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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kehidupan manusia sangat berkaitan erat dengan nilai. Nilai merupakan 

suatu yang abstrak yang dijadikan sebagai pedoman serta prinsip-prinsip umum 

dalam bertindak dan bertingkah laku. Keterikatan manusia terhadap nilai relatif 

kuat dan bersifat emosional. Munculnya dua hal tersebut menjadikan nilai sangat 

sarat sebagai tujuan manusia itu sendiri. Sebagai manusia yang berbudaya 

pentingnya menanam nilai-nilai tersebut dalam sistem masyarakat. Penanaman 

nilai tersebut bertujuan untuk membimbing manusia dalam berperilaku di dalam 

tatanan kehidupan masyarakat. Keterikatan manusia dengan nilai menjadikan 

nilai dipegang teguh dan menjadi kebiasaan, kebiasaan-kebiasaan ini lama-

kelamaan menjadi budaya. Nilai acap kali digunakan sebagai pedoman dalam 

beradaptasi dengan lingkungan dan alam. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk 

memahami, menginterprestasi makna yang tampilkan oleh lingkungan kemudian 

merumuskannya melalui bahasa, simbol-simbol, penamaan, praktek pemanfaatan 

sumber daya, spiritualitas dan pandangan dunia dalam klasifikasi sistem 

(Liliweri, 2014:222). 

Perilaku individu dalam kelompok masyarakat terekam dalam budaya. 

Hal itu dikarenakan budaya merupakan bentuk dari gambaran hidup manusia 

dalam lingkungannya. Gambaran hidup tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai yang 

telah diajarkan dan dipegang teguh. Menurut Koentjaraningrat (2009:146) budaya 

merupakan bentuk pikiran atau akal budi. Pikiran atau akal budi tersebut 
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dijadikan orientasi, rujukan dalam bertindak dan bertingkah laku serta 

mempengaruhinya dalam menentukan masyarakat dapat mengatasi masalah yang 

timbul dalam lingkungannya. Tindakan-tindakan tersebut merupakan wujud dari 

nilai budaya yang terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran 

sebagian masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap mulia. 

 Seiring perkembangan zaman budaya-budaya yang dipegang teguh oleh 

masyarakat kini mulai tersingkirkan atau dapat dikatakan punah. Hal ini dapat 

dilihat dari berbagai hasil budaya-budaya modern yang telah banyak muncul 

mengisi dimensi kehidupan manusia. Lagu daerah (folk song) merupakan salah 

bentuk dari budaya yang kini mulai tersingkirkan, hal ini dikarenakan masyarakat 

kini cenderung konsumtif terhadap lagu-lagu modern yang dianggap lebih bagus 

untuk dinikmati. Seiring dengan perkembangan itupun kehidupan masyarakat 

ikut terbentuk dengan kebudayaan modern. Akibatnya lagu daerah yang dikenal 

dengan nilai-nilai luhur yang bersifat mendidik dan bertujuan sebagai 

penyambung silaturahmi mulai ditinggalkan dan hilang di kehidupan masyarakat.  

 Di tengah kemajuan zaman yang memunculkan beragam bentuk 

kebudayaan modern, tentunya setiap masyarakat yang berbudaya tidak 

melupakan akar budayanya. Setiap budaya daerah begitu sarat dengan nilai-nilai 

luhur dan perlu dilestarikan. Keberadaan dari nilai-nilai budaya tersebut harus 

terus digali dan ditanam di dalam diri masyarakat walaupun di samping itu tetap 

menikmati kebudayaan modern. Mengingkari kearifan lokal yang ada berarti 

mengingkari eksistensi warisan budaya nenek moyang yang sangat bernilai luhur. 

Salah satunya yaitu mengenai budaya daerah (Sartini, 2009:28). Hal ini 

diupayakan untuk generasi selanjutnya dapat mewarisi budaya daerah tersebut. 
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Salah satu usaha yang mungkin dilakukan adalah dengan mengajarkan dan 

mendidik anak-anak dengan petuah lewat syair lagu daerah serta menjelaskan 

nilai-nilai budaya yang terdapat di dalam syair lagu tersebut. 

 Sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia, kebudayaan masyarakat Bima 

pun tidak dapat menghindarkan diri dari persaingan dengan nilai-nilai 

kebudayaan modern yang ditawarkan dan disebarkan melalui berbagai media 

massa atau melalui kontak langsung dengan orang-orang asing. Persaingan dan 

pengaruh budaya modern tersebut mengakibatkan kebudayaan daerah masyarakat 

Bima mulai punah dan dilupakan. Kepunahan dari kebudayaan tersebut 

merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia umumnya dan masyarakat 

Bima khususnya. Jenis kebudayaan masyarakat Bima yang sudah mulai 

dilupakan yaitu Ntumbu Tuta (beradu kepala), Rimpu (busana tradisi Bima untuk 

wanita), Kalondo Wei (menjemput pengantin wanita), Hanta Uma (memindahkan 

rumah), Doa Dana (doa syukuran), Mpama (cerita khayalan atau dongeng), serta 

punahnya beberapa permainan tradisional anak-anak.  

 Selain kebudayaan yang telah disebutkan, Kapatu  merupakan salah satu 

bentuk dari kebudayaan masyarakat Bima yang mulai hilang eksistensinya. 

Kapatu merupakan kebudayaan masyarakat Bima yang disampaikan dengan cara 

lisan. Kapatu masyarakat Bima dibagi menjadi dua bentuk penyampaiannya yaitu 

berbentuk pantun dan lagu (pantun yang dinyanyikan) karena Kapatu masyarakat 

Bima hadir bersamaan dengan lagu masyarakat Bima. Hal ini dikarenakan puisi 

adalah bentuk pemikiran yang bersifat musikal. Penyair dalam menciptakan puisi 

memikirkan bunyi yang merdu seperti musik dalam puisinya, kata-kata disusun 

begitu rupa sehingga yang menonjol adalah rangkaian bunyinya yang merdu 
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seperti musik, yaitu dengan menggunakan orkestrasi musik (Carlyle dalam 

Pradopo, 2000:6). 

 Kapatu dalam penyampaiannya berbentuk lagu terdiri dari dua cara 

penyampaian yaitu penyampaian Kapatu dengan musik biola (Biola Engke) atau 

gambus (Gambo) dan penyampaian sekarang dengan musik gabungan (biola, 

gambus, ketipung dan gitar bas) atau dikenal dengan istilah Biola Katipu. Kapatu 

berbentuk lagu umumnya dinyanyikan oleh dua orang (laki-laki dan perempuan) 

atau tiga orang pelantun (laki-laki dan dua orang perempuan) yang berusia 

kurang lebih 40-50 tahun. Berbeda dengan syair pantun yang dinyanyikan oleh 

beberapa daerah lainnya seperti Betawi dan Melayu yang dinyanyikan dengan 

secara perlahan, sebaliknya pantun masyarakat Bima dinyanyikan dengan tempo 

nada dan irama yang sangat cepat. Faktor usia pelantun sangat mempengaruhi 

lantunan Kapatu, semakin tua usia pelantun maka tema dalam lantunan Kapatu 

semakin bervariatif dan bernilai estetik.  

 Seiring perkembangan zaman budaya Kapatu mulai tergeserkan dengan 

beberapa kebudayaan modern yang kurang mencerminkan budaya masyarakat 

Bima sehingga nilai-nilai budaya masyarakat Bima yang sangat luhur mulai 

terkikis dan tergeserkan dengan kebudayaan modern. Misalnya budaya Kapatu 

yang biasanya digunakan sebagai sarana nasihat, ceramah, pernikahan, dan 

hiburan masyarakat yang bernilai didik kini jarang ditampilkan pada penghela 

acara pernikahan dan telah digantikan oleh orkes dangdut serta lagu-lagu populer 

yang kurang mencerminkan kehidupan masyarakat.  

 Kapatu sebagai bentuk kebudayaan masyarakat Bima memiliki nilai-nilai 

yang sangat luhur yang terkandung di dalam syairnya. Nilai-nilai yang terdapat di 
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dalam Kapatu membicarakan mengenai nasihat dalam beretika, beragama, 

bersosial dan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar lingkungan 

masyarakat Bima. Hal tersebut dikarenakan lirik lagu merupakan bentuk media 

komunikasi verbal yang memiliki makna. Sebuah lirik lagu bila tepat memilihnya 

bisa memiliki makna yang sangat luas. Lirik dalam sebuah lagu mencoba 

mengomunikasikan beberapa ide atau gagasan. Ide tersebut menceritakan sesuatu, 

membawa pesan dan pengalaman pengarang, menimbulkan komentar-komentar 

sosial budaya yang pada akhirnya memberikan nilai baik berupa pendidikan 

maupun moral (Salamet, 2013:85).  

 Pemilihan budaya Kapatu pada masyarakat Kabupaten Bima sebagai 

objek penelitian dari sudut pandang nilai pendidikannya. Syair Kapatu sangat 

menarik untuk dianalisis lebih mendalam karena dalam syair Kapatu 

mengandung nilai-nilai budaya masyarakat Bima yang sangat adiluhung yang 

bersifat edukatif. Nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam Kapatu sangat 

bervariatif seperti nilai moral, kepribadian, kesosialan dan nilai religi.  

 Dipilihnya Kapatu dalam penelitian ini dikarenakan mulai terlihat 

perbedaan fungsi Kapatu yang sebelumnya bersifat mendidik kini berubah fungsi 

sebagai sarana hiburan, isi Kapatu yang berkembang sekarang pun berbeda jauh 

dengan Kapatu yang terdahulu. Isi Kapatu dahulu dikenal dengan nilai luhurnya 

namun sekarang isi yang terkandung di dalamnya tidak bernilai dan memiliki 

kata-kata yang tidak senonoh. Hal lainnya yaitu mulai terlihat melunturnya nilai-

nilai lokal budaya masyarakat Bima. Kelunturan nilai tersebut dapat dilihat dari 

mulai banyaknya budaya-budaya daerah yang mulai ditinggalkan, salah satunya 

budaya Kapatu. Budaya Kapatu mulai hilang eksistensinya dikarenakan mulai 
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banyaknya khalayak umum masyarakat Bima yang terlalu konsumtif terhadap 

lagu-lagu serta budaya modern yang kurang mencitrakan pendidikan yang baik 

untuk dikonsumsi. Perilaku konsumtif secara mentah budaya yang dibawa oleh 

negara-negara modern turut mempengaruhi melunturnya nilai-nilai budaya 

masyarakat Bima. Ketidakpedulian masyarakat Bima terhadap nilai budaya yang 

ada pun turut mempengaruhi melunturnya nilai-nilai yang ada dalam budaya 

Kapatu.  

 Melunturnya nilai budaya Kapatu dalam masyarakat Bima berdampak 

pada beberapa perilaku masyarakat yang mulai terlihat kehilangan arah dari corak 

budayanya, hal tersebut dapat dilihat dari perilaku kehidupan masyarakat dalam 

beretika dalam berumah tangga, etika di lingkungan sosial, adat dalam 

menyuarakan pendapat, berbicara kepada orang tua, berpakaian, cara makan, 

memperlakukan orang lain, nilai gotong royong, sifat dalam memimpin, toleransi 

dan hilangnya rasa ingin bersilaturahmi serta maraknya fenomena negatif yang 

terjadi di lingkungan masyarakat Bima seperti kerusuhan, pelecehan seksual, 

pemakaian obat-obatan terlarang, hamil di luar nikah dan perilaku aborsi sudah 

menjadi hal yang biasa, bahkan tawuran antara pelajar menjadi kebanggaan 

tersendiri. 

 Berbagai fenomena-fenomena yang terjadi membuat Penulis ingin 

menelaah kembali kecerdasan pada kearifan lokal dalam budaya Kapatu yang 

mulai meluntur dari kehidupan masyarakat Bima sebagai dampak dari adanya 

pengaruh budaya asing dan adanya westernisasi dan modernisasi pendidikan 

yang berorientasi pada liberalisasi dan kapitalisasi pendidikan. Kecerdasan 

kearifan lokal yang dimaksudkan adalah mengenai nilai-nilai budaya Kapatu 
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yang mempunyai nilai edukatif yang diharapkan dapat menciptakan kondisi yang 

lebih baik dalam membentuk kepribadian serta tingkah laku masyarakat dalam 

melaksanakan tujuan hidupnya.  

 Sebagaimana fungsinya, Kapatu merupakan bentuk pranata sosial sebagai 

media pendidikan dan sarana persuasif masyarakat Bima. Hal tersebut bertolak 

dari pendapat Lengeveld (dalam Kasan, 2009:9) yang mengemukakan bahwa 

pendidikan adalah usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan 

kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak untuk membantu supaya cukup 

cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya. Sejalan dengan hal tersebut, Ahmadi 

(2007:9) mengemukakan bahwa pendidikan sebagai usaha sadar orang dewasa 

dan disengaja serta bertanggung jawab untuk mendewasakan anak yang belum 

dewasa dan berlangsung secara terus-menerus. Uraian dari dua pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha manusia dewasa atau 

kelompok masyarakat melalui pengajaran dan latihan untuk merubah sikap dan 

perilaku manusia ke arah kedewasaan untuk memperoleh keseimbangan antara 

akal dan perasaan sehingga terwujud keseimbangan dalam berinteraksi dengan 

masyarakat. 

 Penelitian mengenai Kapatu sebelumnya sudah banyak yang menelitinya, 

namun dalam penelitian ini Peneliti hanya memaparkan dua penelitian 

sebelumnya sebagai pembanding. Salah satu Peneliti yang meneliti Kapatu yaitu 

Desy Ari Sandi (2015) dengan judul Bentuk Kata dan Pola Bunyi pada Kapatu 

Puisi Berbahasa Daerah Bima. Penelitian tersebut memfokuskan pada 

permasalahan bentuk kata dan penyesuaian bunyi pada Kapatu. Data yang 

digunakan berupa kata, frasa dan kalimat pada Kapatu berbentuk pantun. Sumber 
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data penelitian  bersumber dari yang dituturkan oleh tetua di Desa Sape 

Kecamatan Bima bernama M. Fadli Mansyur. Hasil penelitian menggambarkan 

bahwa pada Kapatu terdapat bentuk kata dan penyesuaian bunyi, salah satunya 

pada kata ne’e dan na’e dengan penyesuaian bunyi n. Bentuk kata dan pola 

penyesuaian bunyi dalam penelitian tersebut berjumlah seratus dua kata dan pola 

penyesuain bunyi. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

yaitu untuk menjelaskan mengenai bentuk kata dan pola bunyi pada Kapatu. 

 Penelitian mengenai Kapatu sebelumnya juga pernah dilakukan oleh 

Ningtias Wulandari (2016) dengan judul Analisis Struktur Budaya pada Pantun 

Bima (Tinjauan Semiotika). Penelitian tersebut memfokuskan pada analisis 

bentuk, fungsi dan makna simbol yang terdapat di dalam pantun Bima. Data yang 

digunakan berupa kata, frasa dan kalimat pada Kapatu berbentuk lagu yang 

berkembang pada masyarakat Bima sekarang yaitu tidak memiliki nilai mendidik 

karena mengandung ucapan yang tidak senonoh dan mengandung unsur 

cemoohan dari pelantun. Sumber data bersumber dari Youtobe. Adapun hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) bentuk simbol pada pantun Bima 

merupakan bentuk simbol yang universal, yaitu ditandai dengan tingkah laku, 

flora, fauna dan fenomena alam dalam masyarakat Bima. Simbol kultur ditandai 

dengan benda-benda yang digunakan masyarakat, (2) fungsi simbol pada pantun 

Bima mencakup simbol sebagai budaya yaitu gurauan yang digunakan antara 

pelantun dan juga cemoohan untuk membalas pantun dan budaya masyarakat 

yang menurut pelantun tidak sesuai dengan etika. Fungsi simbol yang kedua yaitu 

simbol sebagai edukaktif berupa pujian kepada pelantun secara pribadi dan 

ditandai dengan penggunaan sindiran yang ditunjukkan kepada lawan pantun 
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yang dapat dijadikan pembelajaran bagi pendengar, dan (3) makna simbol pada 

pantun Bima meliputi makna etika yang mencakup nilai etika atau moral dalam 

masyarakat. Makna estetika ditandai dengan gagasan kreatif pelantun dalam 

memanfaatkan simbol untuk menyampaikan maksudnya. Penelitian tersebut 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu untuk menguraikan tanda-tanda 

pada setiap kata ataupun kelompok kata pada pantun Bima (Kapatu).  

 Peneliti menetapkan judul “Analisis Nilai Pendidikan dalam Budaya 

Kapatu pada Masyarakat Kabupaten Bima” yang memfokuskan pada bentuk nilai 

dan fungsi pendidikan. Perbedaan penelitian yang Peneliti teliti dengan penelitian 

sebelumnya yaitu terletak pada subjek yang dianalisis yaitu mengenai nilai dan 

fungsi pendidikan. Meskipun penelitian sebelumnya menganalisis mengenai nilai 

edukatif, namun hanya terbatas pada bentuk pujian yang digunakan sesama 

pelantun dalam bentuk sindiran dan sedikit menyingung nilai moral dan etika 

dalam masyarakat Bima. Data yang digunakan dalam penelitian ini sangat 

berbeda dengan data yang digunakan oleh Peneliti sebelumnya. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa baris dalam setiap bait Kapatu, sedangkan 

Peneliti sebelumnya menggunakan data berupa kata, frasa dan kalimat. Bentuk 

data yang digunakan pun sangat berbeda karena bentuk data yang digunakan 

Peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan data Kapatu berbentuk lagu 

yang berisi kalimat menasihati atau memiliki nilai edukaktif, sedangkan Peneliti 

sebelumnya menggunakan data Kapatu berbentuk pantun yang berisi nasihat atau 

mendidik dan menggunakan data Kapatu berbentuk lagu yang tidak mempunyai 

nilai edukaktif karena di dalam setiap bait mengandung kalimat cemoohan dan 

sindir-menyindir yang ditunjukkan antara pelantun Kapatu. Perbedaan lainnya 
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yaitu pada sumber data yang digunakan. Sumber data yang digunakan Peneliti 

dalam penelitian ini yaitu dua pelantun Kapatu bernama Tarman N. Jafar dan 

Khadijah di Desa Raba Kodo Kec. Woha Kabupaten Bima. Sedangkan sumber 

data yang digunakan oleh Peneliti sebelumnya yaitu tetua di Desa Sape 

Kecamatan Bima bernama M. Fadli Mansyur dan bersumber pada Youtobe. 

 Berdasarkan hal tersebut mendorong Peneliti untuk mengadakan 

penelitian mengenai nilai dan fungsi pendidikan untuk mengungkapkan, 

memperjelas dan memahami gagasan pelantun Kapatu supaya pendengar 

(penikmat) dapat memahami maksud secara menyeluruh terkait dengan nilai-nilai 

pendidikan yang ada dalam syair Kapatu. Selain itu untuk memahami Kapatu 

sebagai cerminan budaya, kearifan lokal, cerminan cara berpikir masyarakat 

Bima serta butir-butir nilai pendidikan yang terkandung dalam ungkapan-

ungkapan syair Kapatu diharapkan dapat dijadikan benih dalam nilai-nilai 

kebudayaan nasional. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Peneliti 

merumuskan permasalahan untuk mengarahkan keseluruhan proses penelitian. 

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah nilai pendidikan dalam budaya Kapatu pada masyarakat 

Kabupaten  Bima? 

2) Bagaimanakah fungsi pendidikan dalam budaya Kapatu pada masyarakat 

Kabupaten  Bima? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun beberapa tujuan dalam penelitian ini yaitu tujuan umum dan 

khusus. Kedua tujuan penelitian tersebut Peneliti uraikan sebagai berikut. 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

kepada masyarakat luas mengenai bahasa, kearifan lokal serta bentuk pemikiran 

masyarakat Bima yang dapat dilihat dari budaya Kapatu. Selain itu tujuan umum 

dari penelitian ini merupkan bentuk upaya melestarikan budaya Kapatu. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

  Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan di atas adapun 

tujuan khusus penelitian ini yaitu. 

1) Mendeskripsikan nilai pendidikan dalam budaya Kapatu pada masyarakat 

Kabupaten Bima. 

2) Mendeskripsikan fungsi pendidikan dalam budaya Kapatu pada masyarakat 

Kabupaten Bima. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas ada 

beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu manfaat secara teoritis 

dan praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menunjang 

pengembangan teori pendidikan dalam menganalisis nilai-nilai pendidikan pada 

kebudayaan daerah sehingga dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya yang 
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relevan dengan penelitian ini.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat melestarikan 

kembali budaya Kapatu masyarakat Bima sebagai bentuk budaya tradisi lisan 

yang dapat dikatakan hampir punah, menjadikan nilai-nilai pendidikan yang ada 

pada budaya Kapatu sebagai acuan dalam lingkungan kehidupan yang 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan manfaat praktis yang diharapkan 

yaitu dapat menambah khazanah pengetahuan bagi Peneliti dan menggunakannya 

sebagai referensi dalam meneliti lebih lanjut mengenai nilai-nilai pendidikan 

yang ada pada budaya Kapatu masyarakat Bima. 

 

1.5 Penegasan Istilah  

Sejumlah istilah yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini perlu 

dipertegas dengan maksud supaya memperoleh kejelasan pengetahuan yang 

digunakan. Selain itu untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan 

menghindari kesimpangsiuran pemahaman dan memperoleh kesamaan konsep. 

Berikut istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini yang perlu ditegaskan. 

1) Kapatu merupakan bentuk seni pantun dan lagu (pantun yang dinyanyikan) 

masyarakat Bima yang memiliki kaidah-kaidah dalam penulisannya, bernilai 

estetik, disampaikan secara lisan dan spontan, berdasarkan situasi dan 

kondisi, bahkan sudah diimajinasikan dan memiliki kata-kata dapat menarik 

perhatian pendengar dengan intonasi dan pemilihan kata-kata yang memukau 

(Arisandi, 2015:136). 
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2) Nilai merupakan pedoman dalam bertindak dan berperilaku, salah satu unsur 

pembentukan orientasi budaya dan melibatkan konsep budaya dalam 

menentukan baik-buruk, benar-salah, adil atau tidak adil, cantik-jelek, bersih-

kotor, berharga atau tidak berharga, cocok atau tidak serta baik atau kejam 

(Rokech dalam Liliweri, 2014:55). 

3) Nilai pendidikan merupakan nilai yang digunakan oleh orang dewasa untuk 

mendewasakan seorang anak dengan melakukan pengubahan sikap dan 

perilaku melalui pengajaran berdasarkan pada pribadi manusia sebagai 

makhluk individu, sosial, religius dan berbudaya (Amalia, 2010:32). 

4) Fungsi pendidikan merupakan alat untuk mengadakan reformasi terhadap 

masyarakat, menghilangkan segala bentuk penderitaan, mewujudkan 

masyarakat yang ditandai dengan adanya keluhuran budi dalam diri individu, 

keadilan dalam bernegara, kehidupan yang lebih bahagia dan saleh dari 

setiap individunya dan bertujuan dalam memperbaiki masyarakat 

(Mudyahardjo, 2014:117). 




