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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 Bab II akan membahas Kajian Pustaka yang di dalamnya berisikan Landasan 

Teori, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berpikir. Berikut akan di bahas satu 

persatu bagian dari bab II Kajian Pustaka. 

A.  Landasan Teori 

Sesuai dengan kebijakan dan keputusan Presiden dalam rangka untuk 

mewujudkan bangsa yang beradab yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia 

maka dengan itu melalui Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 maka sangat 

diperlukan adanya penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai religius, 

nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Pemerintah memandang 

sangat perlu sekali penguatan pendidikan karakter itu sendiri. 

Atas dasar pertimbangan dan kebijakan presiden tersebut, pada tanggal 6 

September 2017 Presiden Jokowi menandatangani peraturan presiden (Perpres) 

nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang baru 

untuk menggantikan versi terdahulu. 

Dalam Peraturan presiden ini yang dimaksud dengan penguatan pendidikan 

karakter adalah sebagaimana yang dimaksud pada. 

Pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa penguatan pendidikan karakter adalah gerakan 

pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat 

karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan 

olahraga dengan perlibatan dan kerja sama antar satuan pendidikan, keluarga, 

dan masyarakat dan sabagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental 

(GNRM). Jadi penguatan pendidikan bukan semata-mata untuk meningkatkan 

pengatahuan (afektif). Akan, tetapi memperbaiki sikap dan prilaku (kognitif). 

Penguatan pendidikan karakter menurut Perpres ini pada pasal 2 ini memiliki 

tujuan sebagai berikut : a) membangun dan juga membekali peserta didik 

sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan semangat jiwa pancasila 
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dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan 

dimasa depan; b) mengembangkan program pendidikan nasional yang 

meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa yang utama dalam 

penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan 

publik yang dilakukan melalui pendidikan formal, non formal, dan in formal 

dengan memperhatikan keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia; c) 

merevitalisasikan dan memperkuat potensi peserta didik dan juga kompetensi 

pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan 

keluarga dalam mengimplementasi penguatan pendidikan karakter. 

Pasal 3 berbunyi bahwa penguatan pendidikan karakter harus dilaksanakan 

dengan menerapkan nilai-nilai pancasila dan pendidikan karakter terutama 

meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, nasionalisme, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial, dan tanggung jawab. 

 

1. Nilai 

a. Pengertian Nilai 

Tidak mudah untuk menjelaskan atau mengartikan nilai karena nilai 

adalah sesuatu yang abstrak. Manusia sebagai insan individu dan mahluk 

sosial baik secara sadar atau pun tidak secara sadar melakukan penilaian 

dalam kehidupannya. Nilai merupakan terjemahan kata value yang berasal 

dari bahasa latin valere atau bahasa prancis kuno valoir yang dapat di maknai 

sebagai harga.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nilai (2008) adalah 1) harga 

tafsiran harga; 2) harga uang; 3) angka kepandaian; 4) banyak sedikitnya isi 

kadar, mutu; 5) sifat-sifat hal-hal yang penting atau berguna bagi 

kemanusian; 6) sesuatu yang dapat menyempurnakan manusia sesuai 

hakikatnya.   
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Menurut 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 

Menurut Encyclopedia Britannica dinyatakan bahwa :”value is 

determination or quality of an object which involves any sort or appreciation 

or interest. Artinya, Nilai adalah suatu penetapan, atau suatu kualitas objek 

yang menyangkut segala jenis apresiasi atau minat. (Zakiyah dan Rusdiana, 

2014:15) 

b. Nilai-Nilai Karakter 

Kemediknas melalui peraturan presiden nomor 87 tahun 2017 tentang 

penguatan pendidikan karakter telah melakukan perombakan terhadap nilai 

karakter dengan 5 nilai utama yang sebelumnya memiliki nilai karakter 

sebanyak 18 nilai karakter. Akan tetapi nilai-nilai karakter tersebut sudah 

ditiadakan hanya sebagian saja dan sebagiannya masih di gunakan yang akan 

di tanamkan dalam peserta didik (siswa/siswi) sebagai upaya untuk 

membangun dan membentuk karakter bangsa Indonesia. Dalam nilai-nilai 

yang dirumuskan Kemediknas akan sangat berbeda dengan kementerian-

kementerian lain yang juga sangat menaruh perhatian terhadap karakter 

bangsa Indonesia. Sekedar contoh, Kemenag, melalui Direktoral Jendral 

Pendidikan Islam mencanangkan nilai karakter dengan merujuk pada nabi 

Muhammad SAW sebagai tokoh agung yang paling berpengaruh dan 

berkarakter. Empat karakter yang paling terkenal dari nabi penutup jaman itu 

adalah shiddiq (benar), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan 

kebenaran) dan fathanah (menyatunya kata dan perbuatan). Namun  nilai-

nilai karakter yang terkandung dalam Kemendiknas tidak seperti apa yang di 

canangkan oleh Kementerian Agama melainkan nilai-nilai karakter versi 

Kemindiknas itu ada 5 nilai karakter. Penulis berargumen bahwa 5 nilai 
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karakter Kemediknas telah mencakup nilai-nilai karakter dari berbagai 

agama, termasuk islam. Di samping itu kaidah-kaidah 5 nilai karakter telah 

disesuaikan dengan kaidah-kaidah ilmu pendidikan secara umum, sehingga 

lebih implementatif untuk di terapkan dalam praksis pendidikan, baik 

sekolah maupun madrasah. Lebih dari itu, 5 nilai utama penguatan 

pendidikan karakter tersebut telah di rumuskan standar kompetensi dan 

indikator pencapaiaannya di semua mata pelajaran. Nilai-nilai karakter versi 

Kemediknas terbaru setelah diperbaharui dengan peraturan presiden nomor 

87 tahun 2017 yaitu (Agung, 2017:13-14) : (a) Religius, yaitu ketaatan dan 

kepatuhan dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama  yang dianut. 

(b) Nasionalis, yakni sikap dan tindakan yang menempatkan kepentingan 

bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau individu dan golongan. 

(c) Mandiri, yakni sikap dan prilaku yang tidak bergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas maupun persoalan. (d) Gotong Royong, yakni 

tindakan semangat kerja dan bahu membahu menyelesaikan persoalan 

bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan dan 

pertolongan kepada orang yang membutuhkan. (e) Integritas, yakni nilai 

yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetian pada nilai-nilai kemanusia dan 

moral. 

 

c. Faktor-Faktor Yang Mempergaruhi Terbentuknya Karakter  

Karakter adalah nilai yang akan dijadikan sebagai landasan dalam 

bertingkah laku,bertutur kata dan yang diperoleh melalui proses yang 

panjang atau melalui belajar, Maka dalam proses perkembangan dan 

pembentukan karakter tentu ada faktor yang berpengaruh didalamnya. 

Megawangi, (2009:43) menyebutkan bahwa ada dua faktor yang 

mempergaruhi terbentuknya karakter manusia, faktor  yang berpengaruh 

tersebut adalah sebagai berikut. 
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1. Nature (alamiah) dalam setiap agama selalu mengajarkan bahwa setiap 

manusia mempunyai kecenderungan dan kehampaan untuk mencintai 

kebaikan namun ini hanya bersifat potensial. Sebagaimana dalam hadist 

Qudsi juga digambarkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci, 

seperti yang diriwayatkan oleh Muslim, Allah SWT berfirman. 

Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hamba ku dalam keadaan 

lurus,suci, dan bersih. Kemudian datanglah setan-setan 

menggelincirnya mereka dan menyesatkan dari kebenaran agama 

mereka. Dan setan-setan telah mengharamkan segala sesuatu bagi 

mereka apa-apa yang telah aku halalkan 

2. Nurture (sosialisasi dan pendidikan) atau yang lebih dikenal dengan 

faktor lingkungan, yaitu suatu usaha dalam memberikan pendidikan dan 

sosialisasi yang sangat berperan di dalam menentukan “buah” seperti 

apakah yang di hasilkan nantinya dari seorang anak. 

Dari pendapat yang di kemukakan oleh Megawangi diatas dapat diketahui 

bahwa pada hakikatnya manusia dilahirkan dalam keadaan bersih (fitrah). 

Faktor yang sangat berpengaruh dan menentukan adalah factor lingkungan 

manusia belajar dan mendapatkan pendidikan. 

 Lickona, (2012:37) mengemukakan bahwa pembentukan karakter 

sangat itu menekankan pada tiga komponen (aspek) karakter yang baik yaitu 

sebagai berikut. Moral knowing (pengatahuan moral), moral feeling 

(perasaan tentang moral), dan moral action (perbuatan moral). Dari ketiga 

aspek yang dikemukakan Lickona sangat berpengaruh besar dalam 

pembentukkan watak/prilaku manusia. 

 

2. Kearifan Lokal  

a. Pengertian Kearifan Lokal 

  Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengatahuan serta 

berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang di lakukan oleh 

masyarakat lokal dalam menjawab berbagai pemenuhan atau kebutuhan. 
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Dalam kamus, kearifan lokal (local wisdow) terdiri dua kata: kearifan 

(wisdow) dan lokal (local). Menurut Rahyono (2014:124) kearifan lokal 

merupakan kecerdasan manusia yang di miliki oleh kelompok etnis tertentu 

yang di peroleh melalui pengalaman masyarakat. 

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

mengatakan bahwa kearifan lokal (local genius) adalah sebuah kebenaran 

yang telah lama mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal 

adalah perpaduan antara nilai suci firman tuhan dengan berbagai nilai yang 

ada di lingkungan masyarakat. Kearifan lokal di bentuk sebagai keunggulan 

budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. 

Kearifan lokal adalah produk budaya masa lalu yang patut secara terus-

menerus di jadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal (kedaerahan) 

akan tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal dan 

komprehensif. 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. 

 

b. Kearifan Lokal Bima 

 Bima adalah sebuah wilayah yang masuk kedalam gugusan wilayah 

kekuasaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bima berada di pulau 

Sumbawa daerah wilayahnya di ujung timur. Dalam berurusan dengan 

budaya. Bima juga tidak kalah dengan daerah lain yang ada di Indonesia. 

Sebab, budaya yang ada di Bima banyak sekali tidak terhitung jumlahnya. 

Seperti Mpisi Kalero dan Mpa’a Gantao yang diangkat peneliti. 

1. Tarian Mpisi Kalero 

 Mpisi Kalero merupakan tarian spiritual yang berhubungan dengan 

kepercayaan zaman dahulu untuk menghormati orang yang meninggal dan 

memanggil arwah leluhur seperti halnya saat acara syukuran dan memberi 
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makan pada arwah-arwah yang sudah meninggal, kepada orang yang sedang 

ditimpah sakit non medis dan ucapan rasa syukur kepada para leluhur yang 

sudah meninggal. Hal ini senada dengan yang dikemukakan Ignasius, (2016) 

Mpisi Kalero adalah tarian yang dilakukan pada acara tertentu yang memiliki 

makna dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai bentuk rasa syukur kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan para leluhur. 

 Sebelum dilakukan Mpisi Kalero harus dilakukan dengan orang-orang 

yang serius mau melakukanya karena tarian ini harus diperagakan oleh yang 

kerasukan roh leluhur atau istilah kita zaman sekarang orang yang kesurupan.  

 Arti dari setiap gerakan Mpisi Kalero adalah kesedihan,harapan, dan 

penghormatan kepada setiap yang meninggal. Dalam pakaian penari Mpisi 

Kalero harus serba warna hitam karna warna hitam melambangkan kesedihan 

dan kedukaan. 

 

2. Mpa’a Gantao 

  Mpa’a Gantao adalah salah satu jenis tarian rakyat dan adu ketangkasan 

bela diri menggunakan tangan kosong. Menurut Malingi, (2016) Mpa’a 

Gantao adalah sebuah jenis tarian rakyat yang melatih fisik dan ketangkasan 

seseorang untuk bertahan ketika diserang oleh musuh.  

  Menurut Ama la Nora,(2008:99) Mpa’a Gantao dapat dibedakan 

menjadi dua kata  mpa’a artinya bermain sedangkan Gantao artinya 

menangkis. Jadi, Mpa’a Gantao adalah bermain dan menangkis yang 

diperagakan oleh dua orang atau lebih dalam melatih fisik dan ketahanan tiap 

individu. Mpa’a Gantao diperkirakan hadir dibima akibat kontak dengan 

budaya Makassar, sebab pada masa kesultanan Bima dibawah pimpinan 

Abdul Kahir Sirajudin, Bima dan Makassar sudah menjalin hubungan dan 

kedekatan. Mpa’a Gantao digelar untuk hajatan-hajatan warga dan acara 

hiburan. Mpa’a Gantao biasanya diiringi dengan alunan musik gendang, 

gong, serunai, dan tawa-tawa. Dalam mpa’a gantao terdapat 5 orang penabuh 
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yang terdiri dari 2 orang penabuh kecil, 1 orang penabuh besar, 1 orang 

pemukul gong, dan 1 orang peniup sarone dan pemukul tawa-tawa. 

 Mpa’a Gantao diawali penabuhan gendang penabuhan gendang bertalu-

talu diikuti oleh gong, serunai dan tawa-tawa. Sekitar 1 menit kemudian, 

muncullah salah seorang pendekar (pemain) selanjutnya disebut pendekar 1 

memberi hormat dan melakukan atraksi semacam silat secara individual, lalu 

disambut oleh pendekat 2 untuk memperlihatkan atraksi individualnya juga. 

Setelah itu lalu dilaksanakan adu ketangkasan dan duel antara pendekar 1 dan 

2. Pendekar 1 dan 2 mengawali permainan Mpa’a Gantao dengan 

bersalaman. Gerakan Diawali atraksi individual seperti layaknya pencat silat. 

Dalam hal pakaian Mpa’a Gantao memiliki corak berwarna merah dan 

sarung berwarna kuning. Warna merah melambangkan keberanian dan warna 

kuning melambangkan ketekunan. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

 Dibawah ini adalah penelitian terdahulu yang senada dengan judul 

skripsi yang di angkat. Dari perbedaan dan persamaan yang begitu mencolok 

pada judul yang diangkat. Akan tetapi, dalam pembahasanya dan 

permasalahan yang dihadapi para peneliti tersebut sangat jauh berbeda 

sewalaupun judulnya agak mirip. Diantaranya sebagai berikut. 

1. Nurazizah (2015), dari hasil penelitian yang berjudul Penanaman Nilai-

Nilai Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA N 

1 Waleri Kendal. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa penanaman 

nilai-nilai karakter kepada siswa tidak semata-mata dalam bentuk 

tindakan. Akan tetapi perlu diselaraskan dengan nilai agama sebagai 

cerminan membangun dan membentuk moral yang baik. Guna 

menghadapi tantangan arus globalisasi yang semakin tidak optimal. 

Dengan tujuan untuk menyonsong masa depan yang lebaik baik.  

2. Oktaviana (2015), dari hasil penelitian yang berjudul Penanaman Nilai-

Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Palang 
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Merah Remaja (PMR) Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Surakarta 

Tahun Pelajaran 2015. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam 

tuntutan dunia pendidikan perkembangan zaman semakin mengalami 

peningkatan yang sangat signifikat dan mutu pendidikan tidak hanya 

menuntut kecerdasan secara kognitif (intelektual) semata tetapi juga 

semakin menuntut kecerdasan dari segi afektif (prilaku) serta segi 

psikomotorik (kemampuan). Saat ini banyak sekali upaya yang 

dilakukan oleh dunia pendidikan guna menjawab tuntutan pendidikan 

yang ada, salah satunya adalah perubahan kurikulum yang sering terjadi 

di Indonesia. Implementasi pendidikan karakter disekolah di 

kembangkan melalui pengalaman belajar mengajar dan proses 

pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter belajar 

mengajar secara formal dan tuntas.  
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C. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Bagan 2.1 

Keterangan 

1. Bagan judul adalah bagan yang berisi judul skripsi yang ditulis secara singkat 

2. Bagan kenyataan adalah bagan yang berisi tentang kenyataan /fakta yang menjadi 

polemik bahwa kemorosotan moral memang benar-benar terjadi dalam kehidupan 

kita sehari-hari. dengan dasar itu maka perlu di carikan solusi. 

3. Bagan harapan adalah bagan yang berisi tentang harapan/tujuan atau keinginan 

yang akan di wujudkan untuk  melihat tingkat perkembangan  karakter manusia 

yang bernilai budi pekerti yang baik. 

Penanaman nilai-nilai 

karakter berbasis kearifan di 

SMP Negeri 1 Donggo 

Kenyataan 

Harapan 

Landasan 

Teori 

Nilai 

Kearifan Lokal 

-Pengertian 

-Nilai-Nilai Karakter 

-Faktor 

-Pengertian 

-kearifan lokal Bima 
Kerangka Berpikir 

Studi Kajian Pendahuluan 

Teori Pendukung Tindakan 

Karakter Buruk 

Karakter Lebih 

baik 

Karakter Baik 
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4. Bagan landasan teori adalah kajian yang di angkat yang membahas tentang nilai 

dan kearifan lokal. landasan teori tersebut nilai dan kearifan lokal memiliki cabang 

yang berbeda-beda untuk membahasnya. Nilai memiliki 3 komponen yang di 

bahas pengertian, nilai-nilai karakter, dan faktor sedangkan kearifan lokal memilki 

2 komponen yang di bahas pengertian dan kearifan lokal Bima. 

5. Bagan kerangka berpikir adalah bagan yang berisikan tentang konsep pemikiran 

yang difokuskan untuk menyingkapi permasalahan yang ada.  

6. Bagan studi kajian pendahuluan adalah bagan yang berisikan dua bentuk yaitu 

teori dan tindakan dalam hal ini bahwa sejauh manakah tingkat perkembangan 

karakter apa sudah baik, atau buruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


