
 

Laode Monto Bauto, 2014 
ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN SOSIAL BUDAYA DAN RELIGI DALAM TRADISI BUDAYA 
KATOBA SEBAGAI PENGEMBANGAN BAHAN PEMBELAJARAN IPS-SD  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Fenomena dunia global berimplikasi terhadap perkembangan 

kebudayaan dalam masyarakat. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi 

perkembangan masyarakat modern dan postmodern. Adanya budaya massa 

atau budaya pop menyebabkan dunia cenderung lebih mengedapankan 

keseragaman gaya dan pola hidup manusia yang diintegrasikan ke dalam 

konsepsi kesadaran yang sama. Hal ini menjadi tantangan dalam suatu wacana 

budaya global. Pembentukan budaya massa atau budaya pop cenderung 

mengalahkan dan mengeksploitasi semua bentuk budaya tanding (budaya 

lokal), kecuali budaya tersebut layak dimasukkan ke dalam dinamika pasar 

budaya global. Inilah salah satu perbedaan logika cara pandang modernisme 

dan postmodernisme sebagaimana dikemukakan oleh Giddens (2005, hlm. 65-

70).  

Konsep modernisme cenderung meniadakan dan mensubordinasikan 

yang lain (the other) atau tradisi buadaya lokal, sedangkan postmodernisme 

menggambarkan perbedaan kultural dalam ruang-ruang modifikasi yang 

inspiratif dan inovatif. Walaupun ada sifat ambiguitas yang mengiringi 

globalisasi budaya yang dicirikan keterbukaan dunia, akan tetapi di sisi lain 

tidak ada daya untuk mempertahankan diri. Artinya, masuknya informasi 

budaya luar juga mengakibatkan penguatan budaya lokal. Hal ini terjadi, jika 

masing-masing negara mau dan mampu berpartisipasi dan memanfaatkan 

peluang untuk mempertahankan kebudayaan sebagai identitas bangsa. Aspek 

kebudayaan yang selalu melekat dalam kehidupan manusia tanpa dipisahkan 

zaman, antara yang tradisional dan modern (Giddens, 1990, hlm. 75-78). 

Naisbitt (1995, hlm. 232) mengungkapkan dalam bukunya yang 

berjudul Globall Paradox “Think Globally, Act Locally”. Ungkapan ini 
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kelihatanya sederhana, akan tetapi mengandung makna yang dalam untuk kita 

semua yang tengah berada dalam persaingan global. Maksud dari dua 

ungkapan tersebut adalah jika kita ingin sukses dalam persaingan global, maka 

kita harus mampu berpikir secara global dengan tetap bersikap, berperilaku, 

dan bertindak lokal. Kondisi dewasa ini memperlihatkan dunia seolah-olah 

tanpa batas. Pengaruh globalisasi melalui berbagai media informasi 

mempengaruhi manusia tanpa mampu kita hambat, baik positif maupun 

negatif. Jika dibiarkan tanpa kendali, maka nilai budaya setempat atau lokal 

akan tergradasi yang pada akhirnya akan hilang dari peradaban bangsa di 

permukaan bumi.  

Selain itu, akibat pengaruh globalisasi dengan tergerusnya nilai-nilai 

lokal, juga disebabkan oleh pengaruh yang datang dari para pemukim baru 

atau para pendatang, dimana mereka mempertahankan nilai yang dibawa dan 

dianutnya tanpa mau memperkaya diri dengan nilai-nilai budaya lokal di 

lingkungan mereka berada. Bahkan, mereka menganggap bahwa tempat yang 

didiaminya sekarang bukanlah tanah tumpah darahnya, tetapi hanya sebagai 

tempat menumpang hidup sementara. Akibatnya, mereka tidak peduli lagi 

dengan kondisi lingkungan sosial budaya sekitar dan hanya mengutamakan 

kepentingan individu dan kelompoknya.Padahal, kita telah mewariskan suatu 

nilai yang universal, yaitu “…di mana bumi dipijak, maka di situ langit 

dijunjung”. Ungkapan tersebut sangatlah sederhana, akan tetapi mengandung 

makna yang sangat mendalam dimana orang yang “bubuara” di tanah orang 

harus mampu menghormati dan menghargai serta menjadikan nilai tradisional 

setempat sebagai pegangan hidupnya. Jika berhasil mengimplementasikan 

pepatah tersebut, maka pastilah dia akan memperoleh suatu keberhasilan 

dalam mencapai tujuan di negeri orang (Naisbitt,1995, hlm.133 ). 

Masyarakat Indonesia tidak dapat menghindar dari dunia yang penuh 

paradoks terjadi masa kini, di mana idealisasi-idealisasi bertentangan dengan 

kenyataan hidup masyarakat. Apabila menggunakan perspektif analisis 
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budaya, maka kecenderungan unsur paradoksal perubahan kebudayaan dapat 

dilihat melalui terjadinya proses perubahan kebudayaan dari bentuk 

masyarakat tradisional, modern, ke bentuk masyarakat postmodern. Jalur 

kultural modernisme dan postmodernisme lebih mudah berkembang dan 

diterima sebagai visi baru peradaban masyarakat.  

Proses globalisasi kebudayaan terjadi ekspansi nilai-nilai atau 

kebiasaan-kebiasaan suatu masyarakat kepada masyarakat lain. Ekspansi nilai-

nilai budaya lokal pada awalnya bertentangan dengan nilai-nilai budaya Barat, 

lambat laun dapat ditoleransi dan pada akhirnya diterima sebagai sebuah 

budaya baru. Hal ini berimplikasi terhadap sistem nilai masyarakat yang telah 

berlangsung secara turun-temurun mengalami degradasi budaya. Sementara 

itu, sistem nilai budaya baru belum tentu mampu menghadirkan sebuah tata 

kehidupan yang dianggap lebih cocok dan baik bagi masyarakat tersebut. 

Proses internalisasi nilai budaya tidak terjadi secara paksa karena proses 

adopsi budaya terjadi secara evolusi,akan tetapi dapat mematikan 

(Khoirnafiya, 2012, hlm. 4-5). Secara prinsip kondisi ini berimplikasi pada 

semakin memudarnya nilai-nilai budaya lokal dan semakin tergradasi dengan 

intervensi nilai-nilai budaya modern yang dianggap lebih praktis. Pada aspek 

tertentu, tanpa disadari nilai-nilai yang dibawa oleh globalisasi telah 

mendegradasi nilai-nilai budaya lokal yang menjadi perekat dan penyatu 

diantara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Selain itu, 

globalisasi mempengaruhi keseluruhan aspek berbagai aktivitas bidang 

kehidupan masyarakat, sehingga tidak tampak lagi adanya batas-batas yang 

mengikat secara nyata dan sanagt sulit dikontrol. 

Perubahan nilai-nilai sosial budaya dan religi pada masyarakat, 

melahirkan pola dan gaya hidup yang berbeda antara kelompok generasi muda 

cenderung mengadopsi pola dan gaya hidup modern. Hal ini mengakibatkan 

remaja sekarang cenderung mengimitasi gaya dan pola hidup orang Barat atau 

berperilaku kebarat-baratan. Mengabaikan pola hidup ke Timuran yang sarat 



 

Laode Monto Bauto, 2014 
ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN SOSIAL BUDAYA DAN RELIGI DALAM TRADISI BUDAYA 
KATOBA SEBAGAI PENGEMBANGAN BAHAN PEMBELAJARAN IPS-SD  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

4 
 

dengan nilai-nilai sosial budaya dan religi yang luhur. Generasi muda tidak 

menyadari dampak negatif yang diterima hingga mereka salah gaul. Kondisi 

anak-anak mulai memasuki dunia remaja di mana mereka sedang mencari jati 

diri.Masa remaja merupakan masa transisi antara masa anak-anak dan masa 

dewasa. Batasan usia remaja tidak ditentukan secara jelas. Para ahli berbeda 

pendapat dalam penentuan rentang usia remaja. Secara umum dikatakan 

bahwa masa remaja berawal dari usia 12 tahun sampai dengan akhir usia 

belasan ketika pertumbuhan fisik hampir lengkap. Hal ini sejalan dengan 

pandangan ahli psikologi perkembangan Elizabeth B. Hurlock (1980, hlm. 98) 

menyatakan bahwa secara hukum masa remaja dimulai pada saat anak mulai 

matang secara seksual dan berakhir pada saat anak tersebut mencapai usia 

dewasa. Selain itu, masa remaja dibagi menjadi dua, yaitu masa remaja awal 

dan masa remaja akhir. Masa remaja awal dimulai pada saat anak-anak mulai 

matang secara seksual, yaitu usia 13 tahun sampai dengan usia 17 tahun, 

sedangkan masa remaja akhir meliputi masa periode setelahnya sampai dengan 

usia 18 tahun, yaitu usia di mana secara hukum seseorang dinyatakan dewasa.  

Banyaknya permasalahan dan krisis yang terjadi pada remaja saat ini 

menggugah para ahli bidang psikologi perkembangan menyebutnya sebagai 

masa krisis identitas. Perubahan pola dan gaya hidup remaja dan generasi 

muda berlangsung sangat drastis yang mengakibatkan terjadinya kondisi yang 

serba tidak menentu dan ditandai kondisi psikis yang belum mapan. Selain itu, 

masa kini pun dinilai sangat penting, bahkan Erik Erikson (1998, hlm. 134) 

mengatakan bahwa penyelesaian krisis pada masa kini akan menetukan 

kondisi kehidupan individu masa depan.  

Fenomena pergaulan para remaja sekarang ditandai dengan persoalan 

perilaku menyimpang, seperti melakukan tindak kekerasan, penggunaan obat-

obatan terlarang, dan problem psikologis lainnya.Selain itu, perilaku seks 

remaja modern semakin bebas dan permisif. Majalah Gatra tahun 2010 

melakukan penelitian, di mana hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 22% 
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remaja menganggap wajar cium bibir dan 1,3% menganggap wajar hubungan 

intim dengan pacarnya. Fenomena ini secara kuantitatif memang relatif kecil, 

akantetapi beberapa hasil penelitian lain menunjukkan angka yang lebih tinggi. 

Sebagai contoh, hasil survei yang dilakukan di daerah Jawa Tengah terdapat 

10% dari 600 pelajar SMU mengaku sudah pernah melakukan hubungan 

intim. Bahkan, beberapa hasil penelitian sebelumnya juga memperlihatkan 

angka yang cukup tinggi. 

Kasus beberapa remaja di Semarang tertangkap basah oleh aparat dan 

warga masyarakat karena melakukan pesta seks dan mabuk-mabukan. 

Sementara itu, kasus lain yang terjadi di Makassar Sulawesi Selatan beberapa 

remaja meninggal dunia di dalam mobil setelah melakukan hubungan seks. 

Alasan remaja dan generasi muda melakukan hal ini semua, bukan karena 

desakan ekonomi, melainkan untuk mencari kepuasan semata. Fenomena lain 

yang terjadi pada remaja-remaja di pedesaan ternyata, juga tidak terlalu jauh 

berbeda dengan perilaku seks bebas rekan-rekan mereka di perkotaan. 

Kenyataan ini, tentu tidak sebesar dan seserius yang terjadi di Eropa dan 

Amerika Serikat, tetapi ada indikasi kebebasan seksual semakin gencar masuk 

ke Indonesia bersamaan dengan menguatnya arus budaya global. Hal ini, 

didukung ketersediaan media massa dan elektronik yang banyak mengandung 

unsur pornografi, budaya seks dan kekerasan. Begitu pula, komik-komik, 

gambar-gambar dan foto-foto porno dengan sangat mudah diakses oleh para 

remaja. Kondisi sekarang, anak-anak kelas IV hingga VI Sekolah Dasar (SD) 

sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat dewasa tentang seks, 

seperti ”Apakah sex swalayan itu?” dan ”Bagaimana cara melakukan seks?”. 

Sementara itu, beberapa remaja puteri usia SMU merasa tidak malu-malu 

difoto dan dipublikasikan bentuk tubuh telanjangnya dengan handphone, 

semata-mata karena bangga dengan keindahan tubuhnya sendiri (Gatra, 2010, 

hlm. 3). 
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Selain itu, perilaku generasi muda Indonesia dari tahun ke tahun angka 

kekerasan, konsumsi rokok dan obat-obatan terlarang semakin meningkat. 

Sementara itu, data dari Media Indonesia menyajikan data tentang tawuran 

pelajar di Jakarta pada paruh pertama tahun 1999 memperlihatkan bahwa rata-

rata dua anak tewas setiap bulannya karena tawuran atau perkelahian antar 

pelajar. Hasil penelitian lain yang dilakukan pada tahun yang sama tentang 

narkoba menunjukkan bahwa paling tidak 60-80% murid SMP di Yogyakarta 

pernah mengkonsumsi narkotika. Sementara itu, pada setiap RT di beberapa 

lingkungan daerah pemukiman terdapat sekitar 10 anak baru gede (ABG) 

pernah mengkonsumsi narkotika.Kasus di kota-kota besar Indonesia 

penggunaan narkotika di kalangan anak Sekolah Dasar (SD) dalam bentuk 

permen pernah beredar di Jakarta Timur. 

Selain itu, kasus remaja yang terjadi di beberapa negara asing, seperti di 

Amerika Serikat dan Hongkong, tingkat kerentanan psikologis anak-anak 

remaja sangat tinggi.Majalah News Week pernah mengangkat persoalan 

remaja di Amerika Serikat pasca penembakan yang menimbulkan kematian 

lebih dari 10 anak di sekolah Columbine.Salah satu hasil survei yang 

dilakukan oleh majalah News Week, menemukan bahwa satu dari empat 

remaja di Amerika Serikat berpikiran bunuh diri. Hal ini dipertegas lagi 

Lembaga Survei American Academy of Pediatrics yang sebelumnya terdapat 

60% pelajar menyatakan bahwa mereka pernah berpikiran untuk bunuh diri 

dan 9% diantaranya pernah mencoba walaupun hanya satu kali. Sementara itu, 

kasus di Hong kong, terdapat satu dari tiga remaja berpikiran untuk bunuh diri.  

Di Indonesia, persoalannya tentu tidak seserius dengan negara lain. 

Namun, faktanya sejak pertengahan tahun 2003 hingga April 2005 setidaknya 

terdapat 30 kasus upaya bunuh diri yang dilakukan oleh remaja Indonesia. 

Tidak semua anak yang berupaya bunuh diri tersebut mengalami 

kematian.Sebagian dari mereka berhasil diselamatkan dan tetap bertahan 

hidup. Namun, hampir semua melakukan upaya bunuh diri untuk alasan-alasan 
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yang tidak rasional, seperti ”rebutan mie instan dengan adik,” ”rebutan remote 

untuk nonton AFI di TV,” ”ngambek minta dibelikan HP, motor, bahkan 

mobil,” atau karena ”kecewa tidak dibebaskan jalan-jalan, nonton TV, main 

game online, main playstasion.” Fenomena ini tampaknya belum mengemuka 

pada dekade sebelumnya.Hal inisemua menggambarkan adanya kerentanan 

yang cukup serius pada kondisi psikologis para remaja dan generasi muda 

Indonesia. 

Gejolak psikologis yang dialami remaja terekspresikan keluar melalui 

berbagai bentuk dekadensi moral. Remaja semakin sulit diarahkan dan sering 

menantang  dan membantah orang tuanya,sedangkan guru dan pihak sekolah 

pun kesulitan untuk mengarahkan mereka. Sikap dan perilaku para remaja ini 

lebih senang berkumpul dengan teman-teman seusia mereka dan menciptakan 

budaya teman sebaya (peer culture). Mereka merasa lebih dekat dengan 

teman-teman sebayanya yang memiliki karakteristik sama dengan mereka. 

Sifat buruk remaja tidak mau mendengar arahan dan nasihat dari orang-orang 

dewasa yang semakin jarang berinteraksi dengan mereka dan tidak selalu 

memahami gejolak perasaan mereka. Kondisi remaja yang labil seringkali 

mendorong terjadinya tekanan teman sebaya (peer pressure) yang cenderung 

menjatuhkan remaja ke berbagai hal yang negatif, seperti rokok, narkotika, 

kekerasan, dan seks bebas. Orang-orang dewasa di sekitar remaja, termasuk 

orang tua dan guru, mungkin semakin galau dan pusing bagaimana seharusnya 

menyikapi anak-anak remaja.Kita sikapi sebagai orang dewasa, mereka 

ternyata belum terlalu matang dan masih banyak membutuhkan bimbingan. 

Kalau kita sikapi sebagai anak kecil, lebih tidak mungkin lagi mengingat 

perkembangan fisik mereka mulai menunjukkan ciri-ciri orang dewasa. 

Akibatnya, kelompok usia remaja menjadi semakin tersisihkan dari pergaulan 

kehidupan orang dewasa di mana idealnya bisa membimbing remaja menuju 

kematangan dan kemandirian pribadi remaja sendiri. 
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Fakta kehidupan masyarakat yang terjadi saat ini, sangat jauh berbeda 

dengan kondisi yang diharapkan. Terjadi kecenderungan degradasi nilai-nilai 

budaya di masyarakat. Kasus korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) marak 

terjadi di berbagai aspek bidang kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai 

dengan tingkat kriminalitas, seperti: perkosaan, perampokan, pembunuhan, 

mutilasi, terorisme, pergaulan bebas, geng motor, balap liar, dan 

penyalahgunaan obat (drug abuse) yang tinggi. Selain itu, beberapa kasus 

berindikasikan sara (suku, ras dan antar agama) yang berujung pada 

disintegrasi bangsa, nampak menghiasi kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Bahkan, lembaga peradilan dan kepolisian yang bertugas menegakkan hukum 

dan peraturan pun dipenuhi dengan oknum-oknum yang melakukan skandal 

suap dan mafia peradilan. Selain itu, data laporan dari Badan Narkotika 

Nasional (BNN) menyebutkan jumlah pengguna narkoba di lingkungan pelajar 

SD, SMP, dan SMA pada tahun 2006 mencapai 15.662 anak. Dengan rincian, 

untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1.793 anak, SMP sebanyak 3.543 

anak, dan SMA sebanyak 10.326 anak. Dari data tersebut, yang paling 

mencengangkan adalah peningkatan jumlah pelajar sekolah dasar pengguna 

narkoba. Tahun 2003, jumlahnya baru mencapai 949 anak, namun tiga tahun 

kemudian atau tahun 2006, jumlah tersebut cenderung mengalami peningkatan 

menjadi 1.793 anak (www.pikiran-rakyat.com). 

Selain itu, kalangan pelajar juga rentan tertular penyebaran penyakit 

HIV/AIDS. Salah satu kasus yang terjadi di kota Madiun Jawa Timur, di mana 

data terakhir yang dilansir Yayasan Bambu Nusantara Cabang Madiun, 

organisasi yang konsen terhadap permasalahan HIV/AIDS, menyebutkan 

kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yang beresiko tertular HIV/AIDS 

menurut kategori pendidikan sampai akhir Oktober 2007 didominasi pelajar 

SMA/SMK sebanyak 51%, pelajar SMP sebanyak 26%, mahasiswa sebanyak 

12% dan SD/MI sebanyak 11% (news.okezone.com). Chaedar (2009, hlm. 63) 

mengatakan bahwa bangsa ini kini sedang menderita sejumlah penyakit sosial, 

http://www.pikiran-rakyat.com/
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yaitu: Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), pemalsuan ijazah palsu, kekerasan 

dan tawuran pelajar, lemahnya nasionalisme, dan sejumlah pelanggaran 

lainnya (Pikiran Rakyat, 5/1/09).  

Penilaian Chaedar (2009, hlm. 57) terhadap permasahan bangsa tidak 

berbeda dengan penilaian para pakar lain, bahkan masyarakat awam sekalipun 

memiliki penilaian yang sama terhadap kondisi bangsa dan negara Indonesia 

yang sedang mengalami krisismulti dimensional dan berlangsung terus-

menerus. Sehubungan dengan hal ini, maka ada sepuluh karakteristik negatif 

yang dirumuskan oleh Lickona (1992, hlm. 87) terjadi dan mengemuka di 

Indonesia adalah sebagai berikut. 

1. Meningkatnya tindak kekerasan di kalangan remaja. 

2. Penggunaan simbol bahasa dan kata-kata yang buruk. 

3. Pengaruh teman sebaya (peer group) dalam tindak penyimpangan sosial. 

4. Meningkatnya perilaku buruk dan merusak diri melalui penggunaan 

narkoba, alkohol, dan seks bebas, serta upaya bunuh diri. 

5. Semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk. 

6. Semakin menurunnya etos kerja 

7. Semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru 

8. Semakin rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara 

9. Membudayakan ketidakjujuran; dan  

10. Adanya rasa saling curiga dan kebencian antar sesama manusia. 

Timbul pertanyaan mengapa yang terjadi sekarang tidak sesuai dengan 

apa yang di harapkan? artinya, terjadi kesenjangan antara harapan dengan 

kenyataan atau kondisi yang ada (situational condition).  Hal ini 

mengindikasikan adanya penanganan yang salah dalam pengelolaan budaya 

berbangsa dan bernegara. Sebenarnya apa yang salah dan di mana letak 

kesalahannya. Bagaimana membenahi kesalahan tersebut, tanggungjawab 

siapa sajakah kesalahan ini, dan kontribusi apa yang dapat dilakukan agar 

proses penyerahan tongkat estafet pewarisan nilai-nilai budaya pada generasi 
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muda sebagi pelajar dan peserta didik dalam penyelenggaraan berbangsa dan 

bernegara berlangsung lancar dan diteruskan pada generasi berikutnya?.Nilai 

moral dan ahlak serta sosial budaya adalah aspek mentalitas dan tampaknya 

memang menjadi salah satu problematika kehidupan bangsa yang sangat 

penting di abad 21 ini.Suyatno (2010, hlm. 27-29) mengatakan bahwa dalam 

era globalisasi yang terbuka ini, keterbukaan informasi sangat memungkinkan 

seseorang mengadopsi nilai-nilai, pengetahuan, dan kebiasaan di luar 

lingkungan sosial budaya dan religi serta secara fisik jauh dari jangkauan kita. 

Hal yang lebih parah adalah saat nilai-nilai yang diadopsi tersebut tidak sesuai 

dengan kultur budaya ke Timuran yang sesuai dengan akar budaya dan norma 

agama. 

Masalah mentalitas Sumber Daya Manusia (SDM), tentunya tidak 

terlepas daripersoalan  pendidikan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Ibrahim 

yang menyatakan bahwa: 

“Konflik- konflik yang muncul di tanah air akhir-akhir ini sangat terkait 

dengan aspek sosial budaya, dan agama…hal ini terjadi karena 

lemahnya peran pendidikan yang menanamkan nilai kebersamaan dan 

solidaritas sosial dalam era pluralitas. Membangun nilai kebersamaan 

dan solidaritas sosial bukanlah pekerjaan mudah, tetapi menuntut 

pendidikan nilai yang dilakukan secara terus menerus dengan penjiwaan 

setiap orang”(Suyanto, 2006, hlm. 3-4). 

 

Ada tiga hal pokok dalam pernyataan (Ibrahim dan Suyanto, 2006, hlm. 

27) menyatakan bahwa “…persoalan yang dihadapi bangsa kita tidak berdiri 

sendiri.Penyebabnya adalah lemahnya peran pendidikan nilai dan yang 

terakhir adalah bahwa penanaman nilai membutuhkan waktu, proses yang 

terus menerus dan berkesinambungan”. Dalam konteks tanggungjawab 

bersama ini, Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara menyebutkan 

tentang “Tri Centre Pendidikan”, yaitu: keluarga (informal), masyarakat (non-

formal), dan sekolah (formal). Ke tiga jalur pendidikan tersebut haruslah 

seimbang dan terintegrasi, saling menunjang antara satu dan lainnya. Tanpa 
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kerjasama yang baik diantara ke tiga hal tersebut, maka mustahil pendidikan 

akan berhasil efektif sesuai dengan amanat UUD 1945. 

Kesadaran dan pemahaman kita terhadap tantangan globalisasi dengan 

segala aspeknya merupakan langkah strategis untuk memperbaiki aspek 

pendidikan.Sebaliknya, pendidikan juga memiliki peran penting dalam 

menciptakan pemahaman seseorang.Hal ini sebagaimana dikemukakan Bloom 

(2004, hlm. 72-73) mengatakan bahwa peluang yang ditawarkan oleh integrasi 

pendidikan melalui tiga saluran utama. Pertama, adanya globalisasi 

memungkinkan peserta didik sebagai warga bangsa untuk berkiprah lebih 

efektif dalam perekonomian global yang semakin kompetitif.Oleh karena itu, 

diperlukan produktivitas tinggi dan fleksibilitas dalam menggunakan teknologi 

untuk meningkatkan nilai barang dan jasa. Kedua, globalisasi menjadikan 

negara semakin saling ketergantungan secara ekonomi, sosial, budaya, dan 

politik. Untuk itu, generasi sekarang dituntut lebih mengembangkan 

kemampuan dan keterampilan interpersonal untuk belajar dan bekerja, serta 

hidup dengan orang lain yang cenderung berbeda suku, ras, bahasa, kebiasaan, 

adat-istiadat, agama dan latar belakang budaya. Ketiga, globalisasi akan 

mempengaruhi meningkatnya percepatan perubahan proses pendidikan. Oleh 

karena itu, pendidikan dalam visi global perlu mempersiapkan peserta didik 

menjadi warga global yang bertanggung jawab dan mampu menjadi agen 

perubahan (agent of changes) dalam memerangi ketidakadilan sebagai dampak 

negatif dari globalisasi.Selain itu, Gardner (2004, hlm. 252-258) mengatakan 

bahwa “…tantangan globalisasi terhadap pendidikan ditandai adanya 

ketegangan antara laju perubahan kelembagaan pendidikan dan organisasi 

sosial dan ekonomi dengan transformasi budaya yang cenderung cepat”. 

Pendidikan mengalami perubahan karena adanya pergeseran nilai-nilai dan 

temuan ilmiah, sehingga hal tersebut berimplikasi terhadap pemahaman 

kerangka pikir manusia.Hal ini sebagaimana dijelaskan Harvey (1996, hlm. 

250-251) mengatakan bahwa salah satu wacana dominan era globalisasi adalah 



 

Laode Monto Bauto, 2014 
ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN SOSIAL BUDAYA DAN RELIGI DALAM TRADISI BUDAYA 
KATOBA SEBAGAI PENGEMBANGAN BAHAN PEMBELAJARAN IPS-SD  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

12 
 

hipotesis tentang “homogenitas budaya”. Prediksi ini didasarkan asumsi 

bahwa proses perubahan global yang didukung perkembangan pengetahuan 

dan media teknologi akan melahirkan budaya dunia yang homogen. Akhirnya, 

perubahan tersebut akan mengakibatkan hilangnya pengalaman, pemahaman, 

dan kepercayaan generasi muda terhadap keragaman budaya.   

Kuatnya arus globalisasi yang dapat melemahkan nilai-nilai dan tradisi 

masyarakat lokal, mendorong manusia untuk berkreasi dan berkarya secara 

kreatif dengan berlandaskan pada moral dan nilai yang diyakini kebenarannya 

serta keterujiannya. Upaya menggali, menemukan, membangun, 

mengembangkan, serta mentranformasikan moral dan nilai yang berasal dari 

keunggulan lokal dan kearifannya menjadi suatu kebutuhan (Maryani, 2011, 

hlm. 45). 

Nilai-nilai budaya lokal yang unggul sebagai potensi daerah harus 

dipandang sebagai warisan sosial budaya. Manakala budaya tersebut diyakini 

memiliki nilai yang berharga bagi kebanggaan dan kebesaran martabat bangsa, 

maka transformasi nilai budaya kepada generasi penerus merupakan suatu 

keniscayaan. Pada kenyataannya, saat ini budaya lokal yang lebih sesuai 

dengan karakter bangsa semakin sulit diwujudkan. Sementara itu, budaya 

global lebih mudah merusak kehidupan masyarakat (Judistira, 2008, hlm. 35-

37). Oleh karena itu, perlu adanya model pendidikan dan pembelajaran yang 

tepat agar siswa tidak terasing dari akar budaya.Hal ini sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Semiawan (2002, hlm. 88) mengatakan bahwa meskipun 

bangsa Indonesia terekspos dari arus globalisasi.Namun, pada dasarnya tidak 

ingin anak-anak Indonesia terasing dari akar budayanya. Kemudahan dan 

pemerataan pendidikan tentunya belum cukup untuk membuat anak-anak 

betah belajar di sekolah, sehingga diperlukan sistem pendidikan dan konsep 

pembelajaran yang lebih terintegrasi dengan kebutuhan dan budaya 

masyarakat setempat. 
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Upaya mengintegrasikan nilai sosial budaya dan religi dalam proses 

pembelajaran untuk menumbuhkan sikap memahami budaya sejak dini melalui 

pendidikan telah menjadi keinginan semua pihak. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Kusmahidaya (2010, hlm. 12) mengatakan bahwa budaya 

dan seni, serta religi perlu dijadikan bagian penting dalam proses pendidikan 

di sekolah. Di beberapa daerah di Indonesia, nilai-nilai luhur tetap bertahan 

dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini menyatu 

dalam jiwa masyarakatnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat 

tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai tradisi dan budaya yang turun-temurun 

dari satu generasi ke genarasi berikutnya. Sejalan dengan hal ini, maka Geertz 

dan Ernawi (2010, hlm. 34) mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan 

identitas yang esensi menentukan harkat dan martabat manusia dalam 

komunitasnya. Oleh karena itu, manakala nilai-nilai tradisi yang ada pada 

masyarakat tercabut dari akar budaya lokal, maka masyarakat tersebut akan 

kehilangan identitas dan jati dirinya, sekaligus kehilangan pula rasa 

kebanggaan dan rasa kepemilikannya.  

Kondisi demikian memperlihatkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal 

memiliki peran dan fungsi yang sangat urgen bagi masyarakat pendukungnya. 

Adapun peran dan fungsi kearifan lokal adalah: (1) untuk konservasi dan 

pelestarian sumber daya alam, (2) pengembangan sumber daya manusia, (3) 

pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, (4) sebagai sumber 

petuah/kepercayaan/sastra dan pantangan, (5) sebagai sarana membentuk dan 

membangun integrasi komunal, (6) sebagai landasaan etika dan moral, dan (7) 

fungsi politik (Sartini, 2006, hlm. 62). Namun demikian, dalam mengelola 

nilai-nilai tradisi lokal perlu daya kreativitas yang tinggi, sehingga nilai-nilai 

tersebut dapat diaplikasikan secara efektif dalam dunia pendidikan khususnya. 

Dalam perspektif ini perlu adanya rekonstruksi dan transformasi nilai-nilai 

budaya lokal untuk menjaga agar globalisasi tidak merusak nilai-nilai budaya 

lokal sebagai identitas kepribadian bangsa. Dengan demikian, perlu adanya 
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pemikiran yang cerdas, kritis, kreatif, dan inovatif dalam proses 

pengaplikasiannya, sehingga proses transformasi nilai tersebut tidak 

menghilangkan dan melemahkan budaya lokal sebagai bagian dari kekayaan 

dan kebanggaan masyarakat dan bangsa (Wuryandari, 2010, hlm. 82).  

Dalam upaya mengapresiasi nilai budaya, globalisasi dapat 

dimanfaatkan sebagai salah satu sumber rujukan. Dengan adanya globalisasi, 

maka masyarakat dapat mengembangkan atau mengadopsi pola berpikir yang 

baik seperti etos kerja yang tinggi, disiplin serta pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi  dari bangsa lain yang sudah maju untuk 

meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya dapat memajukan suatu 

bangsa (Wuryandani, 2010, hlm. 65).  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tradisi budaya katoba yang ada 

pada masyarakat Muna Sulawesi Tenggara dapat disandingkan dengan nilai-

nilai positif yang dibawa oleh arus globalisasi.Nilai-nilai kearifan lokal 

tersebut bukanlah nilai usang yang harus dimatikan, akantetapi dapat 

bersinergi dengan nilai-nilai universal dan nilai-nilai modern yang dibawa 

globalisasi.Pembangunan budaya yang berkarakter pada penguatan jati diri 

manusia mempunyai karakter dan sifat interdepensi atau memiliki keterkaitan 

lintas sektoral, spasial, struktural multidimensi, interdisipliner, dan bertumpu 

pada masyarakat sebagai kekuatan dasar dengan memanfaatkan potensi 

sumber daya pemerataan yang tinggi. Karakter pembangunan budaya tersebut 

secara efektif merangkul dan menggerakkan seluruh elemen dalam 

menghadapi era globalisasi yang membuka proses lintas budaya (trans-

cultural) dan silang budaya (cross cultural) yang secara berkelanjutan akan 

mempertemukan nilai-nilai budaya satu dengan lainnya (Garna Judistira, 2008, 

hlm. 54-55).  

Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat tradisional, 

yakni perubahan dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat yang lebih 

terbuka (modern). Dari nilai-nilai yang bersifat homogen menuju pluralisme 
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nilai dan norma sosial merupakan salah satu dampak dari adanya globalisasi. 

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia secara mendasar. 

Komunikasi dan sarana transportasi internasional telah menghilangkan batas-

batas budaya setiap bangsa. Kebudayaan setiap bangsa cenderung mengarah 

kepada globalisasi dan menjadi peradaban dunia sehingga melibatkan manusia 

secara menyeluruh. Misalnya, khusus dalam bidang hiburan massa atau 

hiburan yang bersifat masal, makna globalisasi sudah sedemikian terasa. 

Sekarang setiap hari kita dapat menyimak tayangan film di televisi yang 

berasal dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea 

melalui stasiun televisi di Indonesia  (Koentjaraningrat, 1998, hlm. 34-36). 

Potensi budaya lokal Indonesia sangat membanggakan karena memiliki 

keanekaragaman dan sangat bervariasi serta memiliki keunikan tersendiri. 

Namun, seiring berkembangnya zaman yang melahirkan perubahan pola hidup 

(life skill) masyarakat yang lebih modern, maka masyarakat lebih memilih 

kebudayaan baru yang mungkin dinilai lebih praktis dibandingkan dengan 

budaya lokal. Banyak faktor yang menyebabkan budaya lokal cenderung 

diabaikan. Salah satu contoh adalah masuknya nilai budaya asing. 

Kenyataannya, budaya asing cenderung mendominasi, sehingga budaya lokal 

mulai dilupakan. Faktor lain yang menjadi masalah adalah kurangnya 

kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan budaya sebagai identitas 

bangsa. Sebagai identitas bangsa, budaya lokal harus terus dijaga keaslian 

ataupun kepemilikannya agar tidak dapat diakui oleh negara lain. Walaupun 

demikian, masuknya budaya asing masih tetap dibutuhkan, namun budaya 

tersebut harus sesuai dengan kepribadian bangsa karena suatu negara juga 

membutuhkan bantuan dari negara lain yang akan berpengaruh terhadap 

perkembangan di negaranya (Abdullah, 2006, hlm. 75). 

Pengaruh globalisasi di satu sisi ternyata menimbulkan pengaruh negatif 

bagi kebudayaan bangsa Indonesia.Norma-norma yang terkandung dalam 

kebudayaan bangsa Indonesia perlahan-lahan mulai memudar.Pesatnya 
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perkembangan teknologi disertai nilai-nilai intrinsik yang diberlakukan di 

dalamnya, telah menimbulkan isu mengenai globalisasi dan pada akhirnya 

menimbulkan nilai baru tentang kesatuan dunia. Radhakrishnan (1924, hlm. 

32) dalam bukunya Eastern Religion and Western Thought, mengatakan 

bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, kesadaran akan 

kesatuan dunia membuat manusia, suka atau tidak, Timur dan Barat telah 

menyatu dan tidak pernah lagi terpisah. Dengan kata lain, kebudayaan 

Indonesia dilebur dengan kebudayaan asing. Apabila Timur dan Barat bersatu, 

masihkah ada ciri khas kebudayaan Indonesia? Ataukah Indonesia larut dalam 

budaya bangsa lain tanpa meninggalkan sedikitpun sistem nilai budaya 

nasional?.Oleh karena itu, perlu dipertahanan aspek sosial budaya Indonesia 

sebagai identitas bangsa. Masyarakat Indonesia terus berusaha mencoba 

mengembangkan budaya tradisional menjadi bagian dari kehidupan modern, 

tentu akan terus berupaya memodifikasi bentuk-bentuk budaya yang masih 

berpolakan masa lalu menjadi komoditas masyarakat modern. Budaya lokal 

khas Indonesia tidak boleh punah, maka generasi muda sebagai pewaris dan 

penerus cita-cita bangsa harus bangga terhadap budaya lokal (Abdullah, 2006, 

hlm. 65). 

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Jenkins dan Watson (2004, hlm. 

115) menekankan betapa pentingnya peran kearifan lokal sebagai strategi 

menghadapi tantangan “imperialisme kultural” dan hipotesis “homogenitas 

budaya”.Secara kritis kearifan lokal berperan dalam pertukaran budaya 

melalui media global dan membentuknya kembali dan ditegaskan oleh Watson 

bahwa produk global akan menjadi lebih bermakna apabila sesuai dengan 

kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat setempat sebagai bentuk 

“konvergensi media”. Kearifan lokal sebagai sebuah kajian, kemudian 

dipelajari dan dicoba dikaitkan dalam konteks kekinian. Secara prinsip 

kebudayaan dilihat dari strukturnya yang terdiri atas: (1) supercultureadalah 

kebudayaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Contohnya adalah 
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kebudayaan nasional; (2) culture, lebih khusus, misalnya berdasarkan 

golongan etnik, profesi, wilayah, atau daerah.Contohnya adalah budaya Muna; 

(3) subculture, merupakan kebudayaan khusus dalam sebuah culture, namun 

kebudayaan ini tidak bertentangan dengan kebudayaan induk. Contohnya 

adalah budaya gotong royong; dan (4) counter-culture, tingkatannya sama 

dengan sub-culture, yaitu merupakan bagian turunan dari culture, namun 

counter-culture ini bertentangan dengan kebudayaan induk. Contohnya adalah 

budaya individualisme (Ranjabar, 2008, hlm. 145). 

Stuktur sosial masyarakat Indonesia bersifat majemuk, baik dalam 

struktur sosial, budaya (multikultural), maupun ekonomi. Hal ini ditegaskan 

Jacobus oleh Ranjabar (2006, hlm.150) mengatakan bahwa dilihat dari sifat 

kemajemukan masyarakat Indonesia, maka harus diterima adanya tiga 

golongan kebudayaan yang masing-masing mempunyai corak sendiri. Adapun 

ketiga golongan budaya tersebut, yaitu (1) kebudayaan suku bangsa (yang 

lebih dikenal secara umum di Indonesia dengan nama kebudayaan daerah); (2) 

kebudayaan umum lokal; dan (3) kebudayaan nasional. Selanjutnya, 

Koentjaraningrat (1998, hlm. 23) memandang budaya lokal terkait dengan 

istilah suku bangsa, dimana suku bangsa sendiri adalah suatu golongan 

manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan ’kesatuan 

kebudayaan’. Garna, Judistira (2011, hlm. 141) mengatakan bahwa 

kebudayaan lokal adalah melengkapi kebudayaan daerah dimana kebudayaan 

daerahmerupakan bagian yang hakiki dalam terbentuknya kebudayaan 

nasional. Pewarisan nilai-nilai luhur kearifan lokal khususnya budaya katoba 

kepada generasi muda harus menjadi perhatian semua pihak. Oleh karena itu, 

peneliti ingin mencoba membuat dan merancang bahan materi pembelajaran 

IPS SD yang berbasis nilai-nilaitradisi budaya katoba. 

Penelitian ini sebuah realisasi dari teori-teori yang telah diuraikan 

sebelumnya dan sekaligus sebagai kerangka berpijak atau sebagai landasan 

pemikiran. Landasan pertama, penelitian dilakukan untuk mewujudkanbahan 
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atau materi pembelajaran dan mengembangkannya dalam dunia pendidikan 

khususnya untuk pendidikan IPS-SD. Landasan kedua, penelitian dilakukan 

pada dunia pendidikan adalahlembaga pendidikan formal yang pada akhirnya 

merupakan benteng akhir untuk   mempertahankan dan mengembangkan nilai-

nilai tradisi dan budaya suatu  masyarakat. Dahlan (2008, hlm.95) mengatakan 

bahwa pendidikan mencakup seluruh proses yang membantu pembentukan 

pola pikir dan karakter manusia sepanjang hidup. Dapat dikatakan bahwa 

generasi muda secara kultur belum matang dengan sendirinya.Oleh karena itu, 

mereka perlu ditunjukkan  jalan untuk mencapai kematangan. Sekolah sebagai 

lembaga pendidikan harus memberikan kontribusi terhadap pembentukan 

generasi muda sesuai dengan harapan keluarga, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

Secara umum, Natawidjaja (2008, hlm.3) mengatakanbahwa pendidikan 

diartikan sebagai upaya mengembangkan kualitas pribadi manusia dan 

membangun karakter bangsa dilandasi nilai-nilai agama, filsafat, psikologi, 

sosial budaya, dan iptek yang bermuara pada pembentukan kepribadian 

manusia yang bermoral dan berahlak mulia  serta berbudi pekerti luhur. Hal ini 

sejalan dengan tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam  UU Nomor 

20 Tahun 2003Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

bertujuan untuk berkembangnya 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. 

Landasan ketiga penelitian ini dilakukan untuk siswa SD mengingat 

pernyataan bahwa selama ini pembaharuan pendidikan lebih banyak berkaitan 

dengan faktor akademik guru. Sementara itu, faktor lain seperti faktor sosial 

dan budaya dan religi kurang mendapat perhatian. Aspek metodologis lebih 
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banyak diperhatikan dari pada aspek sosial dan budaya subjek peserta didik. 

Akibatnya, kualitas dan produktivitas baik proses maupun hasil sangat 

memprihatinkan, terlebih lagi pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) 

yang seharusnya sarat dengan muatan paedagogis dan nilai-nilai sosial dan 

budaya masyarakat, sehingga mereka memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai 

luhur budaya bangsanya dalam proses kehidupan masyarakat. Perancangan 

dan pengembangan pendidikan di sekolah dasar, logikanya harus lebih 

mengedepankan aspek sosial dan budaya, sebagai pra-kondisi dan pembekalan 

awal kepada generasi muda agar menjadi warga masyarakat yang bertanggung 

jawab (NCSS, 2007; Lasmawan, dkk. 2005). 

Akomodasi nilai-nilai sosial dan budaya dan religi dalam konteks 

pembelajaran IPS bisa dilakukan dengan memasukkan aspek sosial budaya 

dan religi masyarakat, mulai dari saat perancangan program pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, dan pelaksanaan penilaian terhadap capaian hasil 

belajar siswa (Hasan, 2006, hlm. 45). Hal ini penting dilakukan dengan 

harapan bahwa melalui nilai-nilai budaya dan religi yang dimiliki masyarakat, 

melalui proses pembelajaran akan menjadi nilai-nilai yang dihayati dan 

diinternalisasi serta dipahami oleh peserta didik baik sebagai warga 

masyarakat maupun secara individual.  

Preposisi tersebut di atas, sejalan dengan penekanan yang diberikan 

oleh (Soemantri 2001; Lasmawan,dkk. 2007) mengatakan bahwa 

pembelajaran IPS di sekolah dasar harus mampu menjembatani dan 

memfungsionalkan segala aspek sosial dan budaya masyarakat dalam proses 

pembelajaran yang kondusif, sehingga peserta didik mempunyai ketahanan 

dan literasi terhadap masalah-masalah sosial dan budaya masyarakatnya.  

Pembelajaran IPS sebagai proses sosialisasi dan pembudayaan manusia, 

memanusiakan manusia (Stahl, 2008, hlm. 76) harus mampu mengkondisikan 

dan memediasi pengembangan potensi peserta didik secara optimal, sehingga 

mereka benar-benar merasakan dampak dan manfaat dari belajarnya 
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(meaningful learning). Untuk itu, pembelajaran yang dilakukan di sekolah 

hendaknya tidak terlepas dari referensi sosial dan budaya dari masyarakat itu 

sendiri. Referensi sosial-budaya jika digunakan dalam pengembangan 

pendidikan, diduga akan menghindarkan para pemikir, pengambil kebijakan, 

dan para pelaksana serta pelaku pendidikan dari kondisi “keterbelengguan” 

dan “determinisme” pemikiran pendidikan (Suwarma, 2001; Lasmawan, 2005, 

hlm. 98). 

Arthur (2000; Soemantri, dkk. 2001) mengatakan bahwa  iklim 

pembelajaran dan model pengorganisasian materi ajar yang termuat dalam 

silabus (kurikulum operasional) hendaknya tidak hanya mengandung rekayasa 

“instrumentalistik”, sehingga semakin menjauhkan kodrat dan bakat peserta 

didik yang terlepas dari referensi sosial budaya kemasyarakatan. Sejalan 

dengan konsepsi tersebut, berdasarkan pengamatan dan antisipasi pendidikan 

pada era hightech-information dan pemberlakuan KTSP saat ini, maka 

tampaknya pembelajaran IPS harus dapat memainkan peran dan fungsinya 

secara tepat dan komprehensif, sehingga mampu menjauhkan peserta didik 

dari dampak negatif revolusi sosial-budaya gelombang ketiga (Hasan, 2006; 

Toffler, 1987). Untuk itu, pembelajaran IPS di sekolah dasar, yang secara 

umum peserta didiknya masih ada dalam usia operasional-kongkret (Piaget, 

1977), memerlukan instrumen-instrumen khusus pembentukan pribadi dan tata 

nilai yang nantinya menjadi keyakinan yangdimiliki siswa. Untuk mencapai 

hal itu, pembelajaran IPS di Sekolah Dasar harus didukung oleh model 

pengorganisasian materi, model pembelajaran, buku ajar, dan perangkat 

penilaian yang berwawasan sosial budaya, sehingga memungkinkan peserta 

didik mencapai tingkat literasi sosial budaya yang optimal (Piaget, 1981, hlm. 

76). 

Pendekatan sosial budaya dan religi merupakan pengorganisasian materi 

yang menghadirkan kondisi riil kehidupan masyarakat sehari-hari, baik 

dimensi sosial maupun budaya secara komprehensif ke dalam kelas dalam 
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suasana yang terbuka, aktual, dan faktual (NCSS, 2007; Mc Converter, 

2006).Melalui kenyataan ini, dimensi sosial budaya di kelas diharapkan siswa 

merasa belajar dalam realitas kehidupannya sehari-hari, sehingga tidak 

mengalami schocle-learning situation (Woolever, 1990, hlm. 123). 

Guru diharapkan melakukan strategi pembelajaran yang baik agar 

motivasi belajar belajar siswa lebih meningkat. Artinya, bagaimana seorang 

guru SD harus berperan dengan baik agar para peserta didiknya tidak bosan 

menerima pelajaran IPS.Seorang guru disamping mentrasfer pengetahuan 

dasar, juga menanamkan nilai-nilai moral.Tentu nilai moral ini sangat penting 

karena menjadi landasan bagi para peserta didik untuk bertindak atau 

berperilaku sesuai dengan standar benar dan salah (haq dan bathil). Guru SD 

bertanggung jawab terhadp siswa yang  lulus dari sekolah dasar memiliki 

nilai-nilai moral yang sesuai dengan norma-norma agama dan norma-norma 

hukum. Pendidikan moral ini sangat penting dan menjadi tolok ukur seseorang 

yang berpendidikan. Hal yang memprihatinkan jika seorang anak pandai 

secara akademis atau secara intelektual, namun tidak mampu memerankan 

dirinya sebagai seorang yang berperilaku baik. Hal ini tentu menjadikan dia 

cacat bahkan tidak akan dihargai dalam pergaulan di masyarakat. Hasil 

pendidikan yang dilihat oleh masyarakat yang pertama kali adalah sikap moral 

dari lulusan lembaga pendidikan. Sikap moral ini menjadi penentu seseorang 

sukses atau tidak dalam menjalani kehidupan di masyarakat, karena 

masyarakat tidak akan memandang kepandaian seseorang, prestasi seseorang 

dalam bidang eksakta, misalnya atau dalam bidang hitung menghitung jika 

moralnya tidak baik (Suastika, 2011, hlm. 19-20). 

Selama ini guru IPS SD terlalu berorientasi pada pendekatan ekspositori 

dengan menggunakan buku teks sebagai sumber utama dalam pembelajaran. 

Oleh karena itu, perlu direformasi cara pandangnya, dimana orientasi 

pembelajaran IPS harus terpusat pada siswa. Siswa perlu dilibatkan secara 

penuh dalam proses pembelajaran dengan menggunakan segala sumber yang 
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tersediadi dalam lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah, termasuk 

budaya lokal. Sumber budaya lokal yang diintegrasikan dalam proses 

pembelajaran IPS SD relevan dengan tujuan mata pelajaran IPS di SD, antara 

lain agar para peserta didik lebih mengetahui dan memahami konep-konsep 

yang berkaitan dengan lingkungan kehidupan masyarakat. Pengintegrasian 

budaya sebagai muatan lokal pada proses pembelajaran IPS di SD akan 

membuat siswa tidak terasing dan lebih mengenal serta memahami budayanya 

sendiri (Alexon, 2009, hlm. 6-7).  

Berdasarkan beberapa masalah yang berkaitan dengan pembelajaran 

pendidikan IPS di SD di atas, maka sangat perlu untuk melakukan penelitian 

yang dapat memberikan sumbangsih sebagai kontribusi untuk solusi masalah 

tersebut. Oleh karena itu, peneliti mencoba memberikan beberapa alasan 

mengapa perlu dilakukan penelitian ini. 

Alasan pertama, selama ini pembelajaran IPS dianggap kurang menarik, 

bahkan cenderung membosankan, dimana siswa tidak terlibat langsung secara 

holistik di dalamnya. Penggunaan sumber belajar yang bervariasi, seperti 

menggunakan budaya lokal sebagai sumber pembelajaran, diharapkan akan 

memberikan kemungkinan siswa berinteraksi langsung dengan dunia 

lingkungan sekitar kehidupan sosialnya sehingga kondisi pembelajaran 

menjadi lebih konkret dan bermakna (Fink, 2003, hlm. 24). Sementara itu, 

Sayakti (2003, hlm. 212) lebih menekankan pentingnya pembelajaran IPS SD 

menggunakan konsep lingkungan, khususnya budaya lokal, sebagai sumber 

belajar agar lebih bermakna. 

Alasan kedua, Kurikulum IPS harus memiliki landasan filosofis 

humanistik. Dimana dalam prinsip tersebut, IPS harus menjunjung tinggi sifat-

sifat dasar kemanusiaan. Adapun prinsip-prinsip dasar kemanusian tersebut, 

meliputi: keadilan, kesetaraan, kearifan, dan keragaman. Kurikulum IPS harus 

mampu membangun jati diri bangsa yang berbasis pada kearifan lokal untuk 

masa depan yang lebih baik. Globalisasi yang terjadi  pada masa sekarang 
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maupun di masa depan harus disikapi, baik secara lokal maupun nasional. 

Melalui pendidikan IPS ini masyarakat terbentuk dan mendunia serta tetap 

berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu, dalam kearifan lokal 

tumbuh kesadaran tentang keruangan dan kesadaran waktu. Kesadaran ruang 

yang dimaksud adalah manusia menyadari dimana dia tinggal, dan kesadaran 

waktu adalah manusia  memahami bahwa dia hidup dalam suatu kondisi 

masyarakat yang sedang berubah (Puskur, 2007, hlm. 1-3). 

Alasan ketiga, dalam konteks ini kebudayaan daerah merupakan sumber 

potensial bagi terwujudnya kebudayaan nasional, sekaligus memberikan corak 

dan karakteristik kepribadian bangsa (Hamid, 1992, hlm. 1-2). Praktik 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) selama ini cenderung hanya 

melibatkan aktivitas fisik dan kognisi tingkat rendah belaka yang kering dari 

aktivitas-aktivitas mental yang berdimensi moralitas dan spiritual (Lasmawan, 

2003). Kemudian, Koentjaraningrat (1998, hlm. 2-5) mengatakan bahwa 

unsur-unsur universal itu, sekalian merupakan isi dari semua kebudayaan yang 

ada di bumi ini, yaitu: (1) Sistem pengetahuan; (2) Sistem mata pencaharian 

hidup; (3) Sistem organisasi kemasyarakatan; (4) Sistem teknologi dan 

peralatan; (5) Bahasa; (6) Kesenian; (7) ; dan (7). Sistem religi dan upacara 

keagamaan. Ketujuh unsur kebudayaan universal tersebut di atas, mencakup 

seluruh isi kebudayaan manusia di mana pun mereka hidup dan menunjukkan 

ruang lingkup dari konsep kebudayaan. Usaha pembinaan dan pengembangan 

kebudayaan nasional tidak dapat dilepaskan dari upaya penggalian sumber-

sumber kebudayaan daerah yang banyak tersebar di seluruh pelosok kepulauan 

nusantara. 

Alasan keempat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum 

(2007) menegaskan pentingnya visi ilmu pengetahuan yang berbasis lokal 

dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).Nilai-nilai kearifan lokal 

adalahkeunggulan lokal yang dimiliki oleh komunitas kelompok masyarakat di 

mana mereka berada. Nilai-nilai tersebutdapat dijadikan sebagai landasan 
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dalam upaya mengembangkan bahan materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS). Keunggulan lokal yang dimaksud dapat berupa nilai-nilai hidup 

dan kearifan lokal yang terbentuk dalam sistem budaya masyarakat. 

Pentingnya bahan ajar dan materi   pembelajaran berbasis kearifan lokal agar 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial lebih bermakna dan bernilai guna bagi 

kehidupan sosial siswa. Pada akhirnya bahan pembelajaran yang bersumber 

dari nilai-nilai lokal diharapkan dapat berfungsi untuk membangun jati diri 

siswa, sehingga pengaruh globalisasi yang terjadi padakehidupan 

masyarakatdiharapkan tidak menghilangkan nilai-nilai budaya lokal yang 

hidup dan berkembang dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.Bahkan, 

Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum menegaskan bahwa 

nilai-nilai kearifan lokal harus terus dikembangkan menjadi bahan atau materi 

pembelajaran IPS yang memiliki kedudukan sejajar dengan nilai-nilai global 

(Sukadi, 2010; Ika, dkk. 2010; Suardana, 2011). 

Alasan kelima, mengingat pentingnya budaya katoba untuk diwariskan 

dan ditrasformasikan kepada generasi muda karena memiliki beberapa nilai 

luhur, antara lain: 1) Nilai nasehatkatoba mengandung pembentukan karakter 

dasar kemanusiaan bagi seorang anak yang berusia 6-12 tahun; 2) Ajaran 

katoba bersifat universal, religius untuk membentuk moralitas bagi anak 

khususnya anak laki-laki; 3) Nilai-nilai ajaran katoba sudah mengalami 

degradasi, sehingga perlu revitalisasi kembali untuk ditransformasikan pada 

konteks generasi muda dalam  kehidupan sosial kemasyarakatan (Malik, 2011, 

hlm. 4-5).   

Alasan keenam, upaya mengungkap hakikat pendidikan yang tidak 

terlepas dari kebudayaan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Sulawesi 

Tenggara yang bersumber dari nilai-nilai keunggulan lokal (local wisdom) 

sehingga dapat membentuk pribadi anak yang memiliki kecerdasan 

intelektualitas, akademik yang baik dan memiliki budi perkerti yang luhur 

bersumber dari nilai-nilai kearifan budaya lokal.  
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Praktik pendidikan di Indonesia yang dilakukan selama ini terlalu 

berorientasi ke Barat dan melupakan nilai-nilai keunggulan lokal, seperti nilai-

nilai pendidikan sosial budaya dan religi melalui tradisi budaya katoba pada 

masyarakat Muna. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk 

dilakukan dalam rangka  memperkenalkan dan mengangkat etnopedagogi 

tradisi budaya katoba sebagai konsep pendidikan sosial budaya dan religi yang 

sudah lama terpendam dalam kebudayaan masyarakat etnik Muna Sulawesi 

Tenggara (Insawan, 2011, hlm. 5-6). 

1.2 Identifikasidan Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini lebih fokus pada 

identifikasi nilai-nilai pendidikan sosial budaya dan religi yang terdapat dalan 

tradisi budaya katoba. Masyarakat Muna merefleksikan tradisi budaya katoba 

dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, melalui Judul Penelitian 

“Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Sosial Budaya dan Religi Dalam Tradisi 

Budaya Katoba Sebagai Pengembangan Bahan Pembelajaran IPS-SD: 

Studi Etnografis Masyarakat Etnik Muna Provinsi Sulawesi Tenggara” 

merepresentasikan jawaban bentuk pertanyaan penelitian yang dirumuskan 

sebagai berikut. 

1. Apa saja nilai-nilai pendidikan sosial budaya dan religi yang terdapat 

dalam tradisi budaya katoba? 

2. Bagaimana keberlangsungan proses pewarisan dan fungsi nilai-nilai sosial 

budaya dan religi dalam tradisi budaya katoba terhadap dinamika domain 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan generasi muda masyarakat etnik 

Muna?  

3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung (keunggulan) dan menghambat 

pelestarian serta pengintegrasian nilai-nilai tradisi budaya katoba sebagai 

pedoman dalam interaksi sosial kehidupan masyarakat etnik Muna sehari-

hari? 
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4. Bagaimana strategi mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan sosial budaya 

dan religi dalam tradisi budaya katoba terhadap proses pembelajaran IPS 

di Sekolah Dasar (SD) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini mengkaji nilai-nilai pendidikan 

sosial budaya dan religi yang terdapat dalam tradisi budaya katoba. Nilai-nilai 

sosial budaya dan religi yang telah teridentifikasi akan dipilih yang kemudian 

dikembangkan sebagai sumber materi dan bahan pembelajaran IPS Sekolah 

Dasar (SD). Selain itu, tujuan penelitian ini menganalisis dinamika domain 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa dalam mengenal, mengetahui, 

menghayati, dan memahami nilai-nilai pendidikan sosial budaya dan religi 

yang terdapat dalam tradisi budaya katoba. 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan sosial budaya dan religi yang 

terdapat dalam tradisi budaya katoba. 

2 Mendeskripsikan keberlangsungan proses pewarisan dan fungsi nilai-nilai 

pendidikan sosial budaya dan religi dalam tradisi budaya katoba dan 

posisinya pada pembelajaran IPS di SD. 

3 Mendeskripsikan faktor-faktor pendukung atau keunggulan dan 

penghambat pewarisan nilai-nilai tradisi budaya katoba dalam interaksi 

sosial masyarakat etnik Muna. 

4 Mendeskripsikan strategi integrasi nilai-nilai pendidikan sosial budaya dan 

religi dalam tradisi budaya katoba terhadap proses pembelajaran IPS di 

SD. 

4.1 Manfaat/Signifikansi Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalahdan tujuan penelitian, 

maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis 

dan secara praktis, sebagai berikut. 

a. Manfaat Teoretis 



 

Laode Monto Bauto, 2014 
ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN SOSIAL BUDAYA DAN RELIGI DALAM TRADISI BUDAYA 
KATOBA SEBAGAI PENGEMBANGAN BAHAN PEMBELAJARAN IPS-SD  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

27 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bahan 

atau materi yang bermanfaat bagi pengembangan IPS, khususnya 

pengembangan pembelajaran IPS dengan kajian tentang proses 

pengintegrasian nilai-nilai pendidikan sosial budaya dan religi yang terdapat 

dalam tradisi budaya katoba ke dalam nilai-nilai modern sebagai strategi 

pembelajaran IPS dan menjadi landasan pembentukan karakter atau 

kepribadian generasi muda, khususnya masyarakat etnik Muna dan umumnya 

masyarakat bangsa Indonesia. 

b. Manfaat Praktis 

1. Sebagai bahan masukan (input) dan rujukan bagi praktisi Pendidikan IPS 

melalui sosialisasi nilai-nilai pendidikan sosial budaya dan religi yang 

terdapat dalam tradisi budaya katoba terhadap pengembangan bahan 

pembelajaran IPS. 

2. Sebagai bahan informasi dan kajian bagi pengembang kurikulum 

Pendidikan IPS dalam mengembangkan materi program pembelajaran IPS 

yang bersumber dari nilai-nilai tradisi budaya katoba.  

3. Memberikan ide-ide atau gagasan tentang prinsip-prinsip dasar dalam 

mendesain materi atau bahan  pembelajaran IPS berbasis budaya lokal. 

4. Menjadi bahan studi bagi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan 

pengembangan program pendidikan di tingkat pusat betapa pentingnya 

mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam kurikulum pendidikan IPS 

di sekolah dasar dan menengah. 

5. Memberikan rekomendasi berupa kerangka konseptual sosialisasi nilai-

nilai pendidikan sosial budaya dan religi yang terdapat dalam tradisi 

budaya katoba terhadap proses pembelajaran IPS di sekolah dan dalam 

kehidupan masyarakat etnik Muna. 

1.5 Penjelasan Istilah 

1. Nilai-nilai pendidikan adalah esensi dan makna yang sama dengan  

pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Bertujuan untuk membentuk 
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pribadi seorang anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga 

masyarakat, dan warga negara yang baik. Secara umum  kriteria manusia 

yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi 

suatu masyarakat atau bangsa adalah nilai-nilai sosial tertentu yang turut  

dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, hakikat 

dari nilai-nilai pendidikan dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah 

pedidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari 

budaya bangsa Indonesia sendiri dalam rangka membina kepribadian 

generasi muda. 

2. Sosial budaya merupakan bagian dari kehidupan manusia yang berlangsung 

sehari-hari.  Karena setiap kegiatan manusia hampir tidak pernah lepas dari 

unsur sosial budaya. Selain itu, konsep sosial lebih mengacu kepada 

hubungan antar individu, antar masyarakat, dan individu dengan 

masyarakat. Aspek sosial ini merupakan aspek individu secara alami. 

Artinya, aspek tersebut telah ada sejak manusia dilahirkan. 

3. Budaya lebih mengacu pada tentang apa yang dikerjakan manusia dan cara 

mengerjakannya serta bentuk yang diinginkan. Sama halnya dengan aspek 

sosial, aspek budaya sangat berperan dalam proses pendidikan. Bahkan, 

dapat dikatakan tidak ada pendidikan yang tidak dimasuki unsur budaya. 

Materi yang dipelajari, kegiatan-kegiatan, serta bentuk-bentuk pendidikan 

merupakan unsur budaya pendidikan. 

4. Religi merupakan suatu tanda kesadaran yang menggejala secara mendalam 

dalam lubuk hati setiap manusia sebagai human nature. Religi tidak hanya 

menyangkut segi kehidupan secara lahiriah melainkan juga, menyangkut 

keseluruhan diri pribadi manusia secara total dalam interaksinya atau 

hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhannya. 

5. Tradisi budaya katoba adalah suatu upacara tradisi budaya masyarakat etnik 

Muna dalam bentuk ritual pengsucian diri atau pertobatan seorang anak 



 

Laode Monto Bauto, 2014 
ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN SOSIAL BUDAYA DAN RELIGI DALAM TRADISI BUDAYA 
KATOBA SEBAGAI PENGEMBANGAN BAHAN PEMBELAJARAN IPS-SD  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

29 
 

yang berusia 6-12 tahun yang diawali dengan kegiatan kangkilo (khitanan) 

dan dirangkaikan dengan mendengarkan nasihat agama dari seorang imam. 

6. Pembelajaran IPS adalah seluruh rangkaian kegiatan siswa dan guru yang 

telah dirancang untuk menjadikan siswa belajar IPS.Artinya, berdasarkan 

rancangan tersebut, maka guru memberikan fasilitas kepada para siswa agar 

mereka memperoleh pengetahuan atau informasi tentang materi IPS baik 

berupa fakta, konsep, prinsip, cara memecahkan masalah, nilai, sikap, dan 

keterampilan. 

7. Integrasi nilai budaya katoba adalah memasukkan (model connected), nilai-

nilai yang bersumber dari makna filosofis tradisi budaya katoba dalam 

proses pembelajaran IPS di Sekolah Dasar (SD). 

1.6  Struktur Organisasi Disertasi 

Merujuk pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan  

UPI Bandung, serta ruang lingkup permasalahan penelitian, maka laporan 

penelitian ini ditulis dengan sistematika banyaknya bab dan pembahasan. Hal 

ini sebagaimana  penjelasan di bawah ini. 

1. Petama, BAB I. Pendahuluan berisi tentang, (1) Latar belakang masalah, 

(2) Identifikasi dan perumusan masalah penelitian, (3) Pembatasan 

masalah, (4) Tujuan penelitian dan manfaat penelitian, (5) Penjelasan 

istilah, (6) Definisi operasional, dan (7) Sistimatika penulisan. 

2. Kedua, BAB II. Berisi kerangka konseptual dan teoretis yang dikaji  

meliputi: (1) Konsep pendidikan, (2) Konsep nilai budaya, (3) Konsep 

kebudayaan, (4) Konsep folklor, (5) Konsep pendidikan sosial budaya dan 

religi, (6) Konsepsi pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, (7) Konsepsi 

filosofis tradisi budaya katoba, dan (8) Konsepsi strategi pembelajaran 

IPS. 

3. Ketiga, BAB III. Berisi tentang metode penelitian berupa kajian pada: (1) 

Metode penelitian, (2) Desain penelitian, (3) Lokasi dan subjek penelitian, 
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(4)  Instrumen dan teknik pengumpulan data, (5) Validasi instrumen, dan 

(6) Teknik analisis data.  

4. Keempat, BAB IV. Berisi tentang deskripsi, interpretasi, dan pembahasan 

hasil penelitian. Pada bab ke empat ini fokus kajian pada: (1) Deskripsi 

dan interpretasi hasil studi pendahuluan. (2) Uraian tentang hasil observasi, 

(3) Temuan dan pembahasan hasil penelitian, (6) Kajian keunggulan dan 

kelemahan tradisi budaya katoba yang dikembangkan, dan (7) Sikap siswa 

terhadap pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sosial budaya 

dan religi yang dikembangkan. 

5. Kelima, BAB V. Berisi tentang simpulan, implikasi, dan rekomendasi. 

Akan dipaparkan simpulan sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian. 

Juga diuraikan implikasinya terhadap kurikulum dan pembelajaran IPS di 

Sekolah Dasar (SD) dan rekomendasi, baik untuk para pemerhati 

kurikulum dan pengajaran IPS, maupun guru dan birokrat. Pada akhirnya 

laporan diinformasikan tentang daftar pustaka, juga akan dilampiri dengan 

berbagai kajian instrumen penelitian dan proses dan hasil wawancara dan 

ditutup dengan riwayat hidup peneliti. 


