpu pada pemberdayaan keterampilan dan potensi kebudayaan 

lokal di masing-masing daerah. 

4. Bahasa Ngaju adalah bahasa Barito (Austronesia) yang dituturkan oleh suku 

besar Dayak Ngaju dan suku-suku lainnya di Propinsi Kalimantan Tengah 

yang menempati DAS Sungai Kapuas, Kahayan, Katingan, Mentaya, Seruyan 

dan Barito. Jumlah penggunanya lebih dari 1.000.000 orang termasuk di 

dalamnya dialek Bakumpai, Mengkatip dan Mendawai. Penanaman nilai 

(inculcation approach) adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan 

pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri peserta didik. Pendekatan ini 

sebenarnya merupakan pendekatan tradisional. 

5. Petatah petitih merupakan salah satu sastra lisan masyarakat Melayu yang 

berisikan nasihat, sindiran, pandangan-pandangan atau pedoman hidup yang 

baik, dan petunjuk-petunjuk dalam melakukan hubungan sosial dalam 

masyarakat. 

 


