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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah  

Pembangunan nasional dalam segala bidang yang telah dilaksanakan selama 

ini mengalami berbagai kemajuan. Namun, ditengah-tengah kemajuan tersebut 

terdapat dampak negatif, yakni terjadinya pergeseran nilai-nilai etika dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Pergeseran sistem ini Nampak dalam 

kehidupan masyarakat dewasa ini, seperti penghargaan terhadap nilai budaya dan 

bahasa, nilai solidaritas sosial, musyawarah mufakat, kekeluargaan, sopan santun, 

kejujuran, rasa malu, dan rasa cinta tanah air semakin memudar. 

Solusi lain yang banyak dikemukakan untuk mengatasi, paling tidak 

mengurangi masalah budaya dan karakter bangsa yang dibicarakan itu adalah 

melalui pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat 

preventif, karena pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. 

Persoalan pendidikan merupakan persoalan yang sangat kompleks, karena 

diperlukan adanya partisipasi real masyarakat. Pendidikan juga tidak bisa lepas 

dari karakter dan budaya. Sekolah adalah sebagai bagian dari membangun 

karakter dan budaya. Pendidikan memiliki pengaruh terhadap perkembangan 

kehidupan masyarakat, kehidupan kelompok, dan kehidupan individu. Pendidikan 

mampu menentukan model manusia yang akan dihasilkannya. Pendidikan juga 

memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan 

merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan kontribusi, serta sarana 

dalam membangun watak bangsa (Nation and Character).  

Hal  tersebut dapat dibuktikan dengan peran perjuangan para pahlawan 

pendidikan, seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangkusumo, dan Douwes Dekker 

yang mampu merintis pembangunan pendidikan bangsa Indonesia dengan 

mendirikan Taman Siswa pada Tahun 1922, dan secara bertahap meningkatkan 

pemahaman , kesadaran, serta kecerdasan masyarakat Indonesia, yang tertuang 

pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
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Pendidikan Nasional yaitu: 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 

demogratis serta bertanggung jawab (Aqib, Zainal, 2011: 2-3). Ini semua Dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebuah harapan besar sangat tampak dan 

terlihat bagi Pendidikan Indonesia dapat mencapai cita-cita tersebut. Terlebih jika 

dikaitkan bahwa pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam 

pembangunan suatu bangsa. 

Adanya tujuan pendidikan nasional juga diharapkan mampu menjadi satu 

fokus utama dalam menciptakan pembelajaran yang berorientasi akhlak dan 

moralitas serta pendidikan agama dapat terealisasikan dalam kehidupan sehari-

hari. Harapannya, lulusan pendidikan memiliki kepekaan untuk membangun 

silaturrahmi, toleransi, dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat yang 

majemuk. Selain itu juga, pendidikan Indonesia menemukan kembali ideologi 

pendidikan yang sempat hilang dan tidak terarah, yakni pendidikan demogratis 

bermoral pancasila sesuai dengan pernyataan pencetus pendidikan karakter yaitu 

pedagogik Jerman FW Foerster tahun 1869-1966 yang dikutip oleh Elmubarok 

tahun 2008 pada halaman 104 yang menekankan dimensi etis-spiritual dalam 

proses pembentukan pribadi. Pendidikan karakter itu sendiri merupakan sebuah 

usaha untuk menghidupkan kembali pedagogik ideal-spiritual yang sempat hilang 

(Masruroh, Fita, 2011: 2-3). 

Oleh karena itu para ahli dan praktisi dalam pendidikan semakin menyadari 

betapa pentingnya peranan pendidikan afektif dalam pencapaian tujuan 

pendidikan yang sebenarnya. Tujuan tersebut ialah bahwa peserta didik mampu 

dan mau mengamalkan pengetahuan yang diperoleh dari dunia pendidikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Terlebih setelah muncul suatu penemuan bahwa EQ 

(Emotional quotient) menyambung 80% terhadap keberhasilan seseorang dalam 

kehidupan, dibandingkan dengan IQ yang hanya menyambung 20%. Sehingga 

menguatkan bahwa “keseimbangan antara zikir (menyadari kekuasaan Allah) dan 

pikir (mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menyintesis dan 

mengevaluasi) merupakan ajaran Islam yang kebenarannya telah terbukti secara 
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empiris, yakni terbentuknya akhlak mulia dan kecerdasan secara terpadu”(Aqib, 

Zainal, 2011: 2-3). 

Setiap anak lahir dengan temperamen, kebutuhan, dan bakatnya masing-

masing. Tidak ada yang salah dengan segala perbedaan tersebut karena sejatinya 

setiap anak mempunyai potensi untuk mengembangkan karakter yang baik dan 

menjadi kontribusi positif untuk masyarakat, kelak setelah dia dewasa (Priyatna, 

Andri. 2011: vi). 

Kepedulian terhadap pengembangan aspek afektif banyak yang difokuskan 

pada segi evaluasi, termasuk perumusan tujuan instruksional. Pada akhir-akhir ini, 

khususnya di Indonesia, banyak yang tertarik pada prosesnya, yakni proses 

pengembangan ketrampilan afektif. Ketrampilan afektif disini dimaksudkan 

meliputi ketrampilan intra pribadi yang berkaitan dengan kemampuan mengola 

diri sendiri dan ketrampilan antarpribadi yang berhubungan dengan 

pengembangan kemampuan mengadakan hubungan antarpribadi antar sesama  

manusia yang lain. Kepedulian tersebut dilandasi sebuah kesadaran bahwa tanpa 

adanya keterpaduan antara aspek afektif dan kognitif, perasaan dan pikiran, atau 

dzikir dan pikir, tidak akan dapat dihasilkan sumber daya manusia yang berilmu 

amaliah dan beramal ilmiah. Hal itu juga telah menjadi salah satu alasan 

penerapan pendidikan karakter di beberapa sekolah yang sudah menerapkannya 

dan juga menjadi salah satu pusat perhatian oleh pemerintah dalam pencapaian 

pendidikan Nasional (Aqib, Zainal, 2011: 5). 

Pendidikan karakter bangsa ini urgen dan diajarkan dan dijadikan teladan. 

Murid atau peserta didik tidak hanya harus dicerdaskan secara intelektual dan 

emosional, namun juga karakternya perlu dibangun agar nantinya tercipta pribadi 

yang unggul dan berakhlak mulia. 

Pendidikan sangatlah penting, maka dari itu pemerintah mewajibkan belajar 9 

tahun. Dalam pelaksanaan pendidikan, salah satunya pendidikan karakter, pihak 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) mencantumkan 

pendidikan karakter yang bisa membangun bangsa untuk masa depan Indonesia 

(Sofan, Amri. 2011: 6). 
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Tujuan pendidikan karakter adalah sebagai peningkatan wawasan, perilaku, 

dan ketrampilan, dengan berdasarkan 4 pilar pendidikan. Tujuan akhirnya adalah 

terwujudnya insan yang berilmu dan berkarakter. Namun, pendidikan karakter 

belum menunjukkan hasil yang mengembirakan. Hal tersebut diantaranya 

disebabkan oleh pemahaman orang tua yang masih minim, lingkungan anak didik 

yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang emosi dari psikologisnya, dan situasi 

negara yang menumbuh-suburkan jiwa korupsi. 

Dekadensi moral  anak bangsa semakin memprihatinkan. Karakter telah 

pertaruhkan dalam tempat yang tidak semestinya. Jika tidak hati-hati, bangsa ini 

menuju pada apa yang dinamakan The Lost Generation. Semua patut bersyukur 

banyak pihak yang menyadari kondisi tersebut. Kesadaran itu membawa diskursus 

dalam banyak kesempatan dan muaranya adalah revitalisasi character building. 

Meskipun diskursus pendidikan karakter marak dibicarakan, ada yang pro dan ada 

yang kontra, hal ini wajar dalam dinamika kehidupan nalar masyarakat, dan itu 

menandakan adanya kehidupan berpikir, dengan kata lain diskursus pendidikan 

karakter telah masuk dalam pikiran masyarakat (Barnawi. 2012: 5-7). 

Stakeholder pendidikan semakin menyadari betapa pentingnya pembangunan 

karakter anak bangsa sejalan dengan pembangunan kapasitas intelektualnya. 

Keduanya merupakan satu kesatuan, tanpa karakter adanya pengetahuan tidak 

berdampak pada kemaslahatan, begitu juga sebaliknya. Melalui pendidikan 

karakter inilah, para peserta didik lebih berpeluang memiliki perilaku yang 

bertanggungjawab sebagai generasi penerus bangsa. Dengan perilaku demikian, 

kondisi berbangsa dan bernegara akan menjadi lebih baik. Dengan karakter itu 

pula ketentraman masyarakat dapat terjaga lebih baik, karena hubungan antara 

individu terjalin baik. Kejujuran, sportivitas, dan semangat belajar/kerja menjadi 

dari karakter positif yang telah lama coba tegakkan. Sayangnya, tidak semua anak 

bangsa berperilaku positif seperti yang harapkan dalam kehidupan sehari-hari 

(Aqib, Zainal, 2011: iii). 

Tampaknya masyarakat Indonesia belum dapat berlapang dada karena pada 

kenyataannya pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada masalah pokok 

system pendidikan nasional, salah satunya menurutnya akhlak dan moral peserta 
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didik dan manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan 

nasional, serta sumber daya manusia yang kurang professional. 

Hal ini dapat dilihat dari kenyataan tentang keadaan masyarakat yang  dilihat 

secara umum yaitu: 1) kondisi masyarakat yang telah hilang identitas, nilai-nilai 

spiritual serta terasa terasing dari diri, lingkungan dan nilai-nilai moral yang 

dianutnya, disebabkan karena terhimpit dengan percepatan arus informasi dan 

globalisasi, 2) banyaknya program televisi dan CD yang diperuntukan untuk anak 

didik yang tidak sesuai dengan usia peserta didik, 3) tidak sedikit tayangan yang 

bertentangan dengan ajaran agama bahkan mengajarkan kepada para remaja 

tentang gaya pergaulan bebas dan mengeksplorkan gaya berpacaran di usia 

remaja, 4) berlangsungnya pendidikan yang kurang bermakna bagi pengembangan 

pribadi dan watak peserta didik, yang berakibat menurunnya moralitas dan 

kesadaran makna hakiki kehidupan, misalnya banyak tayangan televisi yang 

mempertontonkan sikap dan moral siswa yang kurang baik terhadap sesama atau 

kepada orang yang lebih tua (orang tua, guru), 5) hilangnya rasa solidaritas 

kepada sesame, sehingga harapan yang diinginkan para pendidik tidak  dapat 

terealisasikan dengan baik dan efektif. 

Perhatian pemerintah sangat besar terhadap “Pengembangan Budaya dan 

Karakter Bangsa” di negeri ini. Bahkan kini menjadi program unggulan 

pemerintah. Sampai-sampai melibatkan 16 kementrian. Ini memberikan gambaran 

betapa seriusnya pengembangan pendidikan karakter dan budaya bangsa di negara 

ini (Sulhan, Najib, 2011: v). 

Kearifan lokal merupakan bagian dari konstruksi budaya. John Haba 

mengatakan bahwa kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang 

tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai dan 

diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di 

antara warga masyarakat. 

Kearifan lokal secara dominan masih diwarnai nilai-nilai adat seperti 

bagaimana suatu kelompok sosial melakukan prinsip-prinsip konservasi, 

manajemen dan eksploitasi sumber daya alam. Perwujudan bentuk kearifan lokal 
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yang merupakan pencerminan dari sistem pengetahuan yang bersumber pada nilai 

budaya di berbagai daerah di Indonesia, memang sudah banyak yang hilang dari 

ingatan komunitasnya. Namun, di sebagian kalangan komunitas itu walaupun 

sudah tidak lengkap lagi atau telah berakulturasi dengan perubahan baru dari luar, 

masih tampak ciri-ciri khasnya dan masih berfungsi sebagai pedoman hidup 

masyarakat. 

Eksplorasi terhadap kekayaan luhur budaya bangsa, sangat perlu untuk 

dilakukan, sekaligus yang berupaya untuk mengkritisi eksistensinya terkait 

dengan keniscayaan adanya perubahan budaya. ruang eksplorasi dan pengkajian 

kearifan lokal menjadi tuntunan tersendiri bagi eksplorasi khasanah budaya 

bangsa pada umumnya. Keunggulan lokal merupakan segala sesuatu yang 

merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, 

komunikasi, ekologi, agama, dan lain-lain. Beberapa para ahli mengatakan bahwa 

keunggulan lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, 

sumber daya alam, sumber daya manusia atau lainnya yang menjadi keunggulan 

suatu daerah (Ahmadi, Lif Khoiru, 2012: iii). 

Berdasarkan fenomena diatas, dalam penelitian ini difokuskan pada penelitian 

tentang: “Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal di MTsN I Kota Bima 

Propinsi Nusa Tenggara Barat”. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Madrasah 

Tsanawiyah yang telah menerapkan pendidikan karakter  berbasis budaya lokal. 

Keseriusan tersebut dapat dilihat dari terfokusnya dalam pembentukan karakter 

ke-Islaman dan kebangsaan, pengembangan kecendekiaan anak, serta pelestarian 

dan memperkenalkan sekaligus memertahankan budaya terutama budaya lokal 

Mbojo (Bima), serta mengusung misinya dengan menyelenggarakan karakter ke-

Islaman dan kebangsaan dalam rangka menumbuhkembangkan kecintaan kepada 

Allah, diri sendiri, orang tua, bangsa dan negara, sesama, lingkungan, ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam rangka menghasilkan lulusan yang siap 

menempuh pendidikan selanjutnya dan dapat bersaing secara global. 

Harapannya, dengan memperhatikan kebijakan pendidikan karakter disekolah 

serta bagaimana pelaksanaan pembiasaannya terhadap peserta didik, mampu 

memberikan kontribusi terhadap bangsa dalam pengembangan kepribadian siswa 
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sebagai bentuk pencapaian tujuan Pendidian Nasional. Tujuannya untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demogratis serta bertanggung jawab 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta mampu mengembalikan 

identitas diri bangsa Indonesia yakni sistem pendidikan pancasila. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah diatas, studi ini secara 

khusus akan menjawab permasalahan utama: “Bagaiamana pendidikan karakter 

jika dilihat dari perspektif budaya lokal, baik dari aspek pengembangan maupun 

tahapan-tahapannya”. Permasalahan utama ini dirinci sebagai berikut: 

1. Apa nilai-nilai budaya lokal yang menjadi basis pendidikan karakter di 

MTsN I Kota  Bima? 

2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter berbasis budaya lokal di 

MTsN I Kota  Bima? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengungkapkan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi basis pendidikan 

karakter di MTsN I Kota Bima. 

2. Menjelaskan pelaksanaan pendidikan karakter berbasis budaya lokal di 

MTsN I Kota Bima. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang “Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal di MTsN I 

Kota Bima” diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara praktis maupun 

secara teoritis. Hal tersebut tampak sebagaimana diuraikan dalam bahasan berikut: 

1. Secara  Praktis 

a. Mempunyai kontribusi bagi dunia pendidikan sebagai upaya 

pencapaian tujuan Pendidikan Nasional yang diharapkan mampu 

menciptakan pembelajaran yang berorientasi akhlak dan moral, 

pendidikan agama serta dapat terealisasikan dalam kehidupan sehari-

hari. 

b. Memberikan masukan dan evaluasi tentang pelaksanaan pendidikan 

karakter berbasi budaya lokal di lembaga satuan pendidikan yang 

menjadi objek penelitian maupun satuan pendidikan yang tidak 

menjadi objek penelitian. 

c. Memberikan kontribusi kepada sekolah khususnya sekolah MTsN I 

Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai suatu evaluasi atas 

pelaksanaan pendidikan karakter berbasis budaya lokal sebagai 

upaya pengembangan kepribadian siswa yang merupakan salah satu 

bentuk harapan tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam 

pengetahuan tentang kajian  pelaksanaan pendidikan karakter dan 

pengembangan kepribadian siswa. 

d. Bagi tenaga pendidik dan kependidikan, dapat dijadikan wacana 

untuk mengasah kemampuan, memperdalam pengatahuan tentang 

kajian penerapan pelaksanaan pendidikan kerakter berbasis budaya 

lokal dan pengembangan kepribadian siswa. 

e. Untuk memperbaiki kualitas guru dan sekolah dalam penerapan 

pendidikan karakter sehingga siswa mampu berpikir dan menjadi 

pribadi yang baik di masa sekarang maupun mendatang. 

f. Bagi para orang tua/masyarakat dan pihak sekolah dapat lebih 

meningkatkan kerja sama dalam menindaklanjuti, mengawasi dan 
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mengevaluasi akhlak dan moralitas siswa dalam kehidupan sehari-

hari.  

g. Hasil akhir penelitian ini dapat dijadikan titik tolak atau acuan untuk 

mengadakan penelitian yang sejenis dengan cakupan yang lebih luas 

dan mendalam atau menindaklanjuti hasil penelitian ini. 

 

2. Secara Teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya perbendaharaan 

teori dan pengetahuan tentang pelaksanaan pendidikan karakter berbasis buadaya 

lokal di sekolah MTsN I Kota  Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat dan upaya 

pengembangan kepribadian siswa dengan penerapan pelaksanaan pendidikan 

karakter khususnya sejak usia dini yang akan berguna bagi pengembangan ilmu 

pendidikan. 

 

 

 


