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BAB I  

PENDAHULUAN 

 Bab I ini membahas tentang Pendahuluan yang di dalamnya berisikan Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 

Penegasan Istilah. Berikut ini akan di jelaskan satu persatu bagian dari bab I 

Pendahuluan. 

A. Latar Belakang 

Peradaban sebuah bangsa akan mengalami kemunduran apabila terjadi 

demoralisasi pada masyarakatnya. Di Indonesia saat ini telah menghadapi 

ancaman dampak globalisasi dan krisis multidimensi yang berpengaruh pada 

segala aspek kehidupan termasuk krisis dalam bidang moral seperti korupsi yang 

berpengaruh pada bidang lain. Sehingga yang terjadi saat ini akan membawa 

masyarakat Indonesia melupakan pendidikan karakter bangsa. Berbagai peristiwa 

yang terjadi saat ini, mulai dari kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki 

Thaja Purnama (Ahok), hingga yang terakhrir kasus e-ktp yang menyeret ketua 

DPR Setya Novanto. 

Krisis yang melanda sekarang ini adalah krisis multidimensi yang terjadi di 

Indonesia dapat di lihat dengan menurunnya karakter bangsa yang di cirikan 

dengan membudayanya praktek ketidak jujuran, korupsi, kolusi, dan nepotisme 

(KKN) yang semakin marak di tengah-tengah masyarakat saat ini. Budaya KKN 

yang merupakan penyebab paling utama dari permasalahan terbesar yang di 

hadapi oleh bangsa Indonesia saat ini sehingga terjadi jurang kesenjangan 

ekonomi yang cukup dalam antara si kaya dan si miskin. Praktek ketidak jujuran 

dan KKN di lakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan bergelar 

orang yang seharusnya mengerti dan membedakan antara yang salah dan yang 

benar, antara haknya dan mana hak orang lain (Wijaya, 2017:5). 
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Praktik KKN tersebut akan melahirkan embrio / tunas yang baru kalau tidak 

di hentikan sedini mungkin dan akan mempergaruhi kinerja dan ketidak 

percayaan masyarakat pada birokrasi dan pemerintah. Sehingga akan 

menimbulkan berbagai kegaduhan di mana-mana seperti tindakan kekerasan, 

pemberkosaan dan tindakan yang sebelumnya mungkin belum pernah 

terbayangkan. Hal itu di karenakan dampak globalisasi dan krisis multidimensi 

yang telah membawa kita pada “Penuhanan” materi sehingga terjadi ketidak 

seimbangan antara pembangunan di bidang ekonomi, politik, agama, sosial 

dengan tradisi kebudayaan yang ada di masyarakat. 

Senada dengan itu, Garin (dalam Muslich, 2013:1-2) ketika memberikan orasi 

budaya bertema “Pendidikan Karakter Kunci Kemajuan Bangsa,” di Jakarta, 

mengatakan bahwa sampai saat ini dunia pendidikan di Indonesia di nilai belum 

mendorong pembangunan karakter bangsa. Hal ini di sebabkan oleh ukuran-

ukuran dalam pendidikan tidak di kembalikan pada karakter peserta didik, tapi di 

kembalikan pada pasar. “Pendidikan nasional belum mampu mencerahkan bangsa 

ini. Pendidikan kita kehilangan nilai-nilai luhur kemanusian, padahal pendidikan 

seharusnyan memberikan pencerahan nilai-nilai luhur itu,” katanya. Lebih lanjut 

ia mengatakan bahwa pendidikan nasional kini telah kehilangan rohnya lantaran 

tunduk terhadap pasar bukan pencerahan terhadap peserta didik. “Pasar tanpa 

karakter akan hancur dan akan menghilangkan aspek-aspek manusia dan 

kemanusian, karena kehilangan karakter itu sendiri. 

Karakter bangsa merupakan aspek yang sangat penting dari kualitas sumber 

daya manusia (SDM) karena dengan kualitas karakter masyarakat yang baik maka 

akan menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter yang memiliki kualitas perlu 

di bentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini adalah masa kritis dan masa di 

mana anak-anak akan dibentuk karakternya. kegagalan dalam menanamankan 

kepribadian dan ahlak yang baik di usia dini akan membentuk pribadi anak-anak 

yang baik di masa dewasanya nanti. Kesuksesan orang tua dalam membimbing 

anaknya dalam mengatasi berbagai macam konflik terutama konflik kepribadian 
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di usia dini sangat menentukan kesuksesan dan perkembangan anak dalam 

kehidupan sosial di masa dewasanya nanti. 

Lickona, (2012:35) mengatakan bahwa antara aspek moral dengan kemajuan 

bangsa ternyata memiliki hubungan, hubungan yang di tandai dengan adanya 

beberapa aspek yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah sebagai 

berikut (1) meningkatnya kekerasaan pada kalangan remaja, seperti tawuran (2) 

menggunakan bahasa dan kata yang memburuk dan tidak sopan, (3) pengaruh 

peer-group yang kuat dan besar dalam tindak kekerasaan, (4) meningkatnya 

prilaku yang merusak diri sendiri, seperti penggunaan narkoba, alkohol dan seks 

bebas, (5) semakin kaburnya dan hilangnya pedoman moral baik dan buruk, (6) 

menurunnya etos kerja, (7) rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, (8) 

rendahnya rasa tanggung jawab dan saling percaya pada individu dan warga 

negara, (9) membudayanya ketidakjujuran dan kebohongan, dan (10) adanya rasa 

curiga dan kebencian di antara sesame manusia.  

Selain dari sepuluh tanda  tersebut, masalah lain yang tengah di hadapi oleh 

bangsa Indonesia adalah sistem pendidikan yang ada sekarang ini yang dimana 

pendidikan sekarang terlalu beroreatansi untuk mengembangkan otak kiri 

(kognitif) di bandingkan dengan perkembangan otak kanan (afektif, empati dan 

rasa). Padahal, dalam pengembangan karakter harus lebih berkaitan dan seimbang 

dengan optimalisasi fungsi otak kiri dan otak kanan. Mata pelajaran yang 

berkaitan dengan pendidikan karakter pun (seperti budi pekerti dan agama) 

sekarang ini ternyata pada praktiknya lebih menekannkan pada aspek otak kiri 

(hafalan, atau hanya sekedar tahu) sehingga cenderung melahirkan anak yang 

kurang berkarakter nantinya. 

Disisi lain, dalam membentuk karakter harus di lakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan yang melibatkan semua aspek teutama aspek 

“knowledge,feeling,loving,and action”. Dalam pembentukan karakter dapat di 

ibaratkan pada seseorang yang menjadi body builder (binaragawan) yang sangat 
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memerlukan latihan otot secara terus-menerus untuk menjadi kokoh dan kuat. 

Sebab, pada hakikatnya anak yang memiliki karakter rendah adalah anak yang 

memiliki tingkat perkembangan emosi sosialnya rendah. Sehingga anak tersebut 

akan mengalami resiko atau berpotensi besar mengalami kesulitan belajar, 

berinteraksi sosial bersama orang lain, dan tidak mampu menahan dan mengontrol 

diri. Mengingat sangat pentingnya dalam penanaman nilai dan karakter pada masa 

usia dini dan usia prasekolah merupakan masa dimana seorang anak menunjuh 

persiapan untuk masuk ke sekolah yang sesungguhnya maka penanaman karakter 

yang baik di usia prasekolah atau di sekolah merupakan hal yang sangat penting 

untuk di lakukan.  

Bila berbicara tentang pendidikan maka yang langsung teringat dan masuk 

dikepala adalah sekolah, karena sekolah adalah sebagai lembaga yang 

memusatkan diri pada kegiatan pendidikan. Pendidikan formal di lakukan secara 

sadar dan juga tersistematis, tujuan dari pendidikan sangat jelas yaitu 

memanusiakan manusia dan bahan ajarnya telah di gariskan secara rinci dan 

teratur, cara dan metodenya juga sudah di rumuskan secara jelas dan ini semua di 

sahkan ke dalam sistem aturan yang jelas. 

Sesuai dengan bunyi undang-undang Sisdiknas (2012) pasal 1 ayat 1 bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat 

, bangsa dan negara.  

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting sekali karena dengan 

mendapatkan pendidikan manusia akan mempunyai segalanya terutama 

pengatahuan dan wawasan yang luas sehingga orang akan berpikir, bersikap, dan 

bertindak dengan baik, selain itu dengan pendidikan manusia terutama siswa akan 

memperoleh pengatahuan, keterampilan, untuk menghadapi tantangan hidup yang 



5 
 

semakin berat. Pendidikan merupakan sebuah keharusan sebagai bekal manusia 

bertahan hidup. Sejalan dengan ini John Dawey juga berpendapat bahwa 

pendidikan adalah proses pembentukkan kecakapan fundamental secara 

intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia (Muslich, 2013:13).  

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk karakter manusia Indonesia serta peradaban bangsa Indonesai yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan 

Penyelenggaraan Pendidikan pada pasal 17 ayat 3 menyebutkan bahwa 

pendidikan dasar termasuk sekolah bertujuan membangun landasan bagi 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang benar : (a) 

beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa. (b) berahlak mulia dan 

berkepribadian luhur. (c) berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif. (d) sehat, 

mandiri, dan percaya diri. (e) toleran, peka, sosial, demokratis, dan bertanggung 

jawab. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa tujuan pendidikan di setiap jenjang 

sangat berkaitan dengan pembentukkan karakter peserta didik. Hal ini juga sejalan 

dengan tuntuntan dalam Undang-undang Sisdiknas Pasal 3 yang berbunyi bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berahlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Adanya Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 

yang telah merumuskan fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional turut 

membuktikan bahwa pendidikan harus di barengi dengan penanaman nilai dan 

karakter. Menghadapi gejolak dan bangkit dari keterpurukan arus globalisasi dan 

krisis multidimensi, Masyarakat di minta untuk mendidik anak-anak mereka 
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supaya tidak memiliki prilaku yang menyimpang. Karena anak adalah aset negara 

yang paling berharga yang akan meneruskan perjuangan para tokoh-tokoh bangsa. 

Dalam hal ini anak-anak perlu di didik, di jaga, diawasi, dan di kontrol dengan 

baik agar bisa memiliki karakter dan moral yang baik pula. Ki Hajar Dewantara 

(dalam Budiyono dan Harmawanti, 2017:17) mengatakan bahwa mendidik tidak 

hanya sekedar meningkatkan kemampuan intelektual semata, melainkan usaha 

menumbuhkan budi pekerti yang baik yaitu karakter. Di sisi lain bahwa karakter 

Menurut novak (dalam Lickona, 2012:52) merupakan campuran kompatibel dari 

seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita, sastra, kaum 

bijaksana, dan kumpulan orang yang berakal sehat yang ada di dalam sejarah. 

Anak-anak sebagai generasi bangsa yang di harapkan mampu bangkit, 

membangun dan mengembangkan bangsa ini demi mencapai cita-cita luhur 

bangsa, sehingga anak harus memiliki nilai-nilai moral dan karakter sebagai 

modal yang utama dan di dukung dengan lingkungan dan kultur budaya yang baik 

pula.  

Budaya lokal sebagai falsafat hidup bangsa Indonesia yang lahirnya jauh 

sebelum lahirnya pancasila dan karakter bangsa kini telah banyak menjadi sorotan 

tajam oleh masyarakat Indonesia. Sorotan tersebut mengenai sikap dan prilaku 

masyarakat Indonesia yang semakin hari seamakin meninggalkan budaya dan 

kearifan lokal dan karakter bangsa semakin merosot di kalangan masyarakat 

Indonesia adalah budaya karakter bangsanya yang di kenal sebagai masyarakat 

yang ramah tamah. Tapi seiring dengan perkembangan jaman dan majunya 

teknologi informasi dan komunikasi dan krisis multidimensi budaya itu mulai 

hilang dan luntur di makan jaman. 

Menurut Rahyono (dalam Fajriani, 2014:124) kearifan lokal merupakan 

kecerdasan manusia yang di miliki oleh sekelompok etnis tertentu yang di peroleh 

melalui pengalaman masyarakat. Sebagai upaya mencerdaskan dan memperbaiki 

karakter, berbagai cara yang di lakukan dalam berbagai aspek kehidupan yang di 

lakukan, salah satunnya melalui pendidikan formal. Sekolah berfungsi sebagai 
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wahana dan tempat untuk bersosialisasi, guna membantu anak-anak dalam 

mempelajari cara-cara hidup di mana mereka di lahirkan. Sekolah berfungsi untuk 

mentramisi dan juga mentranformasikan kebudayaan, mengajarkan kembali nilai-

nilai kebudayaan yang pernah ada dari generasi tua ke generasi muda. Dan tidak 

mengubah kebudayaan yang ada agar tetap eksis dan sesuai dengan keadaan 

masyarakat yang semakin maju dan kompleks dengan tidak meninggalkan kultur 

budaya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu nilai-nilai luhur yang di wariskan 

oleh generasi tua ke generasi muda tidak boleh di tinggalkan begitu saja, maka 

sekolah sebagai lembaga yang memiliki kesiapan mempunyai peranan yang 

sangat penting dan besar dalam menjaga eksitensi nilai-nilai kultur budaya 

tersebut. Sebab dalam kurun waktu yang bersamaan sekolah akan di tuntut untuk 

menjawab tantangan kemajuan teknologi dan informasi global dan krisis 

multidimensi yang semakin hari semakin kompleks. 

Pendidikan yang berbasis pada kearifan lokal harus mampu memberi makna 

kehidupan bagi manusia Indonesia. Artinya adalah pendidikan harus menjadi 

spirit yang kuat yang bisa mewarnai dinamika manusia Indonesia kedepan dan 

yang akan datang. Pembangunan pendidikan nasional Indonesia harus mampu 

membentuk manusia yang berintegritas tinggi dan berkarakter yang baik sehingga 

melahirkan anak-anak bangsa yang hebat dan bermartabat sesuai dengan spirit 

pendidikan yaitu memanusiakan manusia (Istiawati, 2016:76). Senada dengan itu 

Wijaya, (2017:23) juga mengatakan bahwa pendidikan juga harus mengacu pada 

penciptaan lingkungan keluarga yang sarat nilai agama, budaya, serta kebangsaan 

agar dapat membangun budaya dan karakter bangsa. 

Gagasan dalam mengembangkan pendidikan berbasis pada kearifan lokal 

(local wisdow) harus berpijak pada keyakinan bahwa setiap komunitas itu 

mempunyai strategi dan teknik tertentu yang di kembangkan untuk menjalankan 

kehidupan sesuai konteksnya. Aspin dan Capman (dalam Istiawati, 2016:12) 

pendidikan berbasis pada nilai di perlukan untuk mengembangkan kualitas moral, 
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kepribadian, sikap kebersamaan yang semakin tergerus oleh perkembangan 

zaman. 

Latar  belakang  yang  di tulis atas sudah sesuai dengan kenyataan / fakta 

dilapangan bahkan sudah terjadi. kita sebagai calon guru / pendidik  di tuntut 

untuk memiliki keberanian dalam menyingkapi permasalahan yang terjadi, baik di 

lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat bahkan di lingkungan 

keluarga sekali pun. Penulis juga merasa bahwa masalah tersebut bisa di carikan 

solusi untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Dengan harapan supaya bisa 

menciptakan anak-anak yang  memiliki nilai-nilai karakter yang baik dan 

bermoral sesuai dengan norma yang ada di masyarakat, nilai-nilai karakter 

sebagaimana yang telah dicanangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 

87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Nilai utama dalam 

penguatan pendidikan karakter tersebut terdiri dari 5 nilai yaitu religius, 

nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. dengan adanya peraturan 

presiden nomor 87 tahun 2017 sekolah sebagai tempat yang paling afdol untuk 

mengembangkan karakter siswa mampu menyerap dengan baik dan menjalankan 

penguatan pendidikan karakter tersebut. Sebagai bagian dari integral dari 

nawacita pemerintah sekarang ini. 

Melihat kondisi dan keadaan sekarang ini bahwa masyarakat Indonesia sudah 

hampir hilang karakter maupun budayanya. Ada berbagai macam masalah yang 

terjadi seperti di salah satu daerah dikabupaten bima tepatnya dikecematan 

donggo akhrir-akhrir ini budaya dan karakter masyarakatnya sudah tidak begitu 

tampak terlihat seperti dulu. Hingga ke sekolah, dengan melihat kondisi di 

sekolah SMP Negeri 1 Donggo bahwa siswa di SMP Negeri 1 Donggo semakin 

hari semakin tidak teratur karakternya. Karna, ada berbagai macam masalah dan 

persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh guru seperti yang terjadi saat ini siswa 

sudah berani menghisap rokok, bermain handphone, mencuri, membawa motor 

tanpa ada sim, dan tawuran.  
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Berbagai macam kelakuan dan tindakan anak jaman sekarang ini. Tanpa 

disadari bahwa kelakuan dan tindakan tersebut dapat mendatangkan musibah 

yang tidak disangka-sangka asalnya. Di barengi dengan lingkungan yang tidak 

mendukung untuk bereksplororasi diruang terbuka seperti tidak adanya tempat 

untuk bermain yang sehat atau rumah budaya semacam panti, balai budaya dls. 

Penulis melihat hampir di semua desa yang ada di kecematan donggo tidak 

terdapat balai budaya seperti halnya didaerah lain. Begitupun juga di sekolah 

SMP Negeri 1 Donggo juga tidak terdapat ruang untuk di kembangkan budaya 

lokal. Ada banyak kearifan lokal dibima terutama yang dimiliki oleh masyarakat 

donggo yang perlu untuk dikembangkan disekolah seperti Mpisi Kalero dan 

Mpa’a Gantao. Budaya tersebut perlu dikembangkan dan dilestarikan. Baik itu 

dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan sekolah.  

Sekolah sebagai tempat yang paling layak untuk dikembangkan dan untuk 

mempertahankan budaya lokal tersebut. Sekolah harus benar-benar fokus dalam 

membina dan membangun karakter siswa melalui budaya lokal. Karna, peneliti 

melihat kondisi sekarang ini tidak semua siswa menyukai yang berbaur 

tradisional. Akan, tetapi sekarang ini harus dibarengi dengan teknologi dengan 

menggunakan metode yang baru tanpa menghilangkan unsur budaya sama sekali. 

Karna kearifan lokal seperti yang disebutkan oleh penulis diatas itu adalah  

kearifan lokal yang tidak pernah terlihat lagi seperti dulu waktu penulis kecil dan 

sudah hilang sama sekali. Hingga keeksitensisan budaya tersebut begitu tidak 

ternilai dimata anak-anak jaman sekarang.  

Berdasarkan dari uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul di dalam penulisan tugas ini yaitu : “Penanaman Nilai-Nilai Karakter 

Berbasis Kearifan Lokal Untuk Melestarikan Budaya Daerah Di SMP 

Negeri 1 Donggo Kabupaten Bima”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini 

sebagai berikut.  

1. Bagaimana proses penanaman nilai-nilai karakter siswa berbasis kearifan 

lokal di SMP Negeri 1 Donggo ? 

2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan  penghambat dalam proses 

penanaman nilai-nilai karakter siswa  berbasis kearifan lokal ? 

3. Bagaimana metode yang digunakan dalam proses penanaman nilai-nilai 

karakter siswa berbasis kearifan lokal ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan tugas ahrir ini adalah. 

1. Untuk mendeskripsikan proses penanaman nilai-nilai karakter yang berbasis 

kearifan lokal di SMP Negeri 1 Donggo. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam proses 

penanaman nilai-nilai karakter berbasis kearifan lokal. 

3. Untuk mendeskripsikan metode yang di gunakan dalam proses penanaman 

nilai-nilai karakter berbasis kearifan lokal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan 

ilmu pengatahuan, khususnya menambah ilmu pengatahuan sosial dalam 

bentuk pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai karakter di sekolah. 

Di luar dari pada itu hasil penelitian ini bisa di jadikan bahan referensi para 

peneliti-peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Untuk mengembangkan kemampuan dan menambah pengalaman dan 

wawasan dalam upaya meningkatakan daya nalar dan mental penulis yang di 
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harus di persiapkan sebelum masuk ke dunia kerja yang nyata dan juga 

mengatahui lebih jauh perbandingan antara ilmu yang di dapatkan di kampus 

dan di luar lingkungan kampus. 

b. Bagi Sekolah SMP Negeri 1 Donggo 

Memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran dan pembahasan-

pembahasan yang bersifat membangun dalam upaya penanaman nilai-nilai 

karakter siswa yang berbasis kearifan lokal. 

c. Bagi Lembaga Terkait 

Manfaat bagi lembaga terkait dalam hal ini lembaga pendidikan. Sebagai 

masukan atau saran-saran yang membangun guna meningkatkan kualitas 

lembaga pendidikan yang ada, termasuk kepada pendidik, penentu kebijakan 

dalam lembaga pendidikan serta pemerintah pada umumnya. 

 

E. Penegasan Istilah 

1. Nilai  

Purwanto, (dalam Zakiyah dan Rusdiana, 2014:14) mengatakan bahwa nilai 

yang ada pada seseorang di pengaruhi oleh adanya adat istiadat, etika, 

kepercayaan, dan agama yang dianutnya. Di satu sisi menurut Mulyana (dalam 

Zakiyah dan Rusdiana, 2014:15) mengatakan bahwa nilai adalah keyakinan 

dalam menentukan pilihan. 

 Penjelasan teori yang dikemukakan oleh tokoh di atas dapat disimpulkan  

bahwa nilai adalah sesuatu yang memiliki harga, baik harga dalam bentuk 

penghargaan maupun harga dalam bentuk ucapan. Sebab, nilai itu adalah sesuatu 

yang dimiliki oleh setiap individu atau suatu objek tertentu yang dihargai dalam 

bentuk penghargaan dan ucapan. Dalam hal ini, yang dimaksud peneliti adalah 

bahwa nilai tidak terlepas dari sesuatu yang dipandang oleh setiap individu tinggi 

atau rendah. Karena, nilai ada macam-macam bentuk. Seperti nilai manusia yang 

memiliki moral yang baik dimata masyarakat maka masyarakat yang menilainya 

akan memberikan pujian baik dalam bentuk pujian maupun dalam bentuk 
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ucapan. Jadi, nilai adalah sesuatu yang memiliki harga, baik harga dalam bentuk 

penghargaan maupun dalam bentuk ucapan. Nilai juga bisa berupa keyakinan 

atau sesuatu yang dipercayai baik datang dari ajaran agama maupun dari dari 

rasa suka dalam menentukan pilihan. 

2. Karakter  

Lickona, (2012:51) dalam bukunya mendidik dan membentuk karakter 

mendefenisikan karakter sebagai “A reliable inner disposition to respond to 

situations in as morally good way.” Selanjutnya, Lickona mengatakan, “ 

character so conceived has three interrelated parts : moral knowing :moral 

feeling and moral behavior”. Karakter mulia (good character) mencakup 

pengatahuan tentang kebaikan (moral knowing) yang menimbulkan komitmen 

terhadap kebaikan (moral feeling), dan akhrirnya benar-benar melakukan 

kebaikan (moral behavior). Dengan demikian, karakter mengacu pada 

seangkaian pengatahuan (cognitives) sikap (attitudes), dan motivasi 

(motivations), serta prilaku (behaviors) dan keterampilan. Dalam islam karakter 

mirip dengan akhlak (akar kata khuluk), yaitu tabiat atau kebiasaan melakukan 

hal yang baik. Ahmad Amin mengemukakan bahwa kehendak (niat) merupakan 

awal terjadinya akhlak (karakter) pada diri seseorang jika kehendak itu 

diwujudkan dalam bentuk pembiasaan sikap dan prilaku (Suyadi,2013:6). 

Menurut Novak (dalam  Lickona, 2012:52) karakter merupakan “campuran 

kompatibel dari seluruh kebaikan yang di identifikasi oleh trdisi religius, cerita 

sastra,kaum bijaksana, dan kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam 

sejarah. 

Penjelasan teori yang dikemukakan para tokoh di atas dapat disimpulkan 

bahwa karakter adalah pengatahuan tentang kebaikan yang menimbulkan 

komitmen terhadap kebaikan yang mengacu pada serangkaian pengatahuan 

sikap, motivasi, dan keterampilan yang ada dalam tiap individu yang diwujudkan 

dalam bentuk pembiasaan sikap dan prilaku dari seluruh kebaikan yang 

dindentifikasikan oleh tradisi religious, cerita kaum sastra, kaum bijaksana, dan 
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kumpulan orang yang berakal sehat. Jadi karakter itu tidak terlepas dari tabiat 

atau kebiasaan melakukan hal baik. 

 

3. Kearifan Lokal 

Menurut Gobyah, (dalam Wikantiyoso dan Tutuko, 2009:34) mengatakan 

bahwa kearifan lokal (local genius) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau 

ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai 

suci firman tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai 

keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam artis 

luas. Kearifan maupun produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus 

di jadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung 

di dalamnya dianggap sangat universal. Di sisi lain, Menurut Geriya (dalam 

Wikantiyoso dan Tutuko, 2009:34), mengatakan bahwa secara konseptual, 

kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang 

bersandar pada filosofi nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat 

bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga. 

Penjelasan teori yang dikemukakan para tokoh di atas dapat disimpulkan 

bahwa kearifan lokal (local wisdom) adalah sesuatu yang mentradisi atau ajeg 

dalam sebuah kegiatan di suatu daerah yang memiliki keunikan tersendiri dari  

yang lain yang terus menerus dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat 

dan memiliki keunggulan nilai-nilai budaya yang sesuai dengan kondisi 

geografis masyarakat. Jadi kearifan lokal adalah sesuatu yang metradisi yang 

mengandung nilai-nilai budaya dan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada 

nilai filosofis masyarakat setempat. 

 

 

 

 

 


