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I. PENDAHULUAN  

Tidak dapat dipungkiri, krisis multidimensi yang melanda dunia dewasa ini turut mendera Indonesia. 

Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia tidak punya pilihan selain harus menghadapi sekaligus berupaya 

mencari berbagai solusi untuk mengantisipasi dampak dan efek iringan dari krisis multidimensi tersebut. Menurut 

Alwasilah, Suryadi, dan Karyono (2009), krisis multidimensi di Indonesia pada satu dekade terakhir memerlukan 

pemecahan berbasis bukti (evidence-based) terutama pada disiplin ilmu humaniora, termasuk pendidikan dan 

pengajaran. Oleh karena itu, ilmu humaniora memiliki peran sentral dalam pengembangan penghayatan nilai-nilai 

kehidupan dan kemanusiaan yang proyeksinya pada masa datang serta memberi peluang solusi alternatif bagi 

berbagai permasalahan bangsa. 

Pendidikan yang dikaitkan dengan budaya masyarakat seperti adat-istiadat, hukum, seni, dan bahasa, 

semestinya dapat dijadikan landasan dan pedoman dalam mencari alternatif solusi bagi berbagai permasalahan 

bangsa. Sayangnya dalam praksis pendidikan saat ini terjadi kecenderungan adanya ketidakselarasan antara proses 

pendidikan dan eksistensi budaya, sehingga proses pendidikan menjadi kering dari aspek-aspek kebudayaan dan 

cenderung berorientasi pada hasil semata. Padahal aspek-aspek kebudayaan seyogianya menjadi basis dan 

pedoman bagi pelaksanaan setiap aktivitas kebangsaan, termasuk praksis pendidikan di dalamnya.Terkait dengan 

fenomena ini, tampaknya diperlukan upaya reorientasi pada praksis pendidikan agar pelaksanaan setiap kegiatan 

pendidikan senantiasa mempertimbangkan unsur-unsur kebudayaan, baik budaya lokal yang bersifat tradisional 

maupun budaya global yang bersifat kontemporer, karena pendidikan sejatinya merupakan sebuah peristiwa 

kebudayaan untuk pembudayaan. 

Etnopedagogi adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan yang menawarkan sebuah konsep berbasis 

budaya, atau persisnya kearifan lokal. Berkaitan dengan hal ini, Alwasilah et al. (2009) menyatakan bahwa kearifan 

lokal adalah potensi yang mesti diberi tafsir baru agar fleksibel untuk menghadapi tantangan zaman. Ia memiliki ciri-

ciri: (1) berdasarkan pengalaman; (2) teruji secara empiris selama bertahun-tahun; (3) dapat diadaptasi oleh budaya 

modern; (4) melekat dalam kehidupan pribadi dan institusi; (5) lazim dilakukan oleh individu dan kelompok; (6) 

bersifat dinamis; dan (7) terkait dengan sistem kepercayaan. 

Konsep etnopedagogi layak untuk dipertimbangkan dalam upaya reorientasi pada praksis pendidikan di 

Indonesia. Salah satunya adalah karena karakteristik kebhinekaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan 

keberagaman suku, bahasa, seni, budaya, dan adat istiadat merupakan potensi luar biasa yang dapat dijadikan daya 

dukung bagi keberhasilan proses pendidikan secara keseluruhan. Namun demikian, berdasarkan ciri dan potensi 

kearifan (budaya) lokal tersebut, penerapan etnopedagogi dalam pendidikan tidak dapat berdiri sendiri dan steril dari 

pengaruh budaya kontemporer. Bagaimanapun, antara budaya lokal yang bersifat tradisional dan budaya global 

yang bersifat kontemporer selalu bersentuhan, terkait, dan berbaur tanpa dapat dihindari. Oleh karena itu, penerapan 

etnopedagogi dalam pendidikan yang kental dengan kearifan lokal harus senantiasa mempertimbangkan kehadiran 

budaya global agar proses pendidikan dapat terlaksana secara komprehensif sehingga hasil pendidikan dapat 

tercapai secara optimal. 
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II. ETNOPEDAGOGI 

2.1 Hakikat Etnopedagogi 

Fenomena etnopedagogi setara dengan munculnya varian dari istilah-istilah yang melekatkan pada kata 

etno, misalnya etnoûlosoûs, etnopsikologi, dan etnomusikologi, etnopolitik (Alwasilah et al., 2009). Dalam bidang 

eksakta dikenal pula istilah etnomatematika, yaitu kajian yang melibatkan nilai-nilai matematika yang dikaitkan 

dengan budaya (etnik). 

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa etnopedagogi adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan 

yang berbasis budaya. Etnopedagogi bertujuan untuk menguji dimensi pedagogi melalui perspektif sosiologi 

pedagogi (Lingard, 2010), sehingga etnopedagogi dapat ditempatkan sebagai bagian dari disiplin pedagogi. 

Bernstein (2004) memandang pedagogi sebagai ‗a uniquely human device for both production and reproduction of 

culture‘.Dalam bukunya, ‗Culture and Pedagogy‘, Alexander (2000) menemukan hubungan yang erat antara 

pedagogi dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Apa yang dikemukakan oleh Alexander merepresentasikan 

deûnisi pedagogi secara lebih luas berdasarkan pada aspek budaya melampaui konteks pembelajaran di dalam 

kelas (beyond the classrooms). Di dalam konteks inilah etnopedagogi mengambil posisinya. 

Etnopedagogi adalah praksis pendidikan berbasis kearifan lokal yang melibatkan berbagai ranah. 

Etnopedagogi memandang kearifan lokal sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan demi 

kemaslahatan masyarakat.Kearifan lokal yang berisi koleksi fakta, konsep kepercayaan, dan persepsi masyarakat 

yang berkaitan dengan dunia sekitar diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah sehari-hari. Dengan 

demikian, kearifan lokal terkait dengan bagaimana pengetahuan (dan keterampilan) dihasilkan, disimpan, diterapkan, 

dikelola, dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya.  

2.2 Etnopedagogi dan Pendidikan 

Etnopedagogi dalam praksis pendidikan menekankan pada pentingnya hubungan kemanusiaan, terutama 

hubungan emosional di antara pendidik dan peserta didik. Hubungan emosional tersebut seyogianya terjalin secara 

alamiah, tidak dibuat-buat dan  direkayasa. Hal inilah yang menyebabkan konteks pedagogi mempengaruhi budaya 

atau sebaliknya budaya mempengaruhi pedagogi, sehingga etnopedagogi mencapai momentumnya, yaitu 

membangun peradaban manusia yang berbudaya melalui pembudayaan. Dalam konteks yang lebih khusus, 

etnopedagogi menekankan pada pendidikan yang senantiasa memperhatikan nilai-nilai budaya lokal dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek pada budaya global. Melalui cara ini, etnopedagogi diharapkan menemukan 

ruhnya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, etnopedagogi dapat berperan dalam pendidikan 

berbasis nilai budaya pembelajaran, dalam konteks teaching as cultural activity (Stigler & Hiebert, 1999). Di sisi lain, 

etnopedagogi dapat pula berperan dalam mendorong peserta didik yang memiliki potensi, khususnya kecerdasan 

kultural, untuk mencapai tujuan belajarnya. 

Kekhasan etnopedagogi yang berfokus pada nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dan mencakup 

elaborasi unsur, ciri, dan sifat dari nilai-nilai kearifan lokal diharapkan menjadi medium bagi tercapainya tujuan 

pendidikan sehingga dapat digunakan sebagai landasan sosial budaya bagi kepentingan pendidikan nasional. Pada 

dasarnya etnopedagogi mempunyai tujuan: (i) menggali nilai dan pengalaman terbaik dalam penyelenggaraan 

pendidikan berbasis budaya lokal; (ii) menggali nilai-nilai inti sebagai landasan sosial budaya untuk pendidikan 

nasional; dan (iii) mengelaborasi sistem prilaku berpola sebagai konteks sosial budaya bagi pendidikan nasional. 

Dengan demikian, pengembangan pendidikan dalam perspektif etnopedagogi sesungguhnya tidak mengubah 

struktur dan program yang telah ada, namun lebih pada pembaharuan praktik pendidikan yang selama ini kurang 



optimal dalam implementasinya. Oleh karena itu, sifat dari pembaharuan dalam etnopedagogi lebih menekankan 

pada budaya pendidikan dan pendidikan yang berbudaya. 

 

III. TUJUAN PENDIDIKAN 

Secara historis tujuan pendidikan selalu berkembang seiring dengan situasi dan kebutuhan masyarakat 

pada zamannya. Pada tahun 1930, dalam suatu artikelnya  Rossevelt menulis bahwa: ―The purpose of education is 

good citizenship‖ (Sloan, 2012). Dalam konteks yang lebih lengkap, pada tahun 1938 Dewey secara singkat 

menyatakan bahwa: ―The purpose of education is to enable individuals to reach their full potential as human beings, 

individually and as members of a society‖ (Dewey, 1938). Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Dewey, Foshay 

(1991) mengungkapkan, ―The one continuing purpose of education, since ancient times, has been to bring people to 

as full a realization as possible of what it is to be a human being.‖ Dari perspektif yang sedikit berbeda,  Cohen 

(President of the National School Climate Center) berpendapat bahwa: ―The purpose of education is to support 

children in developing the skills, the knowledge, and the disposition that will allow them to be responsible, 

contributing members of their community–their democratically-informed community‖ (Cohen, 2001). Selanjutnya, 

dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 

20/2003 tentang Sisdiknas), Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.    

3.1 Pengembangan Karakter  

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa orientasi tujuan pendidikan bukan sekadar transfer of knowledge 

dari pendidik ke peserta didik, namun lebih jauh dari hal itu, yakni dalam proses pendidikan terkandung 

pengembangan karakter (character building) peserta didik. Dalam pengembangan karakter tersebut seyogianya 

terlibat aspek-aspek sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Karena pada dasarnya, pendidikan bersifat 

deliberatif, dalam arti masyarakat mentransmisikan dan mengabadikan gagasan kehidupan yang baik yang berasal 

dari kepercayaan masyarakat yang fundamental mengenai hakikat dunia, pengetahuan dan tata nilai (Alwasilah et 

al., 2009). Namun sayangnya, dalam tataran praksis pendidikan saat ini, sebagian praktisi pendidikan dan penentu 

kebijakan dalam dunia pendidikan melupakan gagasan pendidikan sebagai pengembangan karakter.Bagi sebagian 

dari mereka, pendidikan dianggap sebagai pengembangan (aspek koginitif) yang hasilnya harus nyata dan terukur 

secara kuantitatif. Pendek kata, fenomena ini dapat dipandang sebagai disorientasi dari tujuan luhur pendidikan yang 

sesungguhnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya reorientasi filosofi, landasan, dan pelaksanaan kegiatan 

pendidikan. Pendidikan tidak boleh menihilkan aspek-aspek budaya, baik lokal maupun global, dan 

mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan seperti etika, moral, kepedulian, dan hal-hal relevan lainnya, karena 

sekali lagi, pendidikan bukan sekadar transfer of knowledge; pendidikan harus menjadi bagian dari character building 

atau pengembangan karakter peserta didik. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan praksis pendidikan di lapangan selama ini belum sepenuhnya 

seperti yang diharapkan. Masih ada sebagian dari pelakunya yang lebih berorientasi pada ranah kognitif dan 

melupakan keberadaan ranah-ranah lainnya, ranah afektif dan ranah psikomotor. Ukuran keberhasilan proses 

pendidikan cenderung hanya diukur secara kuantitatif dengan berlandaskan sisi pengetahuan saja. Padahal dalam 

implementasi kegiatan pendidikan, ranah kognitif, afektif, dan psikomotor seyogianya satu paket dan tidak 

terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. 



Praksis pendidikan tidak boleh tereduksi sehingga sekadar menyasar aspek-aspek edukatif yang hanya 

bersifat permukaan dan melupakan esensi dari pendidikan itu sendiri. Proses pendidikan tidak boleh abai terhadap 

hakikat pendidikan yang sesungguhnya, yaitu berbudaya dan membudayakan dengan senantiasa memperhatikan 

nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Segenap proses pendidikan harus mengakomodasi ketiga ranah, 

yaitu ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan, secara proporsional dan terintegrasi sehingga di antara ketiganya 

saling mendukung dan saling melengkapi demi tercapainya hasil pendidikan yang humanis.  

3.2 Pengembangan Karakter dan Etnopedagogi 

Berdasarkan analisis terhadap dimensi budaya pada pendidikan, Alwasilah et al. (2009) memandang 

etnopedagogi, yang memberi perhatian khusus pada local genius dan local wisdom melalui pengungkapan nilai-nilai 

budaya, sebagai praktik pendidikan dalam berbagai ranah yang  menekankan pada kearifan lokal sebagai sumber 

inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan demi kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal yang dimaksud 

terkait dengan bagaimana pengetahuan dihasilkan, disimpan, diterapkan, dikelola, dan diwariskan pada generasi 

berikutnya. Lebih lanjut, nilai-nilai budaya yang ada pada etnopedagogi bersamaan dengan penerapan berbagai 

ranah yang berbasis pada kearifan lokal tersebut saling mengisi dalam keseluruhan proses pendidikan dalam rangka 

mewujudkan tujuan pendidikan. 

 Lebih lanjut, secara lebih spesifik, Shimahara dan Sakai (1998) menyatakan bahwa:  

The starting point of ethnopedagogy is the appreciation of the feelings by teachers that shape children‘s lives—
theemotional commitment by teachers to children, which lead to the fostering of the bond between teachers and 
children. The attachment that evolves from this bond is marked by the shared feelings of inclusiveness and trust.  

Apa yang diungkapkan oleh Shimahara dan Sakai di atas mengandung pengertian bahwa etnopedagogi 

menekankan adanya hubungan harmonis dan saling pengertian di antara pendidik dan peserta didik, sehingga 

kegiatan pembelajaran menjadi hubungan intra personal di dalam kelas yang menyentuh hati dengan penuh empati. 

Hal tersebut dapat menjadi perekat hubungan antara pendidik dan peserta didik dalam rangka mencapai 

pengelolaan kelas yang efektif, sehingga terbangun iklim saling percaya dan komitmen emosional yang pada 

gilirannya menjadikan proses pendidikan sebagai sebuah situasi inklusif yang menyenangkan dan inspiratif bagi 

peserta didik dalam mencapai tujuan belajarnya. 

 

IV. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN PENDIDIKAN 

4.1 Pendidik dan Etnopedagogi    

Dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana 

untuk membangun lingkungan belajar yang memadai dan menyediakan proses belajar yang sesuai untuk 

mengoptimalkan hasil belajar (learning outcomes). Lebih lanjut, undang-undang tersebut menyatakan bahwa tujuan 

pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan pesan yang terkandung dalam undang-undang 

tersebut, Kartadinata (2010) menekankan pada pentingnya pemikiran mengenai konstruksi sistem pendidikan 

nasional yang diharapkan dapat memperkuat daya banding (comparative advantages) dan daya saing (competitive 

advantages) bangsa Indonesia melalui keterpaduan antara adaptabilitas dan inovasi yang berkaitan dengan 

kebudayaan. 

Sebagai sebuah pendekatan, etnopedagogi menawarkan sebuah rekonstruksi (sosial dan) budaya melalui 

pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran (pedagogi), dengan menekankan pada aspek-aspek budaya 



lokal (local culture). Sejalan dengan hal tersebut, Alwasilah et al. (2009) menyatakan bahwa pencapaian bentuk 

social imaginary berdasarkan rekonstruksi (sosial) dan budaya dapat diwujudkan melalui pendidikan yang berfokus 

pada nilai-nilai budaya bangsa. Gagasan tersebut merepresentasikan tatanan kehidupan ideal sebuah masyarakat 

melalui pembentukan karakter anak bangsa yang secara keseluruhan merupakan tujuan hidup berbangsa dan 

bernegara yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Kartadinata (2010) menekankan tentang pentingnya tiga ranah 

untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu: (1) eksistensial; (2) kolektif; dan (3) individual. Ketiga ranah tersebut secara 

terintegrasi berpadu menjadi landasan bagi pencapaian tujuan pendidikan. Berkaitan dengan hal ini, kedudukan 

pendidik menjadi sangat strategis dalam mengimplementasikan ketiga ranah tersebut, khususnya dalam hal 

pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan budaya. 

Shimahara dan Sakai (1998) menyatakan bahwa: ―Teachers‘ cultural knowledge, identiûed as 

ethnopedagogy, is a widely accepted principle of schooling. The strength of ethnopedagogy suggests that the actual 

content of internship, if any, in the school setting was informed by the cultural knowledge of teaching‖. Dengan 

demikian, pengembangan kerangka etnopedagogi adalah membangun hubungan yang harmonis antara pendidik 

dan peserta didik dalam rangka membangun pengetahuan, keterampilan, dan budaya untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Terkait dengan tujuan pendidikan yang dimaksud, para pendidik dituntut paling tidak menguasai tiga 

pengetahuan dasar mengajar, yaitu: (1) pengetahuan tentang siswa dan bagaimana mereka belajar dan berkembang 

dalam konteks sosial dan budaya tertentu; (2) pengetahuan tentang isi dan tujuan kurikulum dan bagaimana 

mengajarkannya; dan (3) pengetahuan tentang mengajar yang mempertimbangkan aspek konten dan siswa, serta 

bagaimana mengembangkan situasi kelas yang produktif dan bagaimana melakukan penilaiannya (Darling-

Hammond, 2006). Pendek kata, etnopedagogi dikembangkan dari pengetahuan nilai budaya yang dimiliki oleh 

pendidik (juga nilai budaya yang dimiliki oleh peserta didik) dalam proses belajar mengajar yang ia kelola. 

Dengan demikian, selain dapat dilihat sebagai sebuah pendekatan, etnopedagogi dapat pula dipandang 

sebagai seni mengajar (the art of teaching). Sebagaimana dinyatakan oleh Lingard (2010), ―Pedagogy is the art of 

teaching plus its associated discourse to do with learning, teaching, curriculum and much else‖. Sementara, Dunbar-

Hall (2009) mengungkapkan bahwa: ―The definition of ethnopedagogy relies on acceptance of the theory of the 

cultural aesthetics of learning and teaching‖. Dengan demikian, menjadi penting untuk diperhatikan bahwa kegiatan 

pembelajaran seyogianya berdasarkan hubungan saling percaya di antara pendidik dan peserta didik. Tanpa 

kepercayaan timbal balik di antara kedua belah pihak niscaya proses pendidikan tidak akan tercapai secara optimal. 

Dengan kata lain, etnopedagogi mencakup hubungan komplementer antara budaya (culture), kebijakan (policy), 

praktik (practice), pendidik (teacher), dan peserta didik (learner), baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat 

individual.  

4.2 Peserta Didik dan Etnopedagogi 

Menurut Von Glasersfeld (1995), ―Learning requires the building of conceptual structures through learner 

reflection and abstraction; both of which are active processes involving the interaction between the learners‘ existing 

conceptual frameworks and the new knowledge and experience.‖ Dengan demikian, kewajiban pendidik adalah 

menciptakan situasi yang kondusif untuk peserta didik sehingga mereka dapat membangun struktur konseptual 

melalui refleksi dan abstraksi yang melibatkan interaksi konstruktif di antara pengetahuan dan pengalaman belajar 

yang telah dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan (dan keterampilan) yang sedang dipelajari. 

Sebagai sebuah teori belajar, konstruktivisme menegaskan bahwa manusia belajar melalui 

pengkonstruksian pengetahuan yang dilakukan secara aktif daripada sekadar menerima informasi (Hoban, 1997). 

Lebih lanjut, Fung (2002) menyatakan, ―Constructivism is not a teaching method but, rather, provides a framework for 

designing the teaching and learning processes in a real, complex, ever-changing and unpredictable classroom in 



which multiple factors–individual, social and cultural–are interacting.Merujuk pada pernyataan ini, kegiatan belajar 

adalah interaksi terpadu di antara individu, sosial, dan budaya. Dalam hal ini, konstruktivisme mendorong individu 

(peserta didik) untuk mengkonstruksi pengetahuan yang sedang dipelajari berdasarkan pengalaman dan 

pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Dengan kata lain, proses belajar adalah sebuah aktivitas (sosial 

dan) budaya. 

Sebagaimana dipahami bahwa setiap peserta didik itu bersifat unik. Artinya, antara seorang pembelajar 

dengan pembelajar lainnya itu berbeda satu sama lain. Maka, pengetahuan yang dikonstruksi oleh seorang peserta 

didik akan berbeda dengan pengetahuan yang dikonstruksi oleh peserta didik yang lainnya, meskipun mereka 

berada pada kelas yang sama dan dengan guru yang sama. Sebagaimana dinyatakan oleh Sutton, Cafarelli, Lund, 

dan Schurdell (1996) bahwa:‖Learning is an individual activity and, therefore, no two students will leave a class with 

exactly the same understanding‖. Sejalan dengan hal ini, Gunstone (1995, p. 9) menyatakan, ―the nature of an 

individual‘s personally constructed meaning is strongly influenced by his or her existing ideas and beliefs‖. Dengan 

demikian, pengkonstruksian pengetahuan seorang peserta didik dipengaruhi oleh pandangan pribadinya terhadap 

apa yang ia pelajari. Oleh karena itu menjadi penting bahwa setiap pendidik mempertimbangkan pengetahuan dan 

pengalaman belajar yang telah dimiliki sebelumnya oleh semua peserta didik yang dikelolanya. Kedua hal tersebut 

selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pemahaman peserta didik terhadap apa yang sedang 

mereka pelajari dalam kegiatan pembelajarannya.  

Lebih lanjut, menjadi penting pula untuk diperhatikan bahwa setiap pendidik seyogyanya senantiasa 

berupaya menyediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Menurut Piaget 

(dalam McLeod, 2009) bahwa pembelajar mengembangkan konsep yang ia pelajari melalui interaksi dengan 

lingkungan belajar sebagai medium budaya yang didapatkan melalui kolaborasi sosial di antara pembelajar dan 

lingkungan belajar. Hal ini menegaskan adanya keterkaitan antara interaksi di antara aspek sosial, pembelajaran, 

dan budaya sebagai landasan diperolehnya pengetahuan dan keterampilan melalui proses belajar. Oleh karena itu, 

tidak berlebihan jika Crawford dan Adler (1996) berpendapat, there are connections between people and the cultural 

context in which they act and interact in shared experiences. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan, lebih khusus kegiatan belajar, sesungguhnya adalah aktivitas budaya dimana seorang peserta didik 

berbagi pengalaman dan bertukar pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya dengan peserta didik lainnya 

serta mengaitkannya dengan pengetahuan yang tengah mereka pelajari. 

4.3 Lingkungan Belajar dan Budaya Belajar 

Terdapat kaitan yang erat antara keberadaan lingkungan belajar yang mendukung dengan terwujudnya 

budaya belajar, atau lebih khususnya kegiatan pembelajaran (pedagogi) di dalam kelas. Kansanen (2003) 

memandang bahwa: ‗Pedagogy may have some content, takes place in some context, involves people, and has a 

certain purpose‘. Lebih lanjut, dimensi lingkungan belajar yang mendukung merujuk pada aspek-aspek pedadogi 

yang mendukung efektivitas proses pembelajaran. Menurut Education Queensland (2001), ―The optimal classroom 

environment considers social support as well as the quality of classroom activities. Social support is present when 

teachers create good relationships between them and their students through conveying high expectations for all 

students.‖ Dengan demikian, lingkungan belajar yang mendukung adalah hal yang sangat penting bagi 

terlaksananya kegiatan pembelajaran yang optimal, karena lingkungan belajar akan mempengaruhi seberapa efektif 

pembelajar melakukan kegiatan belajarnya.  

Dinyatakan oleh Fraser (2001), ―... fast findings have found strong and consistent links between the nation 

of the learning environment and a range of students‘ outcomes both cognitive and affective.‖ Dengan demikian, 

lingkungan belajar sejatinya bukan sekadar berkaitan dengan wujud fisik sebuah kelas dan kelengkapan perangkat 



didalamnya,  namun lebih jauh dari itu, merupakan atmosfir akademik yang bersahabat dan penuh kehangatan. 

Kondisi demikian memungkinkan semua peserta didik merasa aman dan nyaman dalam mengekspresikan segenap 

potensi belajarnya tanpa rasa takut melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam kegiatan belajarnya.  

Hal lain yang penting untuk mendapat perhatian setiap pendidik dalam mewujudkan lingkungan belajar 

yang mendukung adalah dimensi pengakuan atas perbedaan (recognition of difference). Karena, sekali lagi, setiap 

peserta didik itu unik atau berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dimensi pengakuan atas perbedaan menjadi 

penting karena berkaitan dengan bagaimana meningkatkan hasil belajar peserta didik secara sistematik, terutama 

para peserta didik yang ―kurang beruntung secara sosial dan budaya‖ (―disadvantaged sociocultural backgrounds‖). 

Semua peserta didik, tanpa kecuali, semestinya harus merasa bahwa apapun yang mereka lakukan di 

dalam kelas bernilai dan dihargai oleh orang lain, sekecil dan sesederhana apapun yang mereka lakukan. Hayes, 

Mills, Christie, dan Lingard  (2006) menyatakan, ―... the recognition of difference dimension, in the Productive 

Pedagogies framework, deals with the substantial difference in the learning outcomes of students from different 

backgrounds.‖ Sejalan dengan hal tersebut, Sheets (2009) menyarankan, ―... it is important that teachers value 

diversity in classrooms as well as understand and acknowledge the critical role of culture in teaching and learning.‖ 

Berbagai pengetahuan di dalam kegiatan pembelajaran seyogyanya disajikan di dalam kelas dari berbagai sudut 

pandang, misalnya keyakinan, bahasa, dan budaya. Oleh karena itu, Lee (2003) mendorong setiap guru untuk 

menyediakan explicit instruction about the dominant cultures rules and norms for students who do not come from the 

dominant culture. Untuk itu, para pendidik perlu memahami tentang kekuatan dan kebutuhan setiap peserta didik 

dengan berbagai latar belakang, sehingga mereka secara bijak dapat melayani setiap peserta didik yang dikelolanya 

sesuai dengan kebutuhan belajarnya dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing peserta 

didik. 

Hal di atas sejalan dengan upaya kelompok pendukung critical pedagogy yang mengarah pada upaya 

konstruksi identitas melalui gerakan pedagogy of difference dalam rangka membangun masyarakat kritis. Dalam hal 

ini pedagogi dipandang sebagai sesuatu yang dapat memberikan perbedaan, namun tetap menghargai perbedaan. 

Pandangan ini sejalan dengan penciptaan lingkungan belajar kondusif (supportive classroom environment) dalam 

pengembangan budaya belajar konstruktif (constructive learning culture). Pandangan ini tidak hanya melihat 

pendidikan dari prosesnya, tetapi juga memperhatikan aspek kebijakan dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan 

tujuan pendidikan yang sesungguhnya. 

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Dari paparan di atas dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Etnopedagogi adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan yang berbasis budaya (kearifan lokal) dan 

menekankan pada pentingnya hubungan kemanusiaan yang bertujuan untuk menguji dimensi pedagogi 

melalui perspektif sosiologi pedagogi. 

2. Etnopedagogi memandang kearifan lokal sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang berisi koleksi 

fakta, konsep kepercayaan, dan persepsi masyarakat yang berkaitan dengan dunia sekitar yang dapat 

diberdayakan demi kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. 

3. Etnopedagogi dapat diterapkan untuk pengembangan karakter (character building) yang didukung oleh 

lingkungan belajar yang kondusif dalam rangka mewujudkan budaya belajar untuk tercapainya tujuan 

pendidikan nasional.   

5.2 Rekomendasi 



Pemahaman tentang etnopedagogi sebagaimana diuraikan di atas, merekomen-dasikan sekurang-

kurangnya dua hal berikut: 

1. Penerapan etnopedagogi dalam pendidikan yang menekankan pentingnya kearifan lokal perlu 

senantiasa mempertimbangkan kehadiran budaya global agar proses pendidikan dapat terlaksana 

secara komprehensif sehingga hasil pendidikan dapat tercapai secara optimal. 

2. Penerapan etnopedagogi dalam pembelajaran seyogyanya mempertimbangkan keberagaman latar 

belakang peserta didik sehingga implementasi pembelajaran secara maksimal dapat memenuhi 

kebutuhan dan minat belajar masing-masing. 
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ABSTRACT 

 
Cultural diversity is the core of Republik Indonesia‘s existence. Since being proclaimed a nation, the Indonesian 
education system works toward ‗Unity in Diversity‘ as the national ideal. In the on going pursuit, ethno-pedagogy is 
prescribed as foundational. Ethnopedagogy is the educational practice based on local wisdom. Strategic activities are 
needed to growethno-pedagogic paradigms in teachers and student teachers. An ethno-pedagogy paradigm is 
considered evident in an appreciation of local wisdom and a cohesive congruent identity. Pasar Budaya UPI 2015 is 
presented as an innovation pursuing ethno-pedagogy paradigm growth. The impact of Pasar Budaya UPI 2015 in 
developing ethno-pedagogy paradigms is attributed to relational connectedness manifest in cooperative values. 
Keywords: ethno-pedagogy, cooperative values, unity in diversity, UPI Pasbud. 

Introduction 

Cultural diversity is the core of Republik Indonesia‘s existence.  On 17th August 1945 more than 700 distinct 

indigenous ethnic groups were proclaimed a nation.  This proclamation installed the Pancasila (The Five Founding 

Principles) as a base for Indonesian society.  The Pancasila are represented by the official motto of ‗Unity in 

Diversity‘.  In the decades since, the Indonesian education system works toward nation building for realisation of this 

national ideal, for a vast population.  This is a complex task, not yet realised. Kartadinata (2010) asserted that 

effort is needed to streamline educational thinking in order to facilitate practice to be an interactive community of 

learners, developing unique potentials. In the pursuit of best educational practice, Kartadinata (2009) proposed 

ethno-pedagogy as the necessary foundation.  He defines ethno-pedagogy as:  

Ethno-pedagogy is an educational practice based on the local wisdom in relation to different aspects of life. 

Ethno-pedagogy views knowledge or local knowledge (indigenous knowledge, local wisdom) as a source of 

innovation and skills that can boost the welfare of the community. Local knowledge is a collection of facts, concepts, 

beliefs, and perceptions of the environment.    

Subsequently in ethno-pedagogy, local wisdom is applied funct ionally as a process and is 

also incorporated as content, to enhance the welfare of the community of learners.  This 

community of learners is multi -dimensional, with recognition that teachers are learners and 

simultaneously agents to nurture multicultural citizenship. For teachers and students alike, meaning making and 

character based upon indigenous cultural wisdom are considered necessary to make sense of our dynamic world 

and live in a harmonious way. Accordingly implementing ethno-pedagogy developsfrom and contributes to 

growth of an ethno-pedagogic paradigm.  Pheeney, Malihah, Supriatna and Kartadinata (2015),  

describe an Indonesian ethno-pedagogic paradigm to consist of: a) congruent identities for functional Unity in 

Diversity (as the context of Indonesian society) and b) appreciation of local wisdom.   Consequently, strategic 

activities are needed to ensure teachers and student teachers develop ethno-pedagogicparadigms, which produce 
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behaviours that embody Unity in Diversity.  This paper overviews Pasar Budaya UPI 2015, referred to as ‗UPI 

Pasbud‘, as an innovation to pursue to growth of ethno-pedagogy paradigms in student teachers through strategic 

relational activities.  

 

 UPI PASBUD 

UPI Pasbud is an innovative practical strategy to develop ethno-pedagogic paradigms in UPI student 

teachers through relational interaction. The ‗cultural market‘concept implies that student teachers go home with input 

to put to use in their future careers.  In the market concept, cooperative values are the common currency to be 

discovered and utilised in engagement with local wisdom at each market workshop.  Consequently it was anticipated 

that an appreciation of local wisdom, encompassed in multiple forms would emerge.  Therelational interactions 

facilitated growth of holistic congruent cohesive identities naturally.   

UPI Pasbud Strategy In Brief 

The 1st UPI Pasbud was developed over the university semester February to June 2015 and climaxed in a 

three day market event on 11-13thMay 2015.  The stated objective was:  

Support Implementation of Kurikulum 2013 by providing student teachers with immersion in activities to 
develop ethno-pedagogy paradigm and practice.  (UPI Internal Administration Document, 2014) 

UPI Pasbud targeted engagement of UPI student teachers.To facilitate growth of the ethno-pedagogy 

paradigm within a short time period, multi-media presentations were developed to produce immersive and interactive 

learning activities.The immersive activities were based on the teaching learning guidelines outlined in Kurikulum 

2013. Engagement of student teachers was within the two groupings of ‗hosts‘ and ‗participants‘. 

a. The ‗hosts‘ were sociology students.  In their semester studies they were engaged in project based 

learning to develop an ethnography and then process this learning to develop a workshop product for 

UPI Pasbud.  For these students their efforts contributed to their subject evaluation process as authentic 

assessment items.  The students worked in groups of three with support from lecturers and feedback 

from and to peersin microteaching.  This peer engagement also worked to foster appreciation of diverse 

local wisdom and cohesive congruent identities forming.  These professional development activities 

follow‗design, enact, observe, and reflect‘ structures described in the Lesson Study Approach in 

Indonesia as described by Suratno (2012).  

b. The ‗participants‘ were student teachers from all university faculties.  Attendance at UPI Pasbud was part 

of their Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) (that is core compulsory) subject, as their face-to-face contact 

activity for the subject in the week. To engage maximum participation for growth of ethno-pedagogy 

paradigms, a sequence of activities as seen in Table 1 was provided.  This included challenge of 

answering a focal question of ―how do we live Unity in Diversity all day, every day?‖.  They were 

encouraged to make an inquiry into local wisdom as presented in the cultural custom workshops to find 

the cooperative values at work.  From here they were engaged in discussion to process their experiences 

and then present these in developing a reflection ‗product‘ and sharing via social media.   

c. (Event Management and Visual Arts UPI students were also involved in event development.  It is 

considered that they have developed peripheral ethno-pedagogy understandings by their involvement, 

they are considered indirect beneficiaries.  A separate report describes their facilitation of event logistics.) 

For both ‘hosts’ and ‘participants’ the immersion with opportunity to discuss and 

reflect was intended to support the student teachers in developingan ethno -pedagogic 



paradigm and ensuing practice.  Use of immersion and discussion to facilitate new 

learning is supported in Elmore’s studies.  Elmore describes that (cited in Fullan, 2001, p.180) ‘People 

make (these) fundamental transitions by having many opportunities to be exposed to the ideas, to argue 

them into their own normative belief systems’. 

 

Local Wisdom Cultural Custom Workshops 

Diversity was celebrated with recognition that every culture has particular local wisdom.  The 

workshops were set up to showcase and engage participants with a set of facts or skills from the culture 

represented.  Development and selection of stalls incorporated was shaped by a number of 

factors: 

a. An effort to represent all major island groups of Indonesia  

b. Representation of all identif ied anthropology aspects (as shown in figure 5) above) of 

cultural heritage  

c. Practical venue, event and finance/budget capacities  

d. Available local resources  

 

Engaging Cultural Experts 

Direct interaction for all student teachers with ‘cultural experts’ was an integral 

part of UPI Pasbud. The ‘cultural experts’ were recruited as representatives of their 

ethnic group and capacity to enact local wisdom in a cultural custom.  These ‘cultural 

experts’ were the informants of the ethnographies and became co -hosts on the days of 

UPI Pasbud. The student teachers’ interaction with the ‘cultural expert’ was critical to 

comprehension of the inter-relational nature of Indonesian national society. These 

targeted interactions work towards the teachers being inclusive practitioners and 

relational agents of Unity in Diversity.  The engagement of ‘cultural experts’in education 

enacts Kurikulum 2013 outline for increased interactions with community human 

resources and attitudes to be learnt through exemplary role models (Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2012). 

 

Unifying Core Cooperative Values 

At UPI Pasbud a core innate set cooperative values was to be a) discovered within cultural 

customs and b) employed in interactions.  This design nurtured functional Unity in Diversity. For the 

‘participants’, the set of cooperative values was revitalised in the introductory video - the video 

character inspected the lives of the people around her.  Similarly the participants were asked to inspect 

and discuss the values they saw or enacted during their engagement with the custom.  A poster of the 

values with an icon of each was provided at each stall.  This was offered as a scaffold to nurture personal 

and collective embrace of the values.  Subsequently this fostered unity in diverse manifestations of local 

wisdom and facilitated development of cohesive, congruent identities.   Similarly, the hosts were 

supported in revitalising the values in class activities.  This included activities to recognise the collective 



embrace of the core values within the ethnographies and strategic development for personal application 

in microteaching and workshop presentations.  

The set of cooperative values are:  Discipline, Peace, Loving family relationships, Patience, 

Humility, Loyalty, Wisdom, Joy and Thanksgiving and Kindness.  While there are many synonyms for 

each of these, this set is considered to define the key values essential to cooperativeFor both ‘hosts’ 

and ‘participants’ the immersion with opportunity to discuss and reflect was intended to 

support the student teachers in developingan ethno -pedagogic paradigm and ensuing 

practice.  Use of immersion and discussion to facilitate new learning is supported in Elmore’s 

studies.  Elmore describes that (cited in Fullan, 2001, p.180) ‘People make (these) fundamental 

transitions by having many opportunities to be exposed to the ideas, to argue them into their own 

normative belief systems’. 

 

Local Wisdom Cultural Custom Workshops 

Diversity was celebrated with recognition that every culture has particular local wisdom.  The 

workshops were set up to showcase and engage participants with a set of facts or skills from the culture 

represented.  Development and selection of stalls incorporated was shaped by a number of 

factors: 

a. An effort to represent all major island groups of Indonesia  

b. Representation of all identif ied anthropolog y aspects (as shown in figure 5) above) of 

cultural heritage  

c. Practical venue, event and finance/budget capacities  

d. Available local resources  

 

Engaging Cultural Experts 

Direct interaction for all student teachers with ‘cultural experts’ was an integ ral 

part of UPI Pasbud. The ‘cultural experts’ were recruited as representatives of their 

ethnic group and capacity to enact local wisdom in a cultural custom.  These ‘cultural 

experts’ were the informants of the ethnographies and became co -hosts on the days of 

UPI Pasbud. The student teachers’ interaction with the ‘cultural expert’ was critical to 

comprehension of the inter-relational nature of Indonesian national society. These 

targeted interactions work towards the teachers being inclusive practitioners and 

relational agents of Unity in Diversity.  The engagement of ‘cultural experts’in education 

enacts Kurikulum 2013 outline for increased interactions with community human 

resources and attitudes to be learnt through exemplary role models (Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2012). 

 

Unifying Core Cooperative Values 

At UPI Pasbud a core innate set cooperative values was to be a) discovered within cultural 

customs and b) employed in interactions.  This design nurtured functional Unity in Diversity. For the 

‘participants’, the set of cooperative values was revitalised in the introductory video - the video 



character inspected the lives of the people around her.  Similarly the participants were asked to inspect 

and discuss the values they saw or enacted during their engagement with the custom.  A poster of the 

values with an icon of each was provided at each stall.  This was offered as a scaffold to nurture personal 

and collective embrace of the values.  Subsequently this fostered unity in diverse manifestations of local 

wisdom and facilitated development of cohesive, congruent identities.   Similarly, the hosts were 

supported in revitalising the values in class activities.  This included activities to recognise the collective 

embrace of the core values within the ethnographies and strategic development for personal application 

in microteaching and workshop presentations.  

The set of cooperative values are:  Discipline, Peace, Loving family relationships, Patience, 

Humility, Loyalty, Wisdom, Joy and Thanksgiving and Kindness.  While there are many synonyms for 

each of these, this set is considered to define the key values essential to cooperative living.  Keeping the 

values as a compact set of nine is not cumbersome and their inclusion assists with holistic development 

of good cooperative character.  The historic (local wisdom) use of these cooperative values in 

Indonesia’s context is found in their transference of ‘gotong royong’ or ‘a Cooperative Spirit’.  ‘Gotong 

royong’ is literally translated as ‘sharing the burden’ and is understood as synergy or mutual cooperation 

or ‘a Cooperative Spirit’. Flor (2002) asserts that ‘gotong-royong’ is deeply embedded in Indonesian 

ideology and as such, is the enabler of informal community interactions.    

2.5 Use of Social Media Tools 

UPI Pasbud employed social media tools to support creative processing of UPI Pasbud 

experiences formeaning making as individuals and collectively.  The student teachers posted to UPI 

Pasbud social media feeds.  The intentional transparent sharing of local wisdom reflections within 

communitysupported production and reinforcement of cohesive congruent identities.Their posts 

showed growing ethno-pedagogic perspectives with peripheral community engagement. Further 

harnessing of social media could strengthen efforts to utilise this arena for visible communication and 

meaning making.  

Harnessing of this tool is promoted by a growing body of research seeing social media as 

supporting development of inter-cultural understandings.  In facilitating transparent connections between people, 

Hull and Stornaiuolo (2010) argue that through social media, mentoring occurs.  Aman (2013) concurs 

and explains that this mentoring allows for the development of understandings of obligations to others, 

and a recognition, without superiority, others ways of being and doing.  

 

STUDENT TEACHER RESPONSE TO UPI PASBUD 

Survey responses and social media posts show student teachers delighting in discovering the 

values in cultural customs; applying theoretical knowledge; understanding strengthened, compassion 

nurtured, responding to challenges cooperatively and expressing of a strong conviction of Gotong 

Royong/a Cooperative Spirit as necessary, as a result of theirUPI Pasbud experiences.   

Impact of UPI Pasbud on Ethno-pedagogy Paradigms 

By supporting student teachers to interact, collaborate and learn from and with others UPI 

Pasbud had a positive impact. Relational interactions, centred on cooperative values in UPI Pasbud 

facilitated an honouring and appreciation of other peoples and cultures and local wisdom. 

Simultaneously cohesive, congruent identities emerged. Therefore the impact of UPI Pasbud in 



developing ethno-pedagogy paradigms, which is an appreciation of local wisdom and congruent 

identities, is attributed to relational connectedness. It is considered that UPI Pasbud has and will 

continue to enhance the welfare of the community as a model for the student teachers to 

create functional ‘Unity in Diversity’ learning environments premised on Kurikulum 2013 

guidelines.  
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ABSTRACT 
In this paper, an attempt has been made to acquaint the participants of the conference with the cultural forces that 
influence education and how such cultural aspects can be used to shape the educational enterprise.  Today, teacher 
training institutions as well as those in service need to understand the socio-cultural relations not less than the 
curriculum or instruction. Burger in the 1960‘s pointed out that ―the mosturgent of all educational challenges is not 
curriculum or instruction, but it is the challengeof the changing socio-cultural relations‖, and in 1990, Ladson-Billings 
came-up with a ground breaking concept refered toas ―an empowering of students to maintain cultural integrity, while 
succeeding academically‖.  In this paper, therefore, I present materials on culturally responsive education, which 
include preparing teachers to teach a diverse population, considering culture to teach every student. At the same 
time, I have also raised a few points expressing the importance of culture in developing education 

Keywords: culture, cultural sensitivity, diversity, education, educational development, ethnopedagogy, and teacher 
education. 

I. INTRODUCTION 

Culture is fundamental in human development. Without its molding influence, people would be human 

beings only in their biological sense with animal like behaviours and would speak no language, use no tools,  express 

no sense of humour and often walk on all fours (Stanleyet al,  1956). Our communities believe that to be morally up-

right, an individual should be cultured. It is therefore, the role of schools to encourage students to use all their 

intellectual and cultural resources (Lickona, 1991) for academic success and moral uprightness. The cultural context 

in educational development does not only call on schools to pass on to cultural elements to new generations (Stanley 

et al, 1956), but also task them to serve a more ethnically, linguistically, and culturally diverse student population 

(Ladson-Billings, 2005). In this sense, teacher preparing institutions such as UNLAM (in specific FKIP) are required 

to mold their students into individuals who understand the influences of culture on human development. 

Lickona (1991) argues that traditional wisdom and lessons of history can be used to shape education by 

helping students develop knowledge of and respect for diverse cultural heritages. This is very important because 

practices in schools reflect the changing values and beliefs to which people in a society subscribe (Graham, 1969). A 

successful schoolhouse, is that whose doors lead to the richest treasures of the larger open society (in this case the 

universe with its diverse characteristics): which is a power of knowledge- to training and skills necessary for 

productive employment, to the wisdom, the ideals, and the culture which enrich life and to the creative, self-

disciplined understanding of society needed for good citizenship in today‘s changing and challenging world (Burrup, 

1967).  

mailto:raisehope@hotmail.com


Indonesia with it diverse population and as a nation with thousands of Islands spread out over an area 

which is approximately 760,000 square miles, about three times the size of Texas. If the water surrounding the 

islands is included, the country extends across slightly more than 3 million square miles (in comparison, the United 

States fills a total area of 3.7 million square miles), the islands are located above and below the equator; some are 

situated directly on it (Lamoureux, 2003). 

This makes education an important development tool which must accommodate all diversities. The 

education system in Indonesia must enable its people to understand one another and work for the good of the 

country. Within this context, the country‘s education development processes should focus on bringing this vast and 

diverse population to an acknowledgement of belonging to one nation,  to a feeling of safety and prosperity, and to a 

possession of the human and physical resources neccessary for urban and rural development (PENMAS, 

19820).Below is figure 1 illustrating the Islands which make-up theRepublic of Indonesia: 

Figure 1 Map Showing the Different Islands that Make-up Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Adapted from Central Intelligence Agency  (US) Website: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/id.html 

Just like it is mentioned above, Indonesia is a huge country, divided with Islands, and with a wide 

geographical location.Estimates put the number of different ethnic groups at three hundred or more, and these 

include indigenous populations such as the Javanese people, estimated to make up around 45% of the country‘s 

population. Native to Java, their populations can also be found all over the country, as well as in Singapore and 

Malaysia. The Sundanese are another ethnic group, from the Western part of Java, and are the country‘s second 

largest ethnic population. Other groups include Chinese and Malay Indonesians and the Madurese people, to name 

but a few. With this broad range of populations comes just as broad a mix of cultures, languages, religions, traditions 

and histories. People may identify themselves according to their ethnicity, birthplace or family, and hundreds of 

languages are spoken throughout the country, however most Indonesians are united through the national language, 

Bahasa Indonesia, as well as through the national philosophical foundation of Pancasila (Just Landed, November, 

2015). 

 

II. CONSIDERING CULTURE IN EDUCATION 



Education is a human right and an important instrument in achieving equality, development, and peace 

(Wamaungo, 2011). Through education people work cooperatively and serve each other (UNESCO, 2001) and are 

also empowered.  Kartadinata (2010) argues that its function is to direct the development of individuals towards the 

basic goal of the entire personality.According to Cahyana (2010) Indonesia‘s constitution states that ‗education is to 

be conducted democratically, equally and fairly based on human rights, religious values, cultural values and national 

pluralism. Education is also conducted as a systematic unit with an open system and multi-meaning. In this case, its 

development requires a strong foundation which is based diversity and cultural settings.  

2.1 The History of Cultural Diversity Indonesia 

In Indonesia, little is known about cultural diversity in teaching and learning. Considerable research 

attention has been devoted to studies on how culture influences control systems‘ and its impact on employee 

behaviour in organisations (Mia and Winata, 2007). Research shows that most of the studies focus only on culture, 

but they do not fully capture the cultural influences onmost of the important aspects of development (Hwang, 1989; 

Harrison, 1990; 1992; Chow, Kato, and Merchant, 1996; Lau, 2003; Mia and Winata, 2007) including education. 

Implying that most of this rearch does not take in account the importance of education in problem solving.  

In the effort to integrate the long-awaited cultural sensitivity in Indonesia‘s educational system, Malihah 

(2015) who examines how character education and multicultural valuescan contribute to a perfect and transformed 

Indonesia by 2045, points out that there is need to understand multiculturalism and cooperative attitudes of the 

citizens. However, she further points out that to realise this, a variety of methods, media and instruments are needed 

to prepare the various instruments or toolswhich can help to consider character and multicultural values‘ in 

educational development. Here we are reminded of the necessity to recognise and value diversity (Avis, Fisher, and 

Thompson, 2010) in a pluralistic society such as Indonesia. 

In line with the above views, it can be interpreted that understanding cultural diversity in education is a lens 

(or perspective) through which material on the curriculum can be viewed and developed. Teacherswho therefore, 

understand cultural diversity are able to employ certain methods, which facilitate students success in their studies. 

They also in turn, help students at any age to employ th lens of diversity to illuminate any subject material and or 

content. Because cultural diversity in educationcontributes to respectsfor one another. It transcends race/ethnicity, 

class, gender, religion, disability extra. This point is supported by the Noble Qur‘an where in Surah Al-Hujurat:13 

Allah (swt) has mentioned that: 

―O people! We created you from one man and one woman and made you branches and tribes that you mayrecognize 
one another. Undoubtedly, the most respected among you in the sight of Allah is he who is morepious, verily, Allah 
Knows, Aware.‖ 

In relation to this verse, the Prophet Muhammad (PBUH) in a Holy Hadith says that: 

―the one who knows himself will know his Lord‖ Man `arafanafsahufaqad `arafarabbahu,Shayk Nurjan (29 Muharram 

1437). 

In this hadith Prophet Muhammad (PBUH)) states that knowing the Almight God helps us understand his 

Divine Power.If we critically analyse this hadith and understand its meaning, we establish that cultural diversity is a 

fundamental aspect to an individual‘s development. 

2.2 Equality and Diversity 

Thenew guidance from theChartered Management Institute (2008) suggests that the termdiversityis about 

valuing the differences between people and the ways in which those differences can contribute to a richer, more 



creative and more productive working environment. Equality is about ‗creating a fairer society, where everyone can 

participate and has the opportunity to fulfil their potential‘ (DoH, 2004). 

According to Avis et al (2010) diversity involves multiple understandings. For instance, Lumby et al(2005) 

suggest that diversity should be used to describe different kinds of people. The term is used to categorise individuals 

in terms of visible differences (Avis et al, 2010). While Kandola and Fullerton (1998) use an inclusive definition 

recognising both ‗visible and non-visible differences.‘ However, this description has led to undecided thoughts about 

which differences  should be used to measure diversity (Avis et al, 2010). Probably this is so, due to the argument 

that a person is not one thing (Grayling, 2007; Avis et al, 2010) thus, focus upon certain aspects of identity involves 

value judgements, embedded within the rhetoric of diversity (Avis et al, 2010).  

Countries have taken different approaches to the question of how to accommodate differences. In some of 

the European countries such as France, the aspiration has been for everyone to be considered first and foremost 

French, with the eye of officialdom studiously blind to differences of ethnicity, creed and originating culture, while, in 

Britain, the project of multiculturalism has flourished, premised on the belief that a diverse and pluralistic society can 

achieve greater coherence through the recognition, acceptance and celebration of differences, allowing immigrants 

the space to preserve cultural and credal continuities as they saw fit in their own communities (Grayling, 2007). 

2.3 The Importance of Multiculturism in Education 

Importance of Multicultural Education Multicultural education is intended to decrease race, ethnicity, class 

and gender divisions by helping all students attain the knowledge, attitudes and skills they need in order to become 

active citizens in a democraticsociety and participate in social change (Ledwith and Seymour, 2001). It is imperative 

that teachers learn how to recognise, honour andincorporate the personal abilities of students into their 

teachingstrategies (Gay and Airasian, 2000). If this is done then local studentsmay become more culturally aware.  

Ideally, multiculturism is at itspick when a teacher, a subject area, a school or parent group understand 

cultural diversity across curricular and grade levels. In this perspective, an approach to a topic or concept is 

introduced at the primary level, reinforced in the junior grades, and developed fully as the students mature in the 

intermediate and senior levels to become part of the student‘s total learning package on graduation (Devine, Baum, 

Hearns, 2009). The evaluation process typically reflects some or all of the following criteria: 

a. To understand the connections among peoples, cultures, and environments around the World.  
b. To understand that all human beings have similar potential and aspirations but are not   equally able to 

realize them.  
c. To look at global issues from different perspectives. 
d. To have an informed understanding of justice, human rights and responsibilities. 
e. To ensure our natural environment is sustainable for future generations  

Curriculum units can be developed based on culture ddepending on the prevailing condition. For example, 

through using Pike and Selby‘s four dimensions of globality in Pike, G. a Selby, D.,(1999) though developed for a 

global classroom, it also works for classes with different background: 

a. The spatial dimension suggests that we are no longer isolated in our own small part of the world.  
b. The temporal dimension suggests that we should no longer think of our time on earth as a discrete 

period, but rather as a lifetime in the continuum of past, present and future. What we learn from the past 
can be brought to bear on our present lives and affect the lives of future peoples.  … A temporal 
dimension – integrating past, present, and future – is necessary for a profound understanding of any 
curricular topic or subject. 

c. The issues dimension suggests that there is not one simplistic progression from problem to 
solution.  Rather, there are many causes and many related effects of economic and political 



development, the environment, gender and race equity, health, peace and conflict resolution, rights and 
responsibilities. 

d. Finally, the inner dimension emphasizes the empowerment and autonomy of individuals and groups. 
Personal development goes hand in hand with planetary awareness. 

2.4 Students Requirements in Cultural Diversity  

Studies (e.g., Devine, Baum, Hearns, 2009; McEnrue, 1993) have found: theneed to deal with a diverse 

classroom and or ‗diversity competence,requires effective cross-cultural communication which they say, include: 

a. The capacity to accept the relativity of one‘s own knowledge andperceptions.  
b. The capacity to be non-judgmental.  
c. A tolerance for ambiguity.  
d. The capacity to appreciate and communicate respect for other people‘s ways, backgrounds, values and 

beliefs.  
e. The capacity to demonstrate empathy.  
f. The capacity to be flexible.  
g. A willingness to acquire new patterns of behaviour and belief.  
h. The humility to acknowledge what one does not know.  

In other words, teacher preparation institutions should provide in-house trainings for their staffs and 

students alike, to create an understanding of culttural diversity within the educational enterprise.  

 

III. TEACHER TRAINING INSTITUTION 

Devine et al (2008) explores multicultural issues that challenge academics (i.e students learning). Based on 

the Devine‘s study, recommendations have been offered on how to implement cultural elements in education 

development.  

a. Teacher preparing institutions and Departments should develop and offer cultural diversity programmes 
within their departments or units. In Indonesia, ethno-pedagogy as most academics wish to call it is still 
lacking. It needs more research and development and or multiculturalism.Cultural sensitive monograph, 
manuals or tool kits can help in such as a situation.  

c. Teacher training institutions should engage the different departments and academic staffs to conduct 
more research and share outcomes through seminars or faculty lecturer discussions. 

In the West, the field of ethnopedagogy  has developed with different ground breaking researches which is 

still lacking in developing countries, including Indonesia.According to King, Sims, and Osher 

[http://cecp.air.org/cultural/Q_integrated.htm] ―most of the research and concepts developed are still vague. Staff 

must be trained, and effectively utilize the knowledge gained.  Administrators should develop policies that are 

responsive to cultural diversity.  Program materials should reflect positive images of all people, and be valid for use 

with each group‖.   

IV. CONCLUSION 

In an increasing multicultural working environment academics shouldrealise and use education for cultural 

diversity as an opportunity toadd value to the education process through the creation ofmoredynamic learning 

outcomes. The knowledge developed regarding culture and cultural dynamics, must be integrated into every facet of 

a school, program, or agency.  Staff must be trained, and effectively utilize the knowledge gained.   

Administrators should develop policies that are responsive to cultural diversity.  Program materials should 

reflect positive images of all people, and be valid for use with each group.  Then these same professionals could 

collaborate with families to develop school policies that reinforce culturally familiar values to improve children‘s 

behavior.   



The culturally competent teachers might use these policies to avoid more expensive interventions.  When 

interventions do become necessary, family and community input on cultural issues might be used in determining 

effective treatment. Institutionalized cultural knowledge can enhance an organization‘s ability to serve diverse 

population.   
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THE LEARNING COMMUNITY BASED MODEL IN THE CONTEXT OF 
TEACHER-PARENT PARTNERSHIP FOR PREPARING POST-

DISASTER RECOVERY AND RESILIENCE OF ELEMENTARY STUDENT  

AT RISK AREA IN INDONESIA 

Abdurrahman, Diah Utaminingsih, Budi Kadaryanto, dan Andrian abdurrahman.1968@fkip.unila.ac.id 

ABSTRACT 
The frequent disaster events in Indonesia have been a major challenge for concerning more consideration on 
integrating disaster education curricula‘. Models of Learning Community to enhance the students‘ disaster recovery 
and resilience have been criticized for not being embedded in the context of partnership between school and society. 
This paper highlighted an adapted-Learning Community model, which the  qualitative investigations indicated that it 
was potentially effective in facilitating students‘ disaster literacy, attitudes and skills for preparing post-disaster 
recovery and resilience in the context of learning community approach. The role shift needed to embed and extend 
the optimalization of teacher-parents involved in the school program that was achieved through the positive support 
and commitment of them in the engaging of schools program development. 
Keywords: disaster education, recovery, resilience, learning community 

I. INTRODUCTION 

Indonesia is a country located along the Indian Ocean where four tectonic plates-the Australian, Philippine, 

Eurasia and Pacific plates-meet. Therefore, Indonesia is one of the countries most vulnerable to plate-relate 

earthquakes and its accompanying impact, tsunami in the world (UN-ISDR, 2009). In another word, Indonesia, as 

one of the world‘s most highly disaster-prone country often faces multiple hazards resulting in natural disasters such 

as earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions, floods, landslides, drought, and forest fires. These has brought about 

an awareness of the importance of public disaster prevention education and has made it a great urgency in Indonesia 

(Gwee et al., 2011; Tuswadi & Hayashi, 2014). In the context of human view, Indonesia ranks first in tsunami hazards 

out of 76 countries, first in landslides among 162 countries, third in earthquakes out of 153 countries, and sixth in 

floods among 162 countries. The development of public disaster education has become a top priority considering the 

absence of disaster awareness in the past that caused more than 165,708 lives to be lost due to the 2004 Sumatra-

pacific Ocean tsunami, 1,300 due to the 2005 Nias Earthquake, 5,778 due to the 2006 Yogyakarta Earthquake, 645 

due to the 2006 South Java Tsunami and 1,117 due to the 2010 West Sumatra Earthquake (UNDP-Indonesia, 2008). 

Disaster preparedness issues have been a concern of many scholars as a consequence of the increase in 

unpredictable natural disaster events for the last decade (Adiyoso and Kanegae, 2013). A number of recent studies 
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have explored the influence of children‘s disaster knowledge, attitude, and skills on disaster preparedness (Soffer et 

al., 2009;  Ronan et al., 2010; Chen  & Lee, 2012; Tuswadi & Hayashi, 2014). It is acknowledged that advanced 

preparations for disasters awareness in school can save lives, reduce injuries, prevent damage to property and 

critical infrastructure, and recover students‘ psychological aspect early (Smith, 1993; Ronan, Crellin, & Johnston, 

2010; Adiyoso, and Kanegae, 2013). Therefore, disaster education, which includes education on disaster risks, 

disaster awareness, mitigation and preparedness strategies, is one effort to reducing the destructive impact of 

disasters early (Mulyasari et al., 2011; Rafliana, 2012). 

The 2005-2015 Hyogo Framework for Action (United Nation, 2005) stated that the objective of disaster 

education is ‗to build a culture of safety and resilience at all levels‘. Disaster education is developed in order to 

reduce the adverse social, political, environmental and economic impacts of hazards (Mercer, 2010). Commonly, 

disaster reduction education particularly stresses pre-disaster preparedness and emergency response during 

disasters. Little is mentioned about post-disaster including recovery and resilence as a ‗soft solution‘ for disaster risk 

reduction (DRR) program (Rafliana, 2012; ThiMyThi & Shaw, 2013). In the meantime, although Indonesia 

government‘s units have some education resources, they are independent, and there is little collaboration with school 

and community, especially in integrating to school curriculum (Tuswadi & Hayashi, 2014).  Despite these 

longstanding education efforts, household preparedness level, as the second alternative for developing children‘s 

disaster awareness, has remained low and generally unchanged, even while the costs and dangers of catastrophic 

disasters have increased every time (Paton et al., 2010).  

Community-based approaches to development disaster are becoming more common place as the 

development community come to realise the benefits of this approach (Uitto & Shaw, 2006) which recognises and 

values local culture, conditions and development issues (Ayers & Huq, 2009). The post-highly destructive Pacific 

Ocean tsunami of December 26, 2004, disaster management systems, including community involvement, have been 

established in studies focusing on the influence of school disaster programs in contextual and actual preparedness, 

however, have remained limited in developing countries including in Indonesia (Adiyoso & Kanegae, 2013). 

Therefore, school and community in Indonesia have to collaborate for concerning about the importance of the 

process of translating knowledge, attitude, and skills especially for community recovery and resilience into action by 

giving community education both in schools and the community so that those being educated will be prepared in 

encountering disasters (Murata et al., 2010). Several studies have been developed for involving a community in the 

context of community-based disaster management model for any situations (Chen et al., 2006; Cutter et al., 2008; 

Sweetland & Hoy, 2000). Because the characteristics of disasters, culturals, and education systems in Indonesia are 

different from others, this study will be valuable in enriching the different perspectives of learning community model 

for DRR concerning in preparedness recovery and resilience through collaboration teacher-parents partnership 

intensively. 

 

II. THE EXISTING DISASTER RESILIENCE OF LEARNING COMMUNITY MODEL 

Research to develop resilience that involve learning community has been conducted by several countries. 

Fikriani & Bone (2014) conducted research that involve children to reduce disaster risk with ECE (early childhood 

education) model. This research didn‘t involve family (parents) as children primary environment. It emphasized 

teachers as primary tutor.  

Development model research also conducted by Cutter et al. (2008). They developed DROP (Disaster 

Resilience of Place) model that focus on community level, not specifically on individual development. For example 

how children can deal with the effect of disaster so they can grow up as adult optimally for long-term period. This 



research focus on extensive social system, Mesosystem and Macrosystem level, not on psychological effect that still 

stick on children after disaster. We can see that the advantage of this research is how it developed coping response 

for every indicator, such as ecology, social, economy, institution, infrastructure and competence community. This 

concept is represented as nested triangles illustrating how this inherent process occurs at the local scale, resulting in 

community-level endogenous factors, as well as at the broader scales (larger triangles) which embody exogenous 

factors. 

Other post-disaster treatment models have also been developed by Chen et al. (2006), namely integrating 

community-based disaster management (ICBDM). The model that is for disaster management in Taiwan includes 

several stages, such as initiation, assessment, planning, and practice where for each stages involves the active 

contribution of community-based disaster management organizations. In this case, every member of the community 

must know the purpose and disaster mitigation strategy to maximize on every phase in this model. This study hasn‘t 

been focus on how to build resilience in children that involves primary environmental, which is parents as the primary 

scaffolding for the children. 

 

III. RESEARCH METHOD 

This learning community model was developed by using Research & Development method (Gall, Gall and 

Borg, 2003). The location of the research was conducted in Lampung province, Indonesia, precisely in Lampung 

Barat district and Pesisir Barat district with the objects of research were the students, parents, and teachers. The 

LC2MDA was developed by using the framework of Thiagarajan (1974) and Beecham (2005) roomates components 

and indicators both of them has combined suplementary. The step of developing process could be representated in 

fig. 2. Stages of developing model are as follows: (a) Building, at this stage the researchers did the exploring 

literature and resources, preliminary research, and constructing the framework. This stage was the stage of 

preliminary study which was conducted by applying a qualitative descriptive approach. (b) Defining, at this stage, it 

was done by analyzing school context, analyzing modality of learners, analyzing the curriculum, defining aims and 

goals, determining the standards of community empowerment model of development. (c) Designing, at this stage, it 

was done by selecting the relevance instructional and empowerment components, constructing pre-community 

empowerment model/prototype I. The development stage of designing the models was by applying the descriptive 

approach, followed by the application of a limited trial design models with experimental method (single one shot case 

study). When there is an improvement from the limited test, then it was continued by a broader test with the 

experimental method (one group pretest-posttest). (d) Developing, at this stage, it was done  

the evaluation of the first prototype based on the theory and the experts judgement, after the first prototype have 

been evaluated, prototype II and prototype III will be produced. (e) Validating, at this stage, it was done the 

validation of the second prototype model based on the expert judgment by using expert validation instrument. Once 

validated, the prototype II was later corrected and revised again to produce the final product models. Validation of 

models was using quasi experimental method (non-equivalent pretest-posttest control group design) followed by the 

development of culture/school culture that is responsive to potential natural disasters. (f) Disseminating, this stage 

was the stage of application of the model that has been developed. The phase scheme of this study were presented 

according to the picture 1. 

 

Gambar 1. Tahap pengembangan model (diadopsi dari Beecham, dkk (2005) dan  Thiagarajan (1974) 

 



IV. RESULT AND DISCUSSION 

In this paper we proposed a new model for preparedness post-disaster awareness based on learning 

community approach, namely ―Learning Community Cycle Model for Disaster Awareness (LC2MDA)‖. The advantage 

of LC2MDA is student‘s resilience mapping and supported by community learning.  This concept is proportional with 

some literatures which explain that resilience social system ability to give responses and to recover the condition 

after disaster. It focus on situation after disaster and how to give better responses to threats. Although there are 

many definitions of resilience, Clinton (2008) strongly explained that resilience is the ability to adapt positively to 

disaster and unexpected specific events, where surrounding social systems have main role.   

Furthermore, comparing with other disaster model, LC2MDA has some advantages, those are: (1) focus on 

specific psychological condition of children; (2) have process to increase resilience after disaster through 

EXCLUSIVE (Exploring, Clustering, Simulting, Valuing, and Evaluating) syntax learning model that integrated in the 

model (Abdurrahman, Kadaryanto, & Tarmini, 2013); (3) involve the nearest social system for the students, parents 

and teachers; (4) observe supporting and risk factors that make the role of social system can be increased to 

promote resilience. LC2DMA also mapped how communication pattern between parents and teachers to develop 

student‘ recovery and resilience.  

The study begins with an introduction that is done through the FGD (Focus Group Discussion) to the 

students, parents, and teachers at SDN 1 and SDN 2 Liwa Lampung Barat. In FGD, students were asked to fill out a 

few items of questions related to the identification of students psychological condition post-disaster. One of the 

question items and students‘ answer are as follows: 

What makes you feel anxious today? The answer given was when listening to the loud sound of a car, 

seeing the heavy rain, listening the thunder, seing the strong winds. All the answers given were related to natural 

disaster, it did not have any relation with friendship or academic fields. It was also in line with depth interview 

conducted by 23 parents in West Coast Lampung (Pesisir Barat), 18 parents stated that their children are not ready 

in facing the natural disaster and only 5 people who are ready to face the natural disaster. 

From the analysis of some questions, it can be concluded that (1) students in elementary school have high 

level of stressors and low attitude of resilience against the natural disaster, (2) there is no communication between 

parents and teachers (learning community has not been form), (3) parents haven‘t know how to deal with the children 

who experience stress due to natural disaster (do not know how to grow the resilience to the disaster on children), 

and (4) teachers and schools do not have a program to increase the resilience against the natural disaster on 

students and (5) there is no program to integrate disaster curriculum on the learning process in the classroom. The 

results are then used as the basis to build a framework of LC2MDA development. 

Based on literature studies and reinforced by the results of the preliminary study, the researchers set out 

some basic assumptions in the development of LC2MDA, such as: (1) LC2MDA which is developed is directed to the 

process of recovery after natural disasters, and not in the context of disasters caused by technological disasters or 

terrorist acts; (2) LC2MDA focus on growing disaster awareness and increasing resilience of primary school students 

in facing natural disasters around through a learning community between students, parents, teachers, and schools; 

(3) LC2MDA focus on improving disaster literacy and its impact on the soft skills ability in the context of students 

psychosocial; and (4) the development of LC2MDA is implemented on the learning process in the classroom by using 

integrated thematic learning concept with EXCLUSIVE models in order to improve students‘ disaster literacy. 

After going through a series of research and development stages, it is produced a final product in the form 

of the model presented in Figure 1: 



Gambar 2. model LC2MDA 

 

V. EXPLANATION OF THE MODEL 

The early process of LC2MDA is problem identification. In this process, there are a few things to be done, 

such as: identification of the problem, literature study, understanding the local culture and the role of stakeholders, 

understanding the geological factors, identification of pre-knowledge of students, identification of students‘ character 

which must be constructed. 

Once the problem is identified and the psychological condition of the object is mapped, then it is carried out 

the identification of risk management. At this stage, things to be done are: to establish the disaster risk context 

(Psycho-social), identify the worst thing that will happen after the disaster, the risk analysis of post-disaster and ways 

to overcome the problems, the treatment which will be given to students in improving the resilience to post-disaster 

recovery process. 

On the next phase, it is done the identification and analysis of instructional essential materials that include 

analysis of the Standard Competence (KI) and Basic Competence (KD), identify the types of material or themes of 

the subjects, select the type of material or theme which is suitable with the standard competence and basic 

competence, identification and approaches analysis, models, methods, and learning instrument, and preparation for 

field implementation. At this stage, the learning model used is the EXCULSIVE model (Exploring, Clustering, 

Simulating, Valuing, and Evaluating) which is specific for disaster mitigation (Abdurrahman, Kadaryanto, & Tarmini, 

2013). 

After all the preparations for the study has been completed, then it comes to the field implementation phase. 

It consists of three phases: pre-learning, on-learning and post-learning. In the pre-learning phase, orientation process 

is done by all stakeholders to engage in recovery activities and establishing the resilience of the students, 

identification of disaster experience, and motivation. In the learning phase, the EXCLUSIVE model begins to be 

applied which is covered with the learning process to increase disaster literacy and resilience attitude of the students. 

In the post-learning phase, it is done by conducting an assessment of disaster identification ability, evaluation of the 

problems and development of disaster solution, forming a community-based disaster management organization 

The last step done by all stakeholders on this LC2MDA models is evaluating the results of the 

implementation of the model comprehensively which has been acquired and supervise the follow-up process from the 

implementation that has been done. 

 

V. EXPERT JUDGEMENT 

5.1. Eligibility of LC2MDA from the aspects of suitability 

    The average total score of all three validators regarding the fulfillment of the aspects of the model 

suitability that has been developed is 3.3 or 81%, which means very high. That means LC2MDA is appropriate to be 

applied. It is based on the reason that LC2MDA has already fulfilled the feasible aspects of suitability as follows: (a) 

LC2MDA which is successfully developed has already included in good criteria related to the main objective in 

developing a model of community empowerment in disaster-prone areas, (b) LC2MDA is very feasible if it is 

implemented as a model for community empowerment in disaster-prone areas, (c) The concept of process presented 

by LC2MDA are in accordance with the concept of model for community empowerment in disaster-prone areas, (d) 

The integration between the whole process of LC2MDA if it is associated with the concept of model for community 

empowerment in disaster-prone areas has been good, ( e) LC2MDA has already been systematic in order to 



increase the community participation in learning communities, (f) The workflow or process described in LC2MDA to 

be implementable has already been consecutive, (g) the theory and list of references used in the development of 

LC2MDA has been very relevant, and (h) the language used in LC2MDA to make stakeholders understand has been 

appropriate. It is in line with Beecham, et al (2005) who stated that suitability is one of the factors that determine the 

feasibility of a model developed. 

5.2. Feasibility of LC2MDA from the aspects of scope 

    The average total score of the validators regarding the fulfillment of the scope aspect from the model that 

has been developed is 3.4 or 85%, which means very high. It means that LC2MDA in terms of scope are feasible to 

be applied. It is based on the reason that LC2MDA meets the criteria of the scope aspects as follows: (a) LC2MDA 

as a model that focuses on disaster mitigation, community-based learning community has been completed, (b) the 

level of LC2MDA phase detail related to the purpose of development and implementation, especially in the 

neighborhood school with the vulnerability level of disaster has been specific, (c) the phase of LC2MDA which is 

successfully developed to involve stakeholders in the whole process that is both theorists and technical based on the 

development goals has been already in a good criteria, (d) the phase of LC2MDA which are able to represent all the 

main processes of the model of community empowerment in vulnerable disaster areas has been very good, and (e) 

LC2MDA is very possible to be applied directly to the community with a heterogeneous background. It is in line with 

Beecham, et al (2005) who stated that the scope is one of the factors that determine the feasibility of a model 

developed.  

5.3. Feasibility of LC2MDA from the aspect of consistency 

    The average total score of the validators regarding the fulfillment of the consistency aspect of the model 

that has been developed is 4 or 100%, which means very high. That means LC2MDA in terms of consistency are 

feasible to apply. It is based on the reason that LC2MDA meets the criteria of consistency with the following aspects: 

(a) the use of terms in LC2MDA has been very consistent, (b) the use of language in LC2MDA has been very 

consistent, (c) the structure of LC2MDA which is presented has been very consistent. It is in line with Beecham, et al 

(2005) who stated that consistency is one of the factors that determine the feasibility of a model developed. 

5. 4. Feasibility of LC2MDA from the aspect of clarity 

    The average total score of validator regarding the fulfillment of clarity aspect of the model that has been 

developed is 3.6 or 96%, which means very high. It means that LC2MDA in terms of clarity are feasible to be applied. 

It is based on the reason that LC2MDA meets the criteria of the aspects of clarity as follows: (a) the terms used in 

LC2MDA is very clear, (b) the language used in LC2MDA has been very clear, (c) easy to understand the operational 

phase of LC2MDA, (d) the presentation of LC2MDA (chart/schematic plot and descriptive) is obvious, and (e) the 

relationship of the chart/plot scheme with a descriptive explanation of LC2MDA is clear. It is in line with Beecham, et 

al (2005) who stated that clarity is one of the factors that determine the feasibility of a model developed. 

5.5. Feasibility of LC2MDA from the aspects of ease of use 

    The average total score of the validator regarding the fulfillmentof ease of use aspect from the model that 

has been developed is 3 or 75%, which means high. It means that LC2MDA in terms of ease of use are feasible to be 

applied. 

     It is based on the reason that LC2MDA meets the criteria of the ease of use aspects as follows: (a) prior 

knowledge required by the user to interpret the operational framework of LC2MDA is only slightly, (b) based on the 

phase of operations that have been described in LC2MDA, the steps are easy to understand, (c) based on the phase 

of operations that have been described in LC2MDA, the steps are easy to apply, (d) the description of the phase of 



operations in LC2MDA can be easier for users to apply the LC2MDA, (e) LC2MDA is easily adapted to different 

situations in the context of mitigation for disaster in general. It is in line with Beecham, et al (2005) who stated that 

ease of use is also one of the factors that determine the feasibility of a model developed. 

5.6. Feasibility of LC2MDA from the aspects of depth 

   The average total score of the validator regarding the fulfillment of the depth aspect of the model that has 

been developed is 3.7 or 92%, which means very high. It means that LC2MDA in terms of depth usage are feasible 

to be applied. It is based on the reason that LC2MDA meets the criteria of the depth aspects as follows: (a) LC2MDA 

has already been characteristic related to the development objectives and the context of the problems encountered, 

(b) the specificity of LC2MDA with the context of the situation which is encountered has been specific, and (c) 

LC2MDA operational phase related to the development objectives and the context of the situation encountered has 

been detailed. It is in line with Beecham, et al (2005) who stated that the depth is also one of the factors that 

determine the feasibility of a model developed. 

5.7. Feasibility LC2MDA of aspects operational 

    The average total score of the validator regarding the fulfillment of operational aspects of the model that 

has been developed is 3.5 or 88%, which means very high. It means that LC2MDA in terms of operational are 

feasible to be applied. It is based on the reason that LC2MDA meets the criteria of operational aspects as follows: (a) 

LC2MDA is possibly implemented in an organized and structured way by involving all stakeholders and (b) LC2MDA 

has already been operational to improve the disaster awareness and resilience against the  

disaster risk. It is also in line with Beecham, et al (2005) who stated that operational is also one of the factors that 

determine the feasibility of a model developed. 

 

VI. CONCLUSION 

Based on the expert judgement of the models that have been developed, it showed that LC2MDA model 

can be considered as an alternative model which is effective to recover the post-disaster psychological condition of 

the students and form the students‘ psychological resilience to the possibility of the aftershocks. 
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I. PENDAHULUAN 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal diharapkan mampu merencanakan dan mengembangkan 

proses pembelajaran yang kondusif bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan sehingga berkembang 

seluruh potensi, terbentuknya karakater (tabiat), dan menghasilkan peradaban manusia yang bermartabat dan 

terhormat. Idealnya pendidikan yang baik dan berkualitas adalah pendidikan yang mampu mentransformasi sejumlah 

nilai luhur dan terhormat yang mampu membentuk ruang intelektual, sikap, dan ketrampilan siswa agar mereka 

mampu memecahkan masalah kehidupan kelak secara nyata dan mengasyikan di masyarakat dan lingkungannya. 

Seyogianya sasaran pendidikan bukan hanya berorientasi pada transformasi kepintaran atau ilmu pengetahuan, 

melainkan memperhatikan pula perkembangan moral, budi pekerti, watak, nilai, perilaku, mental, dan kepribadian 

yang tangguh, unggul, mandiri, dan mulia.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 menyebutkan fungsi 

pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan bangsa dan 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. Harapan undang-undang ini akhirnya selalu 

didengungkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam setiap kesempatan 

beliau berpidato mengemukakan pernyataan bahwa pentingnya membangun karakter bangsa agar dapat 

menciptakan manusia bermartabat dan terhormat sebagai arah pembangunan bangsa. Pernyataan ini dikemukakan 

beliau setelah melihat gejala terjadinya degradasi moral dan melemahnya semangat bangsa ini di masyarakat.  

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Bapak Mohammad Nuh kemudian telah berinisiatif 

merumuskan kebijakan baru untuk memasukan nilai-nilai pendidikan karakter dalam setiap pembelajaran di sekolah 

dengan segala daya dan cara kreativitas yang mengasyikan bagi guru di lingkungannya masing-masing sampai 

sekarang. Harapan ini sejalan dengan tuntutan Curriculum Standards For Social Studies – National Council For The 
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Social Studies (1994) bahwa kurikulum dan pembelajaran secara simbolik akan tetap memperhatikan kebaikan dan 

kekurangan. Hasil pembelajaran di kelas sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kreativitas guru sesuai tempat 

dan letak keberadaan sekolah dimana masyarakat itu berada. Sekolah yang kreatif akan membantu siswa untuk 

mengembangkan perhatian yang sesuai dengan tempat dan lingkungan mereka berada. Dengan demikian konsep 

sekolah dan tempat belajar merupakan esensi siswa untuk meraih prestasi secara bijak dan terstandar. 

Upaya transformasi nilai-nilai karakter dalam pendidikan yang paling efektif dilakukan melalui proses 

pembelajaran di kelas. Transformasi nilai melalui pembelajaran sangat bergantung kepada wawasan, sikap, dan 

keterampilan yang dimiliki oleh guru yang bersangkutan dimana sekolah itu berada. Pendidikan yang baik dan 

berkualitas akan membentuk pribadi-pribadi peserta didik yang berkarakter baik, begitu pula siswa yang berkarakter 

tentu diawali oleh guru yang berkarakter pula. Sarana tepat untuk mengembangkan transformasi nilai-nilai arif dan 

bijak setempat sebagai sebuah karakter adalah melalui pendidikan kewarganegaraan berbasis kearifan lokal. Zuriah 

(2012) Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship Education) merupakan instrumen fundamental dalam bingkai 

pendidikan nasional sebagai media bagi pembentukan karakter bangsa (nation and character building) ditengah 

heterogenitas dan pluralisme yang menjadi karakteristik utama bangsa Indonesia. Ragamnya perbedaan menjadi 

kekayaan nasional, seperti perbedaan suku, budaya, adat istiadat, permainan lokal, agama, ras, gender, strata 

sosial, dan golongan aliansi politik sangat jelas dan melekat pada masyarakat. Pluralitas ini harus diterima, disyukuri, 

dan dikembangkan secara bijak dan cinta sebagai suatu kenyataan aset kekayaan nasional yang khas dan tidak 

dimiliki bangsa lain.   

Permainan ―balogo‖ sebagai permainan tradisional rakyat daerah suku Banjar di provinsi Kalimantan 

Selatan, sebenarnya dapat dijadikan sebagai metode pembelajaran lokal yang bijak dan representatif diterapkan 

oleh guru di kelas. Permainan ―balogo‖ dapat dimainkan oleh seluruh lapisan masyarakat tua dan muda, laki-laki 

atau perempuan dan umumnya laki-laki, tetapi akan lebih menarik bila dimainkan oleh anak-anak ditingkat sekolah 

dasar, baik secara individu maupun kelompok atau beregu (team). Permainan ―balogo‖ sangat seru dan 

mengasyikan bagi anak untuk diterapkan sebagai salah satu metode pembelajaran di kelas, tidak hanya sebagai 

sebuah permainan, tetapi disadari atau tidak permainan ini dapat dijadikan alat pemersatu, pelestari, dan perekat 

budaya bangsa, sekaligus metode pembelajaran ampuh dan efektif untuk menanamkan nilai-nilai kemandirian bagi 

peserta didik yang terlibat didalamnya. Didalam permainan tradisional ―balogo‖ setiap langkah permainan selalu 

menegakkan kemandirian aturan permainan, komitmen, dan  kompak baik dengan sesama tim atau lawan bermain, 

kemenangan dan atau kekalahan dalam permainan ―balogo‖ dirayakan dan dirasakan bersama dengan penuh 

antusias, konsekuen, dan gembira sesuai aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama sebelumnya oleh kedua 

belah pihak lawan. Selama ini guru hanya terpaku kepada tawaran sejumlah metode pembelajaran asing saja, 

hampir tidak pernah mau melihat dan mencobakan permainan tradisional yang kita miliki sendiri untuk diangkat 

menjadi metode pembelajaran seperti permainan ―balogo‖. Padahal permainan tradisiional ―balogo‖ itu sarat nilai-

nilai lokal (local values) sebagai nilai kearifan daerah setempat (local genius) yang lebih bersentuhan dengan peserta 

didik secara etnosentrik dalam keseharian, sehingga lebih bermakna bagi mereka. 

Kenyataan praksis di lapangan, kondisi seperti ini bergantung kepada pengelolaan guru PPKn 

bersangkutan yang masih belum mempunyai kemauan, kemampuan, keberanian, komitmen, dan keyakinan serta 

upaya (ikhtiar) untuk menerapkan ke dalam pembelajaran di kelas. Alasan mereka karena tidak tahu, tidak umum, 

tidak bergengsi, dan tidak mau ―ribet‖ bila menerapkan metode pembelajaran yang tidak dan atau belum dikenal dan 

diketahui oleh orang lain sebagai metode pembelajaran yang baru. Guru pada umumnya lebih senang mengagung-

agungkan metode pembelajaran asing seperti yang ada sekarang.  Nilai-nilai lokal yang luhur dalam permainan 

tradisional seperti ―balogo‖ sudah kehilangan makna budaya ditengah-tengah masyarakat yang berdimensi 



multikultural, bahkan sudah kehilangan aktualisasi jati diri budaya bangsa Indonesia. Seandainya permainan 

tradisional ―balogo‖ ini sudah dapat diterapkan oleh guru di sekolah terutama di sekolah dasar (SD) sebagai salah 

satu metode pembelajaran maka tidak semata dapat memberikan manfaat terhadap dunia pendidikan, tetapi lebih 

menggembirakan dari itu merupakan upaya membangun masyarakat multikultural dengan wawasan kebangsaan 

yang utuh dan membanggakan melalui pelestarian budaya di lingkungan peserta didik setempat. Selama ini kita 

sebagai guru sudah terjebak secara parsial dalam melihat dan memandang suatu permasalahan, guru PPKn masih 

belum bangga dengan budayanya sendiri dalam menerapkan metode pembelajaran tradisional seperti itu di kelas 

secara utuh. Faktor urgensi, unik, baharu, dan nyata inilah yang melatarbelakangi permasalahan untuk diangkat 

kepermukaan sebagai bahan kajian ilmiah dan bermakna.   

 

II. MASALAH 

Tujuan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan oleh UNESCO melalui International Commision on 

Education for The Twenty First Century mengusulkan empat pilar belajar, yaitu ―learning to know, learning to do, 

learning to be, and learning to live together‖ (UNESCO, 1996). Keempat pilar ini merupakan karakter utuh yang 

hendak dicapai dalam setiap pembelajaran di kelas. Pencapaian tujuan ini akan cepat terwujud bila guru mampu 

menjembatani dengan metode pembelajaran yang tepat, mengasyikkan, banyak unsur bermain, dan menyentuh 

keseharian peserta didik terutama di SD. Metode pembelajaran permainan tradisional yang sesuai dengan 

lingkungan peserta didik di SD adalah metode permainan ―balogo‖. Permainan ini sarat dengan nilai seperti nilai 

sportivitas, kerja keras, kerjasama, mandiri, konsekuen, dan keterampilan. Muatan nilai-nilai ini  sudah terlihat saat 

memulai membuat ―logo‖ (alat permainannya, dibuat dari bahan tempurung/batok kelapa) secara bersama, lalu 

menentukan peraturan permainan, hingga bermainnya semua dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan 

pertahanan yang matang. Saat bermain ―logo‖ di antara mereka terjadi saling berargumentasi dan berdiskusi antar 

sesama pemain, terkadang mereka berdebat mempertahankan dan menentukan strategi permainan untuk 

mengalahkan lawan mainnya. Andai saja permainan ini dirancang untuk diterapkan dalam sebuah metode 

pembelajaran di kelas pada anak usia SD, tentu lebih tepat dan menyentuh pada usianya. Hal ini sesuai dengan 

dasar pembelajaran di SD yang lebih menekankan pada filosofi ―bermain sambil belajar‖ terutama untuk anak kelas 

rendah I, II, dan III.   

Menurut hasil kajian orang Jepang yang bernama Otsu (1998) menjelaskan bahwa Kewarganegaraan 

(civics) pada tahun 1970 disiapkan sebagai mata pelajaran di sekolah, Kementerian Pendidikan mereka 

menggambarkan tujuan inti Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksud sebagai berikut: pertama, untuk 

mengembangkan kesadaran dan pemahaman tentang Jepang sebagai sebuah bangsa dan prinsip kedaulatan (to 

develop an awareness and understanding of Japan as a nation and the principle of sovereignty); kedua, untuk 

mengembangkan suatu konsep tentang masyarakat lokal dan negara serta cara bagaimana setiap individu dapat 

berkontribusi dalam satu pekerjaan di masyarakat dan negara (to develop a concept of local community and the state 

and ways in which the individual can contribute to the work of the community and the state); ketiga, untuk 

menghargai hak dan tanggung jawab serta tugas dari individu dalam suatu komunitas dan masyarakat yang lebih 

luas (to appreciate rights and responsibilities and duties of the individual in the community and wider society); 

keempat, untuk mengembangkan kemampuan bertindak secara positif dalam hubungan antara hak dan kewajiban 

(to develop an ability to act positively in relation to rights and duties). 

Pendidikan Kewarganegaraan (civics) sebagai suatu mata pelajaran di sekolah (SD) keberadaannya sangat 

penting, efektif dan efisien untuk menanamkan sejumlah nilai atau karakter positif yang dikehendaki di masyarakat, 

terutama untuk memberikan pemahaman dasar kepada peserta didik tentang bangga berbangsa dan hal-hal yang 



berkaitan dengan kepemimpinan. Caranya dapat dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai budaya lokal setempat 

yang mampu memberikan kontribusi berarti kepada peserta didik. Bahkan selanjutnya peserta didik dapat 

memahami dan menyadari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dalam bertingkah laku 

dimasyarakatnya melalui nilai-nilai permainan itu. Permainan rakyat tradisional yang dapat diangkat sebagai metode 

pembelajaran yang representatif adalah metode pembelajaran tradisional ―balogo‖. Tentu saja banyak kendala dan 

keberatan yang dapat dirasakan saat seorang guru PPKn ingin menerapkan dan sekaligus menyadarkan 

pengelolaan metode ini sebagai metode pembelajaran ampuh di kelas. Tentu saja, disadari dalam penerapannya di 

kelas tidak semudah membalik telapak tangan. 

Dilihat secara ideal dan konseptual bahwa pembelajaran PPKn akan sangat efektif diajarkan di kelas SD 

yang lebih banyak menekankan pada aspek bermain dengan menerapkan metode pembelajaran permainan. 

Rasional alasan ini karena anak-anak diusia SD identik dengan bermain, maka bila dalam pembelajaran 

menggunakan metode permainan yang ada di sekitar mereka dapat dipastikan akan lebih menarik. Permainan rakyat 

tradisional ―balogo‖ adalah permainan yang dekat sekali dengan lingkungan mereka. Pada tulisan ini diperkenalkan 

permainan tradisional ―balogo‖ untuk dijadikan metode pembelajaran PPKn yang dapat diterapkan di kelas. 

Kenyataan di lapangan permainan rakyat tradisional ―balogo‖ ini masih banyak yang belum mengenalnya bahkan 

dianggap asing bagi sebahagian orang, terutama dikalangan anak-anak usia SD dewasa ini mereka lebih mengenal 

permainan elektronik yang ―online‖. Permasalahannya antara lain sebagai berikut: (1) Apakah guru PPKn dan siswa 

SD sudah mengetahui permainan rakyat tradisional ―balogo‖ di lingkungan mereka? (2) Apakah metode 

pembelajaran permainan tradisional ―balogo‖ sangat mengasyikkan bagi peserta didik di kelas? (3) Nilai-nilai edukatif 

apa sajakah yang dapat ditransformasikan melalui penerapan metode permainan tradisional ―balogo‖ di kelas? (4) 

Bagaimanakah cara pengelolaan metode pembelajaran tradisional ―balogo‖ oleh guru PPKn dilihat secara 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian oleh guru PPKn di kelas? (5) Kendala-kendala dan 

isu-isu apa sajakah yang dihadapi dalam penerapan metode pembelajaran permainan tradisional ―balogo‖ di kelas?    

 

III.  PEMBAHASAN 

3.1 Keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Anak di Sekolah Dasar 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Penjelasan pasal 37 (ayat 

1) ―Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa 

kebangsaan dan cinta tanah air‖. Konteks ini artinya bahwa Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya 

merupakan pendidikan kebangsaan yang bertanggung jawab terhadap pembentukan pendidikan karakter bangsa. 

Seluruh nilai yang terkandung didalamnya mengandung nilai keharusan (imperatif) yang menuntut perlunya 

penghayatan baru kita terhadap pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu konsep keilmuan, instrumentasi, dan 

praksis pendidikan yang utuh, selanjutnya dapat melahirkan ―civic intelligence‖, dan civic participation‖, serta ―civic 

responsibility‖ sebagai peserta didik dan Warga Negara Indonesia. 

Budimansyah, dkk. (2007) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu 

bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor 

―value-based education‖ di sekolah formal. Konfigurasi kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar paradigma 

sebagai berikut: Pertama, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi individu agar menjadi Warga Negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, 

dan bertanggung jawab; Kedua, PKn secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-

dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor yang bersifat saling berpenetrasi dan terintegrasi (konfluen) dalam konteks 

substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara; ketiga, PKn 



secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai 

(content embedding values) dan pengalaman belajar (learning experiences) dalam bentuk berbagai perilaku yang 

perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral 

Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. 

Hasil temuan Kerr (1999) tentang gambaran jati diri ―Citizenship Education‖ ternyata ditemukan jati diri 

dipengaruhi oleh faktor-faktor ―historical tradition, geographical position, socio-political structure, economic system, 

and global trends‖. Studinya mengidentifikasikan adanya suatu ―Citizenship education continuum‖ minimal dan 

maksimal. Pertama, ―Citizenship education‖ pada titik minimal ditandai oleh: ―thin, exclusive, elitist, civics education, 

formal, content led, knowledge-based, didactic transmission, easier to achieve and measure in practice‖. 

Didefinisikan secara sempit, hanya mewadahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran kewarganegaraan, bersifat 

formal, terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan, menitikberatkan pada proses pengajaran, dan hasilnya 

mudah diukur. Kedua, ―Citizenship education continuum‖ pada titik maksimal ditandai oleh: ―thick, inclusive, activist, 

citizenship education, participative, process-led, values-based, interactive interpretation, more difficult to achieve and 

measure in practice‖. Maksudnya bila didefinisikan secara luas, mewadahi berbagai aspirasi dan melibatkan 

berbagai unsure masyarakat, kombinasi pendekatan formal dan informal, dilabel ―citizenship education‖, 

menitikberatkan pada partisipasi siswa melalui pencarian isi dan proses interaktif di dalam maupun di luar kelas, 

hasilnya lebih sukar dicapai dan diukur karena kompleksnya hasil belajar.  

Sejalan dengan konseptualisasi bentuk kontinum ini, kemudian Kerr (1999) dalam studinya 

dikonseptualisasikan lagi tiga pendekatan ―Citizenship Education‖, yaitu: (1) ―Education about citizenship‖ yang 

memusatkan perhatian kepada siswa dengan menitikberatkan pada pengetahuan dan pemahaman sejarah dan 

struktur nasional, serta proses pemerintahan dan kehidupan politiknya; (2) ―Education through citizenship‖ yang 

menitikberatkan kepada keterlibatan siswa secara ―learning by doing‖ melalui keaktifannya,  pengalaman 

berpartisipasi di sekolah atau masyarakat dimana ia tinggal. Proses belajar seperti ini diyakini memiliki potensi untuk 

―reinforces the knowledge component‖; dan (3) ―Education for citizenship‖ yang mencakup kedua pendekatan 1-2 

yang menitikberatkan pada proses dimana siswa dilengkapi dengan seperangkat alat seperti pengetahuan dan 

pemahaman, keterampilan dan sikap, nilai dan disposisi yang melibatkan mereka terhadap partisipasi aktif dan 

sensitifitas terhadap peraturan dan tanggung jawab mereka dalam menghadapi kehidupan dikemudian hari. 

Pendekatan ini mengaitkan ―Citizenship Education‖ dengan ―The whole education experience of students‖. 

Telaah dari semua pernyataan yang digambarkan oleh masing-masing ahli dapat diambil benang emas dari 

seluruh visi dan misi pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya adalah pendidikan yang berusaha untuk 

menanamkan sikap, pemahaman, dan keterampilan kepada peserta didik tentang jati diri sebagai identitas bangsa 

yang khas dan sudah kita miliki sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa disampaikan melalui proses pembelajaran 

secara nyata di dalam kelas maupun di luar kelas untuk menjadi lebih kuat dan kokoh. Warga negara memiliki 

identitas pribadi yang jelas. Pendidikan kewarganegaraan yang disampaikan meliputi berbagai muatan nilai luhur 

yang secara imperatif ditaati bahkan dijadikan target capaian prestasi akademik dan sosial di masyarakat. Cepatnya 

tingkat capaian itu akan sangat ditunjang oleh berbagai faktor pendekatan, media, strategi dan metode pembelajaran 

yang menyenangkan, lebih banyak unsur permainan terutama bagi anak SD, kongkrit, dan familiar sehingga mereka 

tidak merasa jenuh, kaku, dan asing dengan budayanya sendiri. Wujud nyata dari berbagai nilai yang diharapkan 

sebagai hasil proses pembelajaran PKn itu adalah terwujudnya peserta didik yang mandiri dalam kehidupan di 

masyarakat dengan ciri-cirinya mereka mampu berpartisipasi aktif melibatkan diri dalam semua aspek kegiatan 

sosial, memiliki tanggung jawab yang tinggi dan tuntas dalam setiap kepemimpinan dan kepercayaan yang 



diembannya, memiliki keilmuan yang baik dan dapat diimplementasikan dalam setiap kondisi ditunjang dengan 

keluasan hati yang bersih, memiliki nilai religius agamis dengan tuntunan akhlak yang baik dan terpuji sesuai aturan 

agama, taat/patuh/disiplin terhadap semua peraturan yang berlaku, bersifat terbuka dengan kebebasan berpikir 

logis-ilmiah-rasional-kritis-kreatif-inovatif-proyektif-sensitif-cermat dan lentur dalam setiap situasi.    

Penegasan Quigley, dkk. (1991) dalam Winataputra (2012) menjelaskan tentang identitas pribadi warga 

negara yang dimaksud bersumber dari ―civic culture‖ yang dikembangkan melalui pendidikan kewarganegaraan 

dalam berbagai bentuk dan latar. Elemen ―civic culture‖ yang paling sentral dan sangat penting dikembangkan 

adalah ―civic virtue‖, yaitu kemauan dari warga negara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan 

pribadi. ―Civic virtue‖ merupakan domain psikososial individu yang secara substantif memiliki dua unsur, yaitu ―Civic 

dispositions‖ dan ―Civic commitments‖. Pengertian ―civic dispositions‖ adalah sikap dan kebiasaan berpikir 

warganegara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem 

demokrasi, sedangkan pengertian ―civic committments‖ adalah komitmen warga negara yang bernalar dan diterima 

dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional. Kedua unsur ―civic virtue‖ ini diyakini akan mampu 

menjadikan proses politik berjalan secara efektif dalam meningkatkan kemaslahatan umum (the common good) dan 

memberi kontribusi terhadap perwujudan ide fundamental dari sistem politik termasuk perlindungan terhadap hak 

azasi manusia sebagai individu. 

3.2 Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Anak di SD 

Dampak hasil pendidikan kewarganegaraan di SD adalah menciptakan warga negara yang baik adalah 

anak mandiri (to be an excellent citizen) di lingkungannya mempunyai identitas kepribadian dengan memiliki prinsip-

prinsip hidup yang jelas dan berbudaya tinggi. Secara kultur anak dengan kemandiriannya mempunyai kemauan 

yang selalu menempatkan dirinya bermanfaat bagi orang lain dan menempatkan kepentingan orang banyak di atas 

kepentingan dirinya sendiri. Anak melakukan hal ini karena sudah menjadi kebiasaan dan sikap keseharian dalam 

setiap momen apapun secara spontan, sehingga nilai sosial anak disini sangat tinggi dan jiwa sosialnya pun sangat 

kental, begitu pula rasa setia kawannya pun sangat dekat, mereka sudah tidak memperhitungkan untung dan rugi,  

tetapi lebih kepada panggilan jiwa.  Ciri lain anak yang bersangkutan mempunyai tekad dan konsentrasi yang tinggi 

secara nalar dan pikir yang sehat, anak yang bersangkutan mempunyai sikap konsekuen, selalu mempertimbangkan 

rasio dan akal sehat, mereka umumnya tidak mau merugikan orang lain maupun dirinya sendiri, anadai yang 

bersangkutan pernah merasakan bersalah maka terasa dihantui perasaan selalu bersalah. Prinsipnya mereka selalu 

berpendapat bahwa apa pun yang mereka lakukan terpenting berguna bagi setiap orang ―demi kemaslahatan‖ orang 

banyak, dan mereka lakukan secara optimal dan secara psikologis merasakan kepuasan batin.  

Berbeda pandangan secara substansi dengan Delanty (2001) tentang tujuan akhir pembentukan karakter 

kewarganegaraan sebagai hasil dari produk pendidikan kewarganegaraan yang baik adalah lebih menekankan pada 

demokrasi kewarganegaraan. Demokrasi menurut Delanty terdiri dari konstitusionalisme (constitutionalism), 

pluralism (pluralism), dan kewarganegaraan (citizenship). Kata lain, kewarganegaraan (citizenship) hanyalah 

merupakan salah satu dari tiga ranah sentral demokrasi. Menurutnya konstitusionalisme yang dimaksud meliputi 

peraturan hukum (rule of law) yang membatasi domain peran negara yang berlebihan; pluralisme mengacu kepada 

representasi kepentingan publik; dan kewarganegaraan merupakan partisipasi publik dalam pemerintahan dan/atau 

pengambilan kebijakan (policy) yang akhirnya melahirkan hak dan kewajiban. Pentingnya posisi keberadaan 

kewarganegaraan yang baik dalam demokrasi digambarkan oleh Kalidjernih (2011) bahwa demokrasi tanpa 

kewarganegaraan maka demokrasi hanyalah sebagai formalitas saja (empty formalism) yang disebut dengan 

―pepesan kosong‖, identik dengan istilah demokrasi palsu (false democray) yang lebih mendahulukan kepentingan 

elit politik dan birokrat tetapi selalu mengatasnamakan kepentingan masyarakat. 



Kebermaknaan hasil sebuah pendidikan oleh Delors (1999) lebih dipertegas lagi bahwa kebermaknaan 

pendidikan harus memampukan anak dalam memahami diri mereka sendiri dan memahami orang lain melalui 

pemahaman yang lebih baik tentang dunia. Pendidikan juga hendaknya membantu setiap orang sampai tingkat 

tertentu untuk menjadi warga negara dunia yang selalu berubah dan selalu memahami hubungan antara manusia 

dan lingkungannya. Dengan mengetahui identitas diri sendiri berarti mendukung untuk memahami orang lain dengan 

cara menghormati perbedaan atau keanekaragaman kebudayaan orang lain. Pengetahuan akan berkembang saat 

manakala guru mampu mengangkat dan mengenalkan kembali kepermukaan kekhasan budaya kita sendiri yang 

akan membimbing dan mengarahkan kesadaran berbudaya dan mewariskan pelestarian nilai-nilai budaya luhur yang 

berkembang. 

Berpijak pada berbagai pernyataan dan penegasan konsep pembelajaran PKn sebagai salah satu cara 

untuk mentransformasikan sejumlah nilai kemandirian akan lebih cepat, efektif, dan efisien bila dalam proses 

pembelajaran di kelas guru mampu menerapkan metode pembelajaran yang lebih mengutamakan unsur permainan 

terutama di SD. Contoh metode pembelajaran permainan yang dimaksud adalah metode permainan tradisional 

―balogo‖ sebagai wujud budaya daerah dan produk kearifan lokal (local genius) setempat. Metode ini menarik dan 

asyik diangkat kepermukaan, karena lebih dekat dengan lingkungan dan keseharian peserta didik terutama bagi 

anak di daerah sekaligus bertujuan untuk mengenalkan dan melestarikan nilai budaya setempat. Manfaat permainan 

anak tradisional menurut Dharmamulya, dkk. (1992) antara lain: membina dan menguatkan kesehatan jasmani dan 

rohani anak; menghilangkan kekakuan bagian-bagian tubuh hingga menjadi lentur, memfungsikan panca indera 

anak dengan sebaik-baiknya, lentur, dan cekatan; mengembangkan aspek kejiwaan anak; menciptakan ketajaman 

pikiran, kehalusan rasa, dan kekuatan kemauan; menambah insyaf kekuatan jiwa anak secara lahir batin; mampu 

menyesuaikan diri dalam setiap keadaan; lebih tegas mengoreksi segala kesalahan atau kekurangan pada diri 

sendiri; lebih bersikap bijaksana; melatih dan mendidik perasaan diri dan sosial, disiplin diri, ketertiban, 

membiasakan bersikap awas dan waspada; siap sedia dalam menghadapi segala keadaan dan peristiwa; 

membiasakan anak untuk berpikir secara kongkrit; mendidik anak untuk tetap terus sanggup berjuang sampai 

tercapai tujuan; dan mempertebal kebebasan berpikir dan bertindak anak.    

3.3 Permainan Tradisional “Balogo” dan Muatan Nilai-Nilai Mandiri 

Asal usul permainan ―balogo‖ (balogo) adalah jenis permainan  tradisional suku Banjar di Kalimantan 

Selatan. Balogo diambil dari kata logo karena permainan itu menggunakan logo. Hingga tahun 1980-an permainan 

ini masih sering dilakukan di kalangan masyarakat Banjar, namun dewasa ini permainan balogo sudah mulai tersisih 

oleh permainan elektronik popular. Permainan ini dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Umumnya hanya dimainkan 

oleh kaum pria, dengan jumlah pemain 2 sampai 5 orang. Logo terbuat dari tempurung kelapa. Garis tengahnya 

berukuran sekitar 5-7 cm dan tebalnya sekitar 1-2 cm. Kebanyakan logo dibuat berlapis dua yang direkatkan dengan 

bahan aspal atau dempul agar berat dan kuat. Bentuk logo bermacam-macam, ada yang dibentuk seperti bidawang 

(bulus), biuku (penyu), segi tiga, layang-layang, daun, dan bundar. Saat bermain logo harus dibantu dengan sebuah 

alat yang disebut penapak atau beberapa daerah menyebutnya dengan istilah campai, yakni stik atau alat pemukul 

yang panjangnya sekitar 40 cm dan lebar 2 cm. Fungsi penapak (campai) adalah untuk mendorong logo agar bisa 

meluncur dan merobohkan logo pihak lawan yang dipasang saat bermain. 

Permainan balogo dapat dilakukan satu lawan satu atau secara baregu (tim). Jika dimainkan secara 

beregu, maka jumlah pemain yang ―naik‖ (yang melakukan permainan) harus sama dengan jumlah yang ―pasang‖ 

(pemain yang logonya dipasang untuk dirobohkan). Jumlah pemain beregu minimal 2 orang dan maksimal 5 orang. 

Jumlah logo yang dimainkan sebanyak jumlah pemain yang disepakati dalam permainan. Cara memasang logo 

adalah dengan mendirikannya secara berderet ke belakang pada garis-garis melintang. Inti dari permainan ini adalah 



keterampilan memainkan logo agar bisa merobohkan logo lawan yang dipasang. Regu yang paling banyak dapat 

merobohkan logo lawan adalah yang keluar sebagai pemenang. Akhir permainan, pihak yang menang disebut 

dengan ―janggut‖ dan boleh mengelus-elus bagian dagu atau jenggot pihak lawan yang kalah sambil mengucapkan 

teriakan ―janggut-janggut‖ secara berulang-ulang yang tentunya membuat pihak yang kalah malu, tetapi tetap 

menerimanya sebagai sebuah kekalahan. Nilai yang terkandung dalam permainan balogo adalah keterampilan, kerja 

keras, kerja sama, dan sportivitas. Nilai keterampilan tercermin dari pemasangan logo yang memerlukan keahlian 

khusus. Nilai kerja keras tercermin dari usaha para pemain untuk merobohkan logo lawan. Nilai kerja sama tercermin 

tidak hanya di pemasangan logo, tetapi juga tercermin didalam perobohan logo lawan. Nilai sportivitas tercermin dari 

kerelaan pemain yang kalah untuk dielus-elus janggutnya oleh pemenang karena aturannya memang demikian 

(http://www.disporbudpar.kalselprov.go.id/permainan-balogo). 

Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan ―balogo‖ pada dasarnya adalah nilai-nilai kearifan lokal 

setempat dengan ciri khasnya sebagai nilai yang kokoh karena memuat nilai spiritual yang tinggi, keberadaannya 

diyakini, dipatuhi, dihormati, dan dipelihara oleh masyarakat sebagai aset sosial budaya yang kokoh. Keberadaannya 

dijadikan informasi awal sebagai pengetahuan masyarakat lokal untuk memudahkan komunikasi dan pengambilan 

keputusan. Ellen and Bicker (2005) menyebutkan beberapa ciri kearifan lokal adalah (1) sekumpulan pengalaman 

yang berakar pada tempat tertentu; (2) ditularkan secara lisan biasanya melalui peniruan dan demonstrasi; (3) 

konsekuensi hasil praktik langsung dalam keseharian secara terus menerus dan diperkuat dengan pengalaman yang 

berulang untuk selalu mencoba; (4) lebih bersifat empiris daripada pengetahuan teoritis; (5) selalu berulang dengan 

ciri khas tradisi, tetapi bila ada pengetahuan yang baru maka menyesuaikan; (6) selalu berubah, 

diproduksi/direproduksi, ditemukan dan terkadang hilang, sering direpresentasikan sebagai suatu yang statis; (7) 

bersifat khas/unik dan fungsional; (8) tersebar tidak merata secara sosial; dan (9) holistik, integratif, dan merupakan 

bagian didalam tradisi budaya yang lebih luas.   

3.4 Permasalahan dan Tantangan Permainan “balogo” di Masyarakat 

Ketika permainan ―balogo‖ diungkap kembali maka sangat mengesankan dan sekaligus mengingatkan 

kepada masa-masa kecil dahulu. Akhir-akhir ini permainan balogo sudah mengalami perbedaan terutama dalam 

sistem permainannya, karena permainan balogo sekarang sudah menyesuaikan dengan perkembangan zamannya 

sesuai dengan dunia anak sekarang. Sekalipun sudah berubah sistem dan peristilahan permainan balogo tetapi 

makna inti yang mendasari permainannya terjadi ―learning process‖ bagi anak. Unsur kreativitas dalam permainan 

balogo dewasa ini sangat tinggi sebagai pembelajaran utuh yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. Nilai-nilai pendidikan yang diperoleh anak saat bermain logo antara lain adalah nilai bekerja keras, 

kreatif dan kritis, bersosialisasi, dan bermain dengan kegiatan motorik yang sangat lengkap, serta membuat 

kemampuan anak berkembang secara mandiri. Misalnya kalau dahulu bahan ―logo‖ dibuat dari tempurung atau 

batok kelapa, tetapi sekarang logo sudah dibuat dari bahan plastik yang dibakar.  Awal permainan ditandai dengan 

―pingsut‖ atau ―suit‖ untuk memulai permainan dan sekaligus menentukan siapa yang harus main bagi yang menang 

dan siapa yang harus pasang bagi yang kalah pingsut. 

Permasalahan yang menarik akhir-akhir ini, banyak terjadi perubahan istilah permainan pada umumnya, 

dibandingkan bermain logo pada zaman dahulu. Istilah-istilah baru yang muncul dewasa ini antara lain: ―shooter‖ 

istilah untuk memukul, ―depen‖ kemungkinan diambil dari istilah ―defense‖ artinya bertahan atau istilahnya jaga. Bagi 

yang jaga harus memasang logonya, terdapat lagi istilah baru yaitu ―tambah darah‖ untuk diberikan kesempatan 

memukul berkali-kali. Istilah lain lagi seperti ―rise‖ ketika yang jaga boleh memasang logo dengan posisi miring untuk 

mempersulit pemukul menembak untuk mengenai logo yang dipasang. Saat permainan berlangsung, sering 

terdengar anak-anak berteriak ―wuih het sot, het sot‖, kemungkinan diambil dari kata ―head shoot‖ yang artinya 



menyatakan pukulan atau tembakan lawan mengenai logo pasang secara telak dan tepat dari jarak kejauhan. 

Padahal arti ini dalam bahasa Inggris adalah tembakan di kepala. Istilah-istilah ini nampaknya diadopsi dari 

permainan-permainan ―Game Online‖ yang banyak dimainkan anak-anak di internet, seperti Point Blank, Ninja Saga, 

Lyto, Poker, dan lain-lain. Perbedan bermain logo di zaman dahulu dengan bermain di zaman sekarang salah 

satunya terletak pada peristilahan-peristilahan yang digunakan sudah disesuaikan dengan perkembangan Game 

Online yang elektronik sekarang. 

Akhirnya dalam permainan logo ini harus ada regu yang menang dan regu yang kalah. Patokannya jika 

salah satu tim atau pemain sudah mencapai poin tertentu, atau jika waktu sudah habis alias sudah sore, dan 

permainan juga bisa diakhiri bila ada logo pemain yang rusak pecah karena pukulan logo lawan, sehingga akhirnya 

yang bersangkutan dinyatakan kalah dalam permainan itu. Saat berakhir maka bagi regu yang menang akan 

menikmati kegembiraannya, sedangkan bagi yang kalah dalam permainan ini harus konsekuen menerima hukuman 

sesuai kesepakatan sebelumnya. Biasanya pihak yang kalah harus menggendong pihak yang menang, atau kalau 

kesepakatannya misal harus menyapu membersihkan halaman lebih baik karena ada muatan nilai edukatif sesuai 

persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak (http://paud-anakbermainbelajar.blogspot.co.id/2014/01/ permainan-

tradisional-klasik-balogo.html).  

Memperhatikan gejala seperti ini, permainan balogo sudah hampir punah, jauh dari sifat keasliannya, 

bahkan terkesan asing sendiri dengan beberapa peristilahan yang digunakan dalam permainannya. Hal ini dirasakan 

tidak hanya bagi guru-guru senior yang sekarang sudah berusia antara 35 tahun ke atas, padahal dahulunya 

diperkirakan sudah pernah bermain dan mengenal tetapi sekarang sudah asing sendiri. Apa lagi bila kita 

memperhatikan perkembangan anak-anak SD sekarang nampaknya sudah tidak ada lagi yang mengenal bahkan 

mau terlibat memainkannya, mereka lebih senang dengan permainan canggih dan kental dengan sentuhan teknologi 

seperti ―game online‖. Tidak dapat dipungkiri karena permainan dewasa ini sangat menantang, bergengsi, dan cepat 

akses dengan berbagai pilihan menarik. Andai saja permainan balogo ini mulai dikenalkan dalam bentuk metode 

pembelajaran di kelas, lambat laun nampaknya akan dikenal dan disenangi oleh anak, dan sekalipun demikian 

memerlukan waktu yang panjang dan lama harus ada penyesuaian terlebih dahulu. Secara nyata bila permainan 

balogo ini dapat diterapkan kepada anak-anak di kelas diyakini akan banyak memberikan transformasi nilai-nilai 

berharga sebagai wujud nilai kemandirian. Adapun dilihat dari sisi pengelolaan semestinya guru PPKn sangat 

menguasai secara manajerial dalam mengimplementasikannya ke dalam perencanaan pembelajaran, 

pengorganisasian dalam kurikulum, pelaksanaan ide dan konsep dari perencanaan yang sudah dirancang, dan 

kemampuannya untuk mengendalikan. Kendala dan isu-isu yang muncul kepermukaan akhir-akhir ini antara lain 

dirasakan sudah melemahnya kemauan, kemampuan, keberanian, tingkat komitmen, dan upaya (ikhtiar) guru PPKn 

di sekolah, diperparah dengan sulitnya merubah pola pikir (mindset) yang sudah ada dan melekat pada dirinya dari 

zona enak dan aman untuk dirubah ke zona kreatif dan inovatif. 

 

 

 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 SIMPULAN 

Transformasi nilai mandiri dalam pembelajaran PPKn melalui metode pembelajaran permainan tradisional 

―balogo‖ di SD sangat efektif dan bermakna besar bagi anak-anak sebagai peserta didik. Sebab anak-anak diusia SD 



adalah identik dengan usia bermain, usia gembira, usia menyenangkan, dan usia yang mengasyikkan. Diusia ini 

anak sangat mudah mentransformasi nilai-nilai yang mereka temukan dalam keseharian dan lingkungannya. Diusia 

SD ini anak berada dalam masa keemasan (the golden age periode) yang sangat peka untuk menerima, 

mentransformasi, dan menirukan sesuatu dengan baik dan cepat. Semua peraturan dan ketentuan mereka patuhi 

dalam permainan tradisional ―balogo‖ ini secara langsung atau tidak langsung dan dampaknya membentuk 

kepribadian mereka. Muatan nilai-nilai edukatif yang terkandung didalam permainan itu sangat sarat makna yang 

kesemuanya menggambarkan nilai kemandirian, seperti karakter kerja keras, kerja sama, tanggung jawab, 

konsekuen, keberanian, tangguh, memecahkan masalah, komitmen, disiplin/patuh, terbuka, menghormati, 

menghargai, partisipatif, kritis, kreatif, inovatif, proyektif, dan lain-lain.  

Pembelajaran PPKn (citizenship education) di sekolah salah satunya diyakini akan menjadi dasar yang kuat 

dan mengakar untuk mengelola proses pembelajaran menarik di kelas dengan baik berawal dari kegiatan dalam 

masyarakat lokal setempat yang sarat dengan muatan nilai-nilai luhur dan tidak dapat terpisahkan dengan 

pengembangan karakter siswa secara nyata dan familiar dengan lingkungannya. Pendidikan kewarganegaraan 

adalah pendidikan untuk kewarganegaraan secara utuh yang membekali anak secara pengetahuan 

kewarganegaraan, pengembangan sikap kewarganegaraan, warga negara yang terampil dan cekatan dalam 

memecahkan permasalahan hidup dan kehidupan secara nyata di lingkungan masyarakatnya sendiri dengan baik, 

nyata,  asyik, cerdas, dan enjoyment. Akhirnya melalui pembelajaran PPKn di sekolah (SD) dapat menciptakan 

berbagai karakter luhur yang  melahirkan nilai kemandirian bagi anak, baik secara moral maupun sosial. 

Pembelajaran PPKn yang disampaikan dengan metode pembelajaran nyata, menyenangkan, dan terbuka  akan 

mempercepat proses transformasi nilai yang sempurna. Pembelajaran PPKn di sekolah yang disampaikan guru 

melalui metode pembelajaran permainan tradisional ―balogo‖ tidak disangsikan lagi keberhasilannya bagi anak. 

Permasalahannya permainan rakyat tradisional ―balogo‖ di lingkungan masyarakat suku Banjar di provinsi 

Kalimantan Selatan sendiri banyak yang belum mengetahui dengan baik, apa lagi berpengalaman terlibat langsung 

memainkannya terutama bagi guru dan anak-anak sekarang. Kalau saja diantara guru ada yang mengetahui 

permainan ini sekarang kemungkinan mereka sudah berusia 35 tahun ke atas dan pernah hidup di kampung atau 

hulu sungai, tetapi bagi anak-anak sekarang terutama yang tinggal di kota hampir dapat dipastikan mereka tidak 

banyak yang mengetahui permainan tradisonal ―balogo‖ tersebut.  Mereka lebih mengenal permainan modern 

dengan pengaruh asing yang serba ada dan instan untuk dilakukan karena seluruh sintaknya sudah siap (template). 

Permainan modern dengan cepat menggeser nilai tradisional dengan berbagai alternatif pilihan menarik dan banyak 

variannya, lebih menantang cara bermainnya, melibatkan sentuhan teknologi, dan mempunyai akses yang cepat. 

Faktor penyebabnya antara lain karena tingkat kesibukan dan keterbatasan waktu, sikap hidup instan, teknologi 

canggih dengan kecepatan yang luar biasa dengan sistem yang serba digital, layar sentuh automatik, small, slim, 

chip, high memory,  simpel dan tidak berbelit-belit, bergengsi karena sudah dikenal dan terkenal, menarik dan 

variatif, kita sebagai warga masyarakat sendiri sudah  tidak peduli terhadap keberadaan budaya daerah sendiri, 

mempunyai mental cepat puas, ingin cepat puas, dan atau kurang pergaulan sehingga tidak pernah mau tahu, malas 

untuk belajar menggali, serta tidak mandiri. 

Permainan tradisional ―balogo‖ merupakan permainan rakyat dengan segala kekhasannya dan sangat 

berkarakter atau memiliki sarat nilai budaya lokal (local wisdom). Permainan ini umumnya dimainkan oleh setiap 

orang tua dan muda, baik oleh laki-laki maupun perempuan, dimainkan dalam momen apa saja, tidak terlalu 

memerlukan tempat yang sangat luas dan memakan lahan tempat khusus, tidak harus dimainkan di dalam gedung 

beton atau bangunan tertentu cukup di lapangan di atas lantai tanah sekalipun, permainan ini sangat simpel murah 

meriah baik dari segi peraturan dan sistem pembuatannya, bahan tempurung mentahnya pun banyak diperoleh di 



sekitar kita termasuk aspal perekat dan kayu atau bambu tongkatnya banyak ditemukan, semua orang mudah dan 

dapat memainkannya, tidak harus terlalu banyak orang yang terlibat bahkan tidak perlu ada wasit yang mengawasi 

karena setiap orang adalah berfungsi sebagai wasit, akan lebih tepat dan asyik bermanfaat bila dimainkan saat 

waktu tertentu pada waktu senggang disore hari atau waktu dibulan puasa sambil ―ngabuburit‖, dan lain-lain. Dilihat 

dari karakteristiknya permainan tradisional ―balogo‖ ini sangat menarik, asyik, bersahaja, dan memiliki sarat nilai 

yang dapat ditransformasikan bila dimainkan oleh siapa pun. Selama permainan berjalan sesuai dengan peraturan 

yang sudah disepakati bersama terkadang muncul kesalahan dan atau pelanggaran yang disengaja atau tidak 

disengaja, sehingga menciptakan suasana bersitegang, diskusi terbuka, argumentasi, tawa, canda dan lucu 

(humoris). Semua fenomena itu karena mereka mempertahankan sikap kemandirian berdasarkan peraturan yang 

sudah disepakati sebelumnya. 

Nilai-nilai yang dapat ditransformasikan secara teoritis kepada peserta didik melalui penerapan metode 

pembelajaran permainan tradisional ―balogo‖ sangat kaya dan sarat nilai, seperti nilai kerja sama, kerja keras, kritis, 

kreatif, inovatif, perjuangan untuk mempertahankan, proyektif, prediktif, tangguh, memecahkan masalah, terbuka, 

komunikatif, kompak, dan lain-lain. Kesemua nilai yang dimaksud adalah wujud dari karakter kemandirian yang 

dimiliki oleh peserta didik yang diharapkan dalam pembelajaran PPKn. Secara praktis penerapan metode 

pembelajaran permainan ―balogo‖ mempunyai makna pelestarian dan perekat nilai budaya lokal yang sakral sebagai 

alat pemersatu bangsa dengan segala kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Bagi guru PPKn  metode ini 

sangat ampuh, efektif, dan efisien untuk mentransformasikan sejumlah nilai karakter bangsa yang sangat berharga, 

terhormat, dan bermartabat. 

Disadari atau tidak bahwa cara guru PPKn sebagai pemimpin di dalam kelas mengelola (how to manage) 

penerapan metode pembelajaran tradisional ―balogo‖: pertama, dilihat secara perencanaan (planning) guru PPKn 

masih lemah dan belum pernah dicobakan berbasis kearifan lokal (local wisdom) dan cenderung tidak percaya diri 

(PD) karena belum tahu dan mengerti sepenuhnya secara keilmuan; kedua, secara pengorganisasian (organizing) 

guru PPKn belum mampu untuk memilih dan memilah-milah dengan baik dan tepat alokasi dan pengorganisasian 

kurikulum PPKn dengan benar agar kurikulum menjadi hidup (life curriculum) sehingga tidak mati; ketiga, secara 

pelaksanaan (actuating) jarang bahkan hampir tidak pernah guru PPKn berinisiatif secara kritis, kreatif, dan inovatif 

melakukan proses pembelajaran baik di dalam atau di luar kelas menerapkan metode pembelajaran lain selain 

metode yang sudah sering digunakan secara rutin. Hampir sebagian besar guru sudah terjebak dengan kebiasaan 

dan kemalasan yang ingin cepat, mudah, dan instan, serta mental gengsi dengan mudah meremehkan sesuatu yang 

belum dicobakan. Inti permasalahan sebenarnya mereka awalnya tidak mengerti dan memahami secara mendalam 

tentang metode pembelajaran permainan tradisional ‗balogo‖ tersebut; keempat, secara pengendalian (controlling) 

guru PPKn lemah dalam kontrol setiap capaian tujuan pembelajaran, tercapai atau tidak tujuan pembelajaran itu 

tidak pernah ada sangsi sebagai pertimbangan berikut untuk memperbaiki atau menyempurnakannya. Aspek lain, 

dilihat dari kemauan, kemampuan, keberanian, komitmen, keyakinan, dan upaya (ikhtiar) mereka untuk mencoba 

menerapkan metode lain yang lebih mandiri masih sangat lemah, mental mereka sudah rusak dan terjebak dengan 

rutinitas keseharian. 

4.2  SARAN 

Transformasi nilai-nilai mandiri dalam pengelolaan pembelajaran PPKn melalui metode permainan 

tradisional ―balogo‖ di kelas SD akan efektif, efisien, dan tepat bila diawali oleh guru PPKn sendiri, sedini mungkin, 

dan sekecil apapun sebagai pemimpin di kelas sekaligus sebagai tokoh yang disegani dan dikenal oleh peserta didik 

dan masyarakat (Key Opinion Leader/KOL) seyogianya memiliki kemauan, kemampuan, keberanian, keyakinan, dan 

selalu berusaha untuk berkembang dan maju dengan cara selalu mampu merubah pola pikir (mindset).  



Bagi peserta didik, mereka sangat mengharapkan pembelajaran PPKn itu disampaikan oleh guru PPKn 

yang profesional dan cerdas (smart), penuh kreativitas dalam menerapkan metode pembelajaran permainan yang 

unik seperti metode permainan tradisional ―balogo‖, agar mereka dalam menerima pembelajaran di kelas lebih asyik 

dan menyenangkan. Secara psikologis kondisi anak yang asyik dan menyenangkan akan mempermudah mereka 

dalam menerima transformasi nilai hingga menjadi pribadi yang mandiri. Sangat bijak bila anak-anak sekarang 

mengetahui permainan ―balogo‖ sebagai salah satu permainan rakyat tradisional yang manarik dan seru andai 

diterapkan dalam metode pembelajaran PPKn sebagai pembelajaran nilai atau karakter di kelas Sekolah Dasar. 

Bagi guru, seyogianya guru PPKn yang profesional adalah guru PPKn yang cerdas dan selalu 

mencobakan metode pembelajaran lain seperti metode permainan ―balogo‖ dalam mengelola proses pembelajaran 

di kelas yang berorientasi sepenuhnya kepada siswa (student oriented) ke arah terciptanya suasana pembelajaran 

yang asyik, menyenangkan, melegakan, dan familiar sebab dengan iklim pembelajaran seperti ini akan 

mempercepat transformasi nilai mandiri yang diharapkan. Guru semestinya meyakini bahwa mereka adalah anak-

anak yang baik dan emas dimasanya (the golden age periode). Oleh karena itu ada dua dampak sekaligus yang 

dapat dirasakan, yaitu dampak psikologis-pedagogis dan dampak pelestarian nilai budaya luhur dari daerah 

setempat. 

Bagi Sekolah Dasar (Kepala Sekolah), proses transformasi nilai mandiri yang dilakukan oleh guru PPKn 

kepada peserta didik dengan baik dan tepat di sekolah dasar (SD) melalui metode pembelajaran permainan 

tradisional ―balogo‖ sangat diperlukan sebagai fondasi awal dalam membentuk kepribadian anak yang sangat 

berharga dan menentukan mereka kelak sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Secara tidak langsung berarti 

sekolah turut aktif mengangkat nilai budaya daerah sebagai pemersatu bangsa ke dalam proses pembelajaran di 

kelas. Pada masa SD potensi mereka sangat besar dan potensial untuk menerima transformasi nilai mandiri yang 

diinginkan, dan pada masa ini mereka memiliki kekuatan yang dahsyat untuk berkarya kelak dengan keyakinan yang 

teguh dan berprinsip. Kepala Sekolah wajib untuk selalu mendukung, memfasilitasi, dan mencari solusi untuk 

percepatan pencapaiannya. 

Bagi orang tua (keluarga), agar mereka mendukung dan mempercayakan sepenuhnya kepada sekolah 

dan guru-gurunya yang profesional dan cerdas itu. Berikan bantuan dan masukan berharga untuk bersama-sama 

memelihara hubungan komunikasi yang baik secara multi arah (multy ways traffic communication). Saran, masukan, 

dan kerjasama yang baik dan intens sangat diperlukan dan ditunggu pihak sekolah secara kekeluargaan (guyub) 

dalam upaya mencari solusi yang terbaik dan bijak. 

Bagi pemerintah, hendaknya lebih memperhatikan aspek regulasi berupa kebijakan yang jelas dan selalu 

memberikan stimulus menarik yang melindungi dan selalu memberikan kepercayaan diri kepada guru yang 

bersangkutan diimbangi dengan penghargaan dan sangsi yang jelas pula, agar guru tidak takut dan enggan untuk 

selalu kreatif dan baru. Semua itu dilakukan atas dasar hasil monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala, nyata, 

dan terjadwal. Pemerintah tidak mudah untuk menyalahkan dan membebankan kepada guru saja, dan sebaiknya 

bergegas lebih aktif lagi. Hal ini dilakukan secara terstruktur dan hirarkis sesuai dengan deskripsi tugasnya masing-

masing serta mewajibkan setiap guru untuk lebih kreatif dan berinovatif dalam pembelajaran PPKn di kelas.  

Bagi masyarakat (stakeholders), keberadaan masyarakat bukan berperan hanya sebagai pengguna 

(user) dan atau penonton belaka, tetapi lebih dari itu mereka lebih berperan sebagai penentu yang bebas dalam 

memberikan penilaian yang utuh, objektif, komprehensif, dan kontinyu. Masyarakat dalam hal ini lebih bersifat 

mengkritisi secara apa adanya keberhasilan pendidikan di sekolah, mereka terlibat dan melibatkan diri sesuai 

dengan keahlian masing-masing untuk memberikan penilaian yang bijak. Seluruh anggota masyarakat menjadi 



barometer dalam keberhasilan pendidikan di sekolah, dan kepercayaan sekolah yang bersangkutan terletak pada 

kepercayaan masyarakat setempat dan pada umumnya. 
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ETNOPEDAGOGI 
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I. KESULTANAN BANTEN SELAYANG PANDANG 

 Di wilayah yang sekarang dikenal sebagai provinsi Banten, provinsi yang ke 30 dalam wilayah NKRI Negara 

Kesatuan Repbulik Indonesia, sekitar abad ke 15 telah berdiri  Kesultanan Banten. Sejarah Kesultanan Banten tidak 

terlepas dari peran Kesultanan Demak dimana di dalam upaya untuk membendung semakin meluasnya pengaruh 

dan kekuasaan Portugis di Pulaun Jawa, sekitar tahun 1526, Kesultanan Demak  memperluas pengaruhnya ke 

kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukan beberapa kawasan pelabuhan dan menjadikannya sebagai 

pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Penaklukan dan pengu-asaan wilayah pesisir Barat pulau Jawa 

tersebut tidak terlepas dari peran sentral Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah ) beserta putra-nya Maulana 

Hasanuddin yang kemudian mendirikan benteng pertahanan Surosowan yang dalam perkembangannya men-jadi 

pusat pemerintahan Kesul-tanan Banten. Berikut sekilas perkembangan Kesultanan Banten. 

 1.1 Tahun 1526 M Pendirian Surosoan Banten  

 Atas Perintah  dari Sunan Gunung Jati, ibukota Banten dipindahkan ke dekat pelabuhan Banten, yang 

kemudian disebut Surosowan. Berdasarkan beberapa data, pemindahan ibukota ini dilakukan pada tanggal 1 

Muharram 933 H bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 1526 M. 

 1.2 Tahun 1527 M Sunda Kelapa Dikuasai Banten  

 Bagi pihak Portugis target memperluas wilayah pengaruh selalu dilakukan karenanya Portugis dengan 

armada dan persenjataan lengkap telah meninggalkan Malaka menuju Sunda Kelapa dipihak lain dalam upaya 

membendung semakin meluasnya pengaruh dan kekuasaan  Portugis maka Demak, Banten, dan Cirebon bergerak 

untuk menguasai Sunda Kelapa. Sunda Kelapa dapat dikuasai pada tahun 1527 M, dan Fatahillah diangkat untuk 
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menjadi Adipati Sunda Kelapa. Sebagai tanda kemenangan, Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta, 

yang berarti Kota Kemenangan. 

 Armada Portugis yang datang dari Malaka untuk melaksanakan perjanjian tahun 1522 M dengan Kerajaan 

Pajajaran tiba setelah Sunda Kelapa dikuasai pasukan Islam. Portugis yang dipimpin oleh Francisco de Sa 

melakukan perang terbuka di perairan Sunda Kelapa, dan setelah mendapat perlawanan hebat dari pasukan Islam, 

Portugis dapat diusir mundur dari Sunda Kelapa. 

 Setelah Jayakarta berhasil diamankan dari serangan Portugis, Hassanudin dan Fatahillah bekerjasama 

menangani pembangunan di Banten dan Jayakarta. Hassanudin bertanggung jawab dalam masalah pengembangan 

wilayah dan pendidikan kemasyarakatan, sedangkan Fatahillah bertanggung jawab menangani keamanan dan 

pertahanan wilayah. Sehingga pada masa itu Islam menyebar dengan pesat dan keamanan negara terjamin. Kedua 

penguasa di Jawa Barat memerintah atas nama Sultan Demak. 

 1.3 Tahun 1552 M Pendirian Kesultanan Banten 

 Dengan semakin pesatnya Kemajuan perkembangan Banten, maka Banten yang semula berstatus 

Kadipaten ditingkatkan menjadi kesultanan dengan Hassanudin ditunjuk sebagai raja pertama. Pada tahun yang 

sama pula, Fatahillah (menantu dari Sunan Gunung Jati) diangkat menjadi raja di Cirebon, mewakili Sunan Gunung 

Jati, dikarenakan  mangkatnya raja Cirebon, Pangeran Pasarean (putera Sunan Gunung Jati) di tahun tersebut. 

Menjalankan tugas pemerintahan di Jayakarta diangkat Pangeran Bagus Angke, menantu Sultan Hassanudin. 

1.4 1552-1570 M Masa Pemerintahan Sultan Maulana Hassanudin. 

 Sultan Maulana Hassanudin raja pertama Kesultanan Banten dari tahun 1552 M hingga wafatnya di tahun 

1570 M. Pada masa pemerintahannya, kota Banten berkembang pesat. Penduduk diperkirakan telah mencapai 

70.000 jiwa. Terletak dipertengahan pesisir teluk Banten, kota yang dikenal dengan nama Surosowan ini memiliki 

panjang 400 hingga 850 depa. Kota Banten dilewati sungai jernih yang dapat dilalui oleh kapal jung dan gale. 

 Kota Banten dikelilingi benteng bata setebal tujuh telapak tangan. Bangunan- bangunan pertahanan dua 

lantai terbuat dari kayu dilengkapi meriam. Di tengah kota terdapat alun alun untuk kegiatan ketentaraan, kesenian 

rakyat dan sebagai pasar di pagi hari. Istana raja terletak di sisi selatan alun-alun, disampingnya dibangun bangunan 

datar yang ditinggikan dan diatapi yang disebut Srimanganti, sebagai tempat raja bertatap muka dengan rakyat. Di 

sebelah barat alun alun dibangunlah Masjid Agung Banten. 

 Sultan Hassanudin dalam usahanya membangun Kota Banten menitikberatkan pada pengembangan sektor 

perdagangan, di samping memperluas lahan pertanian dan perkebunan. Pada masa pemerintahannya, Banten 

menjadi pelabuhan utama di Nusantara, sebagai persinggahan utama dan penghubung pedagang-pedagang dari 

Arab, Parsi, Cina, dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Jual beli masih menggunakan sistem barter dan sudah 

mulai digunakan mata uang dengan mata uang Real Banten dan Cash Cina (caxa). 

 Terjadinya krisis kepemimpinan di Kesultanan Demak pada tahun 1547-1568 M, mendorong Sultan 

Hassanudin untuk melepaskan diri dari Kesultanan Demak dan menjadikan Banten kerajaan yang berdiri sendiri. 

Saat itu, wilayah Kesultanan Banten telah meliputi Banten, Jayakarta, Kerawang, Lampung, Inderapura, sampai 

Solebar. Sultan Hassanudin wafat tahun 1570 M dan dimakamkan di samping Masjid Agung.  

 1.5 1570-1580 M Masa Kekuasaan Sultan Maulana Yusuf 

 Pada masa kepemerintahan Sultan Maulana Yusuf, strategi pembangunan dititik beratkan pada 

pengembangan kota, keamanan wilayah, perdagangan dan pertanian. Pada saat itu, perdagangan sudah sangat 

maju sehingga Banten merupakan tempat penimbunan barang-barang dari seluruh dunia yang nantinya akan 

disebarkan ke seluruh nusantara. 



 Majunya perdagangan maritim di Banten, maka kota Surosowan dikembangkan menjadi kota pelabuhan 

terbesar di Jawa. Ramainya kota baru ini dengan penduduk pribumi maupun pendatang membuat diberlakukannya 

aturan penataan dan penempatan penduduk berdasarkan keahlian dan asal daerah penduduk. Perkampungan untuk 

orang asing biasanya ditempatkan di luar tembok kota, seperti Pekojan yang diperuntukan bagi pedagang muslim 

dari kawasan Arab ditempatkan di sebelah barat pasar Karangantu, Pecinan yang diperuntukan bagi pendatang dari 

Cina ditempatkan di sebelah barat Masjid Agung, di luar batas kota. Penataan pengelompokan pemukiman selain 

bertujuan untuk kerapian dan keserasian kota juga untuk kepentingan keamanan, dan merupakan upaya penyebaran 

dan perluasan kota. 

 Selain penataan pemukiman, dilakukan perkuatan dan penebalan tembok keliling kota dan tembok benteng 

sekeliling istana. Tembok benteng diperkuat dengan lapisan luar dari bata dan batu karang dengan parit di 

sekelilingnya. Perbaikan Masjid Agung juga dilakukan dan penambahan bangunan menara dengan bantuan Cek Ban 

Cut, arsitek muslim asal Mongolia. Untuk kepentingan irigasi di sekitar kota dan untuk pemenuhan kebutuhan air 

bersih bagi kota Surosowan di buat danau buatan Tasikardi.  Air dari sungai Cibanten dialirkan melalui terusan 

khusus ke danau ini, yang kemudian disalurkan ke daerah-daerah sekitar melalui pipa-pipa terakota, setelah 

diendapkan di Pengindelan Abang dan Pengindelan Putih, air yang sudah jernih dialirkan ke keraton dan tempat-

tempat lain di dalam kota. Di tengah danau buatan ini juga dibuat pulau kecil yang digunakan sebagai tempat 

rekreasi keluarga keraton. 

 Tahun 1579 M. Pasukan Banten di bawah pimpinan Sultan Maulana Yusuf berhasil merebut Pakuan, 

ibukota Kerajaan Pajajaran dan menguasai seluruh wilayah bekas kerajaan Pajajaran. Raja terakhir yang 

memerintah Kerajaan Pajajaran adalah Raga Mulya atau Prabu Surya Kencana, yang juga dijuluki Prabu Pucuk 

Umun atau Panembahan Pulosari, karena pada akhir masa kepemerintahannya berkedudukan di gunung Pulosari, 

Pandeglang. Benteng Pulosari dapat dikuasai oleh Sultan Maulana Yusuf pada tanggal 8 Mei 1579/11 Rabiul Awal 

987 H. Setelah berhasil dikalahkan, seluruh punggawa kerajaan Pajajaran diislamkan dan dibiarkan kembali 

memangku jabatannya sehingga dapat menjamin stabilitas keamanan di seluruh wilayah Banten. 

 Sultan Maulana Yusuf wafat pada tahun 1580 M dan dimakamkan di Pakalangan Gede dekat kampung 

Kasunyatan sekarang, dan karenanya beroleh gelar Pangeran Panembahan Pakalangan Gede atau Pangeran 

Pasarean. Sebagai pengganti, diangkatlah putranya, Pangeran Muhammad yang pada waktu itu baru berusia 9 

tahun. 

 1.6 1580-1596 M Masa kekuasaan Sultan Maulana Muhammad Kanjeng Ratu         

Banten Surosowan 

Keadaan Banten pada masa Sultan Maulana Muhammad dapat diketahui berdasarkan kesaksian Willem 

Lodewycksz yang mengikuti Cornelis de Houtman yang mendarat di pelabuhan Banten tahun 1596. Dari catatan 

mereka diketahui bahwa Kota Banten mempunyai tembok-tembok yang lebarnya lebih dari depa orang dewasa dan 

terbuat dari bata merah. Diperkirakan besarnya sebesar kota Amsterdam tahun 1480 M dan orang dapat melayari 

seluruh Kota Banten melalui banyak sungai.  

 Setiap kapal asing yang hendak berlabuh di Bandar Banten diharuskan melalui semacam pintu gerbang 

dan membayar bea masuk. Transaksi perdagangan di pasar ini berjalan mudah karena mata uang dan pertukaran 

mata uang (money changer) sudah dikenal. 

 Maulana Muhammad terkenal sebagai orang yang saleh. Bagi kepentingan penyebaran agama Islam, 

beliau banyak mengarang kitab agama Islam dan membangun masjid hingga ke pelosok negeri. Sultan juga menjadi 

khatib dan imam untuk setiap salat Jum‘at dan Hari Raya. Pada masa kepemimpinannya, Masjid Agung diperindah 



dengan melapisi dinding dengan keramik dan kolomnya dengan kayu cendana, untuk tempat salat perempuan 

disediakan tempat khusus yang disebut pawastren atau pawadonan. 

 Sultan Maulana Muhammad wafat tahun 1596 saat penyerangan ke Palembang, perang yang dimulai 

akibat bujukan Pangeran Mas, keturunan dari Kerajaan Demak yang ingin menjadi Raja Palembang. Sultan 

tertembak ketika memimpin pasukan dari kapal Indrajaladri di Sungai Musi dan wafat di usia 25 tahun, dimakamkan 

di serambi Masjid Agung dan bergelar Pangeran Seda ing Palembang atau Pangeran Seda ing Rana. Sultan 

meninggalkan putra berusia lima bulan, yaitu Abul Mafakhir, yang ditunjuk sebagai penggantinya. 

1.7 1596-1651 M Masa Kesultanan Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir 

Sultan Abul Mafakhir baru berusia lima bulan dan untuk menjalankan roda pemerintahan ditunjuk 

Mangkubumi Jayanegara, seorang tua yang lemah lembut dan luas pengalamannya dalam pemerintahan sebagai 

walinya. Masa awal pemerintahan sultan yang masih balita ini merupakan masa-masa pahit dalam sejarah 

Kesultanan Banten karena perpecahan dalam keluarga kerajaan, dengan berbagai kepentingan yang berbeda serta 

keinginan untuk merebut tahta kerajaan. 

Setelah Mangkubumi Jayanegara wafat tahun 1602 M, perwalian dikembalikan ke ibunda sultan, Nyai Gede 

Wanagiri. Nyai Gede Wanagiri yang telah menikah lagi mendesak agar suaminya ditunjuk sebagai Mangkubumi. 

Mangkubumi baru ini banyak menerima suap dari pedagang asing sehingga tidak berwibawa. Kekacauan di dalam 

negeri semakin membesar sehingga Mangkubumi sibuk mengurus keributan yang ditimbulkan pedagang Belanda, 

Inggris, Portugis, maupun pedagang dalam negeri. 

 Puncak dari kekacauan adalah dibunuhnya Mangkubumi, yang memicu perang saudara yang dikenal 

dengan Perang Pailir (1608–1609 M), perang memperebutkan tahta yang dilancarkan Pangeran Kulon, saudara 

sultan lain ibu ini yang dapat dihentikan atas usaha Pangeran Jayakarta hingga dibuat perjanjian perdamaian antara, 

satu diantaranya, diangkatnya Pangeran Ranamanggala sebagai Mangkubumi dan wali dari sultan muda. Pangeran 

Ranamanggala putra Maulana Yusuf, berbeda ibu dengan Sultan Maulana Muhammad  mengembalikan stabilitas 

keamanan Banten dan menegakan peraturan untuk kelancaran pemerintahan. Dengan cara demikian, Banten dapat 

terselamatkan dari kehancuran akibat rongrongan dari dalam maupun luar negeri. 

 Beberapa kebijakan penting yang diambil : 

1. Penghapusan keharusan bagi pedagang Cina untuk menjual lada kepada pedagang Belanda 
2. Penetapan pajak ekspor lada dan pajak impor bagi barang-barang yang sebelumnya tidak terkena pajak 
3. Pemberlakuan pajak yang lebih tinggi bagi pedagang dari Belanda. Hal ini dilakukan agar pedagang dari 

Belanda tidak berniaga di Banten karena perilaku pedagang Belanda yang kasar dan mau mencampuri 
urusan pemerintahan dan dalam negeri Banten. 
http://bantenprov.go.id/get_page.php?link=dtl&id=706, di akses tanggal 5 November 2015 

 Sultan-sultan yang memerintah Kesultanan Banten : 

1. Sunan Gunung Jati 
2. Sultan Maulana Hasanudin 1552 - 1570 
3. Maulana Yusuf 1570 - 1580 
4. Maulana Muhammad 1585 - 1590 
5. Sultan Abdul Mufahir Mahmud Abdul Kadir 1605 - 1640 (dianugerahi gelar tersebut pada 

tahun 1048 H (1638) oleh Syarif Zaid, Syarif Makkah saat itu.) 
6. Sultan Abu al-Ma’ali Ahmad 1640 - 1650 
7. Sultan Ageng Tirtayasa 1651-1680 
8. Sultan Abdul Kahar (Sultan Haji) 1683 - 1687 
9. Abdul Fadhl/Sultan Yahya (1687-1690) 



10. Abul Mahasin Zainul Abidin (1690-1733) 
11. Muhammad Syifa Zainul Ar / Sultan Arifin (1750-1752) 
12. Muhammad Wasi Zainifin (1733-1750) 
13. Syarifuddin Artu Wakilul Alimin (1752-1753) 
14. Muhammad Arif Zainul Asyikin (1753-1773) 
15. Abul Mafakir Muhammad Aliyuddin (1773-1799) 
16. Muhyiddin Zainush Sholihin (1799-1801) 
17. Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin (1801-1802) 
18. Wakil Pangeran Natawijaya (1802-1803) 
19. Aliyuddin II (1803-1808) 
20. Wakil Pangeran Suramanggala (1808-1809) 
21. Muhammad Syafiuddin (1809-1813) 
22. Muhammad Rafiuddin (1813-1820) 

http://humaspdg.wordpress.com/2010/04/20/catatan-sejarah-kesultanan-banten/ 

 

II. WARISAN KESULTANAN BANTEN 

 2.1 Warisan Sejarah 

 Setelah dihapuskannya Kesultanan Banten, wilayah Banten menjadi bagian dari kawasan kolonialisasi. 

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tahun 1817 Banten dijadikan keresidenan, dan sejak tahun 1926 menjadi 

bagian dari Provinsi Jawa Barat. Kejayaan masa Kesultanan Banten menginspirasikan masyarakatnya untuk 

menjadikan kawasan Banten kembali menjadi daerah otonomi dengan mengikuti arus reformasi di Indonesia, dan 

Banten menjadi provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. 

 Selain itu masyarakat Banten telah menjadi satu kumpulan etnik tersendiri sebagai perpaduan antar etnis 

yang pernah ada pada masa kejayaan Kesultanan Banten, dan keberagaman ini pernah menjadikan masyarakat 

Banten sebagai satu kekuatan yang dominan di Nusantara. 

 2.2 Warisan Kependudukan 

 Kemajuan Kesultanan Banten ditopang oleh jumlah penduduk yang banyak serta multi-etnis. Mulai dari 

Jawa, Sunda dan Melayu. Sementara kelompok etnis nusantara lain dengan jumlah signifikan antara lain Makasar, 

Bugis dan Bali. 

 Dari beberapa sumber Eropa disebutkan sekitar tahun 1672, di Banten diperkirakan terdapat antara 100 

000 sampai 200 000 orang lelaki yang siap untuk berperang, sumber lain menyebutkan, bahwa di Banten dapat 

direkrut sebanyak 10 000 orang yang siap memanggul senjata. Namun dari sumber yang paling dapat diandalkan, 

pada Dagh Register-(16.1.1673) menyebutkan dari sensus yang dilakukan VOC pada tahun 1673, diperkirakan 

penduduk di kota Banten yang mampu menggunakan tombak atau senapan berjumlah sekita 55 000 orang. Jika 

keseluruhan penduduk dihitung, apa pun kewarganegaraan mereka, diperkirakan berjumlah sekitar 150 000 

penduduk, termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia.  

 Sekitar tahun 1676 ribuan orang Cina mencari suaka dan bekerja di Banten. Gelombang migrasi ini akibat 

berkecamuknya perang di Fujian serta kawasan Cina Selatan lainnya. Masyarakat Cina membangun pemukiman 

sekitar pinggiran pantai dan sungai serta memiliki proporsi jumlah yang signifikan dibandingkan masyarakat India 

dan Arab. Sementara di Banten beberapa kelompok masyarakat Eropa seperti Inggris, Belanda, Perancis, Denmark 

dan Portugal juga telah membangun pemondokan dan gudang di sekitar Ci Banten. 



 2.3 Warisan Perekonomian 

 Dalam meletakkan pembangunan ekonomi Banten, selain di bidang perdagangan untuk daerah pesisir, 

pada kawasan pedalaman pembukaan sawah mulai diperkenalkan. Asumsi ini berkembang karena pada waktu itu di 

beberapa kawasan pedalaman seperti Lebak, perekonomian masyarakatnya ditopang perladangan, sebagaimana 

penafsiran dari naskah sanghyang siksakanda ng karesian yang menceritakan adanya istilah pahuma (peladang), 

panggerek (pemburu) dan panyadap (penyadap). Ketiga istilah ini jelas lebih kepada sistem ladang, begitu juga 

dengan nama peralatanya seperti kujang, patik, baliung, kored dan sadap. 

 Pada masa Sultan Ageng antara 1663 dan 1667 pekerjaan pengairan besar dilakukan untuk 

mengembangkan pertanian antara 30 dan 40 km kanal baru dibangun menggunakan tenaga sebanyak 16 000 

orang. Di sepanjang kanal, antara 30 dan 40 000 ribu hektar sawah baru dan ribuan hektar perkebunan kelapa 

dengan 30 000-an petani termasuk orang Bugis dan Makasar. Perkebunan tebu dikembangkan dengan 

mendatangkan saudagar Cina tahun 1620. Di bawah Sultan Ageng, perkembangan penduduk Banten meningkat 

signifikan.  

 Tidak dapat dipungkiri sampai pada tahun 1678, Banten telah menjadi kota metropolitan, dengan jumlah 

penduduk dan kekayaan yang dimilikinya menjadikan Banten sebagai salah satu kota terbesar di dunia pada masa 

tersebut.  

 2.4 Warisan Pemerintahan 

 Setelah Banten muncul sebagai kerajaan yang mandiri, penguasanya menggunakan gelar Sultan, 

sementara dalam lingkaran istana terdapat gelar Pangeran Ratu, Pangeran Adipati, Pangeran Gusti, dan Pangeran 

Anom yang disandang oleh para pewaris. Pada pemerintahan Banten terdapat seseorang dengan gelar 

Mangkubumi, Kadi, Patih serta Syahbandar yang memiliki peran dalam administrasi pemerintahan. Pada masyarakat 

Banten terdapat kelompok bangsawan yang digelari dengan tubagus (Ratu Bagus), ratu atau sayyid, dan golongan 

khusus lainnya yang mendapat kedudukan istimewa adalah terdiri atas kaum ulama, pamong praja, serta kaum 

jawara. 

 Pusat pemerintahan Banten berada antara dua buah sungai yaitu Ci Banten dan Ci Karangantu. Di 

kawasan tersebut dahulunya juga didirikan pasar, alun-alun dan Istana Surosowan yang dikelilingi oleh tembok 

beserta parit, sementara di sebelah utara dari istana dibangun Masjid Agung Banten dengan menara berbentuk 

mercusuar yang kemungkinan dahulunya juga berfungsi sebagai menara pengawas untuk melihat kedatangan kapal 

di Banten. 

 Berdasarkan Sejarah Banten, lokasi pasar utama di Banten berada antara Masjid Agung Banten dan Ci 

Banten, dan dikenal dengan nama Kapalembangan. Sementara pada kawasan alun-alun terdapat paseban yang 

digunakan oleh Sultan Banten sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat kepada rakyatnya. Secara 

keseluruhan rancangan kota Banten berbentuk segi empat yang dipengaruhi oleh konsep Hindu-Budha atau 

representasi yang dikenal dengan nama mandala. Pada kawasan kota terdapat beberapa kampung yang mewakili 

etnis tertentu, seperti Kampung Pekojan (Persia) dan Kampung Pecinan. 

 Kesultanan Banten telah menerapkan cukai atas kapal-kapal yang singgah ke Banten, 

pemungutan cukai ini dilakukan oleh Syahbandar yang berada di kawasan yang dinamakan Pabean. 

Salah seorang syahbandar yang terkenal pada masa Sultan Ageng bernama Syahbandar Kaytsu. 



 2.5 Warisan Agama 

 Berdasarkan data arkeologis, masa awal masyarakat Banten dipengaruhi oleh beberapa kerajaan 

yang membawa keyakinan Hindu-Budha, seperti Tarumanagara, Sriwijaya dan Kerajaan Sunda. 

 Dalam Babad Banten menceritakan bagaimana Sunan Gunung Jati bersama Maulana Hasanuddin, 

melakukan penyebaran agama Islam secara intensif kepada penguasa Banten Girang beserta penduduknya. 

Beberapa cerita mistis juga mengiringi proses Islamisasi di Banten, termasuk ketika pada masa Maulana Yusuf mulai 

menyebarkan dakwah kepada penduduk pedalaman Sunda, yang ditandai dengan penaklukan Pakuan Pajajaran. 

 Islam menjadi pilar pendirian Kesultanan Banten, Sultan Banten dirujuk memiliki silsilah sampai kepada 

Nabi Muhammad, dan menempatkan para ulama memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakatnya, 

seiring itu tarekat maupun tasawuf juga berkembang di Banten. Sementara budaya masyarakat menyerap Islam 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Beberapa tradisi yang ada dipengaruhi oleh perkembangan Islam di 

masyarakat, seperti terlihat pada kesenian bela diri Debus, Rampak Beduk dan juga Pencak Silat  

 Kadi memainkan peranan penting dalam pemerintahan Kesultanan Banten, selain 

bertanggungjawab dalam penyelesaian sengketa rakyat di pengadilan agama, juga dalam penegakan 

hukum Islam seperti hudud. 

  Toleransi umat beragama di Banten, berkembang dengan baik. Walaupun didominasi oleh 

muslim, namun komunitas tertentu diperkenankan membangun sarana peribadatan mereka, di mana 

sekitar tahun 1673 telah berdiri beberapa klenteng pada kawasan sekitar pelabuhan Banten. 

 

III. MUATAN LOKAL SEBAGAI BAHAN  ETNOPEDAGOGIK DI BANTEN . 

 3.1 Muatan Lokal  

 Sekalipun dalam secara empirik banyak dijumpai tradisi masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai local 

wisdom, tetapi belum ada kajian yang mendalam tentang aspek-aspek local wisdom dalam sejarah dan tradisi 

Banten. Banyak sumber informasi (tangible dan intangible) bisa dieksplorasi untuk berbagai pendekatan 

multidimensional dan interdisipliner, kesaksian-kesaksian material seperti manuskrip, karya arsitektural, dan 

artefaktual belum menjadi sumber acuan. Lantas bagaimana orang Banten dapat mengenal sejarahnya, bagaimana 

orang Banten dapat membangun kesadaran untuk menemukan jati diri, dan bagaimana kita bisa mentransfer 

semangat kebudayaan Banten dari generasi ke generasi; menghadapi berbagai tantangan global: geopolitik, 

teknologi-ekonomi, sosial budaya. Disini lah  kita memerlukan analisis antropologi budaya untuk mengungkapkan 

dasar-dasar local genius atau local wisdom dan teknologi pada entitas budaya dari keseluruhan fase sejarah Banten. 

Bagaimanapun wujud dari entitas budaya lokal itu, sumber utamanya berasal dari masa lalu, kendati era global telah 

melanda hampir seluruh pelosok Banten, namun masa lalu selalu dipandang sebagai a living component of present-

day life; komponen hidup yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja dari kehidupan kontemporer. 

 Maka kewajiban kitalah sekarang, masyarakat Banten untuk menginventarisir dan sekaligus melestarikan 

warisan budaya Banten, sebagai bentuk bagi kita masyarakat Banten memiliki, menjaga dan sekaligus memiliki 

kesadaran akan hidup dan eksistensinya. Maka untuk menunjang kehidupan dan eksistensi itu manusia selalu 

memiliki awareness of the past yang selalu mengandung kearifan lokal. Lebih lanjut  tugas kita lainnya  adalah 

bahwa abstraksi nilai dan norma, serta sistem sosial yang melatari terbentuknya local wisdom itu, perlu tindakan 

konstruktif untuk, bukan sekedar merevitalisasi, tetapi juga melalui langkah-langkah reformulasi dan reaktualisasi, 

sejalan dengan tantangan global sekarang dan nanti. 



Pada gilirannya nanti untuk generasi kemudian harus memahami tentang substansi Kearifan budaya lokal 

yang adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya 

serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama, maka dalam kekinian 

implementasi kearifan budaya lokal dalam mengelola lahan yang berpotensi di daerah pegunungan, dataran rendah, 

memberikan nilai ekonomis juga pelestarian sumber daya alam. Kondisi demikian menguntungkan karena terjadi 

kelangsungan pemanfaatan sumberdaya alam dengan tidak merusak lingkungan alam, baik di daerah pegunungan, 

dan daratan rendah. Sesungguhnya budaya kearifan lokal yang telah berkembang secara turun menurun dari 

generasi ke generasi mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup kita secara 

bijaksana dan penuh kearifan karena hakekatnya alam beserta lingkungan ini milik generasi dikemudian hari. 

3.1.1 Muatan Lokal di Banten  

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh koran harian yang ada di Banten (Antara Banten) Dinas 

Pendidikan (Disdik) Provinsi Banten menyiapkan sejumlah materi seni dan budaya lokal Banten seperti Debus, 

Pencak Silat dan Rampak Beduk untuk dijadikan atau dimasukan kedalam kurikulum pendidikan di Banten sebagai  

kurikulum muatan lokal di sekolah. 

Dalam hal ini  dinas pendidikan Banten baru mencanangkan ketiga jenis seni budaya yang dimaksud 

(Bebus, Pencak Silat dan Rampak Beduk) sebagai kurikulum muatan lokal yang akan diterapkan dalam  pendidikan 

di sekolah di wilayah Banten  dan untuk keperluan tersebut telah dilakukan kajian bahan ajar serta menentukan 

standar kompetensinya. Tidak kalah pentingnya pihak Dinas Pendidikan Propinsi Banten telah  terus berupaya 

melakukan sosialisasi dan seminar-seminar sebelum diterapkan di sekolah. 

Berikut secara singkat ketiga seni budaya yang dimakasud: 

1. Debus  

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Debus merupakan kesenian bela diri dari 

Banten yang mempertunjukan kemampuan manusia yang luar biasa. Misalnya kebal senjata tajam, kebal 

air keras dan lain- lain. Kesenian ini berawal pada abad ke-16, pada masa pemerintahan Sultan Maulana 

Hasanuddin (1532-1570). Pada zaman Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1692) Debus menjadi sebuah alat 

untuk memompa semangat juang rakyat Banten melawan penjajah Belanda pada masa itu. Kesenian 

Debus saat ini merupakan kombinasi antara seni tari dan suara. Kesenian Debus yang sering 

dipertontonkan diantaranya: 

1. Menusuk perut dengan tombak atau senjata tajam lainnya tanpa terluka. 
2. Mengiris bagian anggota tubuh dengan pisau atau golok. 
3. Memakan api. 
4. Menusukkan jarum kawat ke lidah, kulit pipi atau anggota tubuh lainnya hingga temus tanpa 

mengeluarkan darah. 
5. Menyiram tubuh dengan air keras hingga pakaian yang dikenakan hancur lumat namun kulit 

tetap utuh. 
6. Menggoreng telur di atas kepala. 
7. Membakar tubuh dengan api. 
8. Menaiki atau menduduki susunan golok tajam. dan 
9. Bergulingan di atas serpihan kaca atau beling. 

Debus dalam bahasa Arab berarti tongkat besi dengan ujung runcing berhulu bundar. Bagi sebagian 

masyarakat awam kesenian Debus memang terbilang sangat ekstrim. Pada masa sekarang Debus sebagai seni bela 

diri yang banyak dipertontonkan untuk acara kebudayaan ataupun upacara adat. 



Debus lebih dikenal sebagai kesenian asli masyarakat Banten, yang mungkin berkembang sejak 

abad ke-18. Menurut sebagian banyak sumber sejarah, kesenian Debus Banten bermula pada abad 16 masa 

pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin (1532-1570) Debus mulai dikenal pada masyarakat Banten 

sebagai salah satu cara penyebaran agama Islam. Namun ada juga yang menyebutkan Debus berasal dari 

daerah Timur Tengah bernama Al-Madad yang diperkenalkan ke daerah Banten ini sebagai salah satu cara 

penyebaran Islam pada waktu itu. Debus berasal dari tarekat Rifa’iyah Nuruddin al-Raniri yang masuk ke 

Banten oleh para pengawal Cut Nyak Dien (1848—1908). 

Permainan Debus diawali dengan mengucapkan mantra “haram kau sentuh kulitku, haram kau 

minum darahku, haram kau makan dagingku, urat kawang, tulang wesi, kulit baja, aku keluar dari rahim 

ibunda. Aku mengucapkan kalimat la ilaha illahu”. Maka pada saat itu juga ia menusukkan golok 

tersebut ke paha, lengan, perut dan bagian tubuh lainnya. Pada saat atraksi tersebut iapun menyambar 

leher anak kecil sambil menghunuskan goloknya ke anak tersebut. Anehnya bekas sambaran golok 

tersebut tidak ada meninggalkan luka yang sangat berbahaya bagi anak tersebut. Atraksi yang sangat 

berbahaya tersebut biasa kita kenal dengan sebutan Debus, Konon kesenian bela diri debus berasal dari 

daerah al Madad. Semakin lama seni bela diri ini makin berkembang dan tumbuh besar disemua 

kalangan masyarakat banten sebagai seni hiburan untuk masyarakat. Inti pertunjukan masih sangat 

kental gerakan silat atau beladiri dan penggunaan senjata. Kesenian debus banten ini banyak 

menggunakan dan memfokuskan di kekebalan seseorang pemain terhadap serangan benda tajam, dan 

semacam senjata tajam ini disebut dengan debus. 

Kesenian ini tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun yang lalu, bersamaan dengan 

berkembangnya agama Islam di Banten. Pada awalnya kesenian ini mempunyai fungsi sebagai 

penyebaran agama, namun pada masa penjajahan Belanda dan pada saat pemerintahan Sultan Agung 

Tirtayasa. Seni beladiri ini digunakan untuk membangkitkan semangat pejuang dan rakyat Banten 

melawan penjajahan yang dilakukan belanda. Karena pada saat itu kekuatan sangat tidak berimbang, 

Belanda yang mempunyai senjata yang sangat lengkap dan canggih. Terus mendesak pejuang dan rakyat 

Banten, satu satunya senjata yang mereka punya tidak lain adalah warisan leluhur yaitu seni beladiri 

Debus, dan mereka melakukan perlawanan secara gerilya. 

Debus dalam bahasa Arab yang berarti senjata tajam yang terbuat dari besi, mempunyai ujung 

yang runcing dan berbentuk sedikit bundar. Dengan alat inilah para pemain Debus dilukai, dan biasanya 

tidak dapat ditembus walaupun Debus itu dipukul berkali kali oleh orang lain. Atraksi atraksi kekebalan 

badan ini merupakan variasi lain yang ada dipertunjukan Debus. Antara lain, menusuk perut dengan 

benda tajam atau tombak, mengiris tubuh dengan golok sampai terluka maupun tanpa luka, makan bara 

api, memasukkan jarum yang panjang ke lidah, kulit, pipi sampai tembus dan tidak terluka. Mengiris 

anggota tubuh sampai terluka dan mengeluarkan darah tetapi dapat disembuhkan pada seketika itu 

juga, menyiram tubuh dengan air keras sampai pakaian yang melekat dibadan hancur, mengunyah 

beling/serpihan kaca, membakar tubuh. Dan masih banyak lagi atraksi yang mereka lakukan. 

Dalam melakukan atraksi ini setiap pemain mempunyai syarat-syarat yang berat, sebelum 

pentas mereka melakukan ritual-ritual yang diberikan oleh guru mereka. Biasanya dilakukan 1-2 minggu 

sebelum ritual dilakukan. Selain itu mereka juga dituntut mempunyai iman yang kuat dan harus yakin 

dengan ajaran islam. Pantangan bagi pemain Debus adalah tidak boleh minum minuman keras, main 

judi, bermain wanita, atau mencuri. Pemain juga harus yakin dan tidak ragu-ragu dalam melaksanakan 



tindakan tersebut, pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pemain bisa sangat membahayakan jiwa 

pemain tersebut. 

Menurut beberapa sumber sejarah, Debus mempunyai hubungan dengan Tarekat di dalam 

ajaran Islam. Yang intinya sangat kental dengan filosofi keagamaan, mereka dalam kondisi yang sangat 

gembira karena bertatap muka dengan Tuhannya. Mereka menghantamkan benda tajam ketubuh 

mereka, tiada daya upaya melainkan karena Allah semata. Kalau Allah tidak mengijinkan golok, parang 

maupun peluru melukai mereka. Dan mereka tidak akan terluka. 

Pada saat ini banyak pendekar Debus bermukim di Desa Walantaka, Kecamatan Walantaka, 

Kabupaten Serang. Yang sangat disayangkan Debus makin lama kian berkurang, dikarenakan para 

pemuda lebih suka mencari mata pencaharian yang lain. Dan karena memang atraksi ini juga cukup 

berbahaya untuk dilakukan, karena tidak jarang banyak pemain debus yang celaka karena kurang latihan 

maupun ada yang “jahil” dengan pertunjukan yang mereka lakukan. Semakin lama warisan budaya ini 

semakin punah. Dahulu kita bisa menyaksikan atraksi Debus ini dibanyak wilayah Banten, tapi sekarang 

atraksi Debus hanya ada pada saat event – event tertentu. Jadi tidak setiap hari kita dapat melihat 

atraksi ini. Warisan budaya, yang makin lama makin tergerus oleh perubahan jaman. 

 

2. Rampak Beduk 

Kesenian Rampak Bedug merupakan kesenian tradisional yang berasal dari Kabupaten Pandeglang. 

Dalam perkembangannya, kesenian Rampak Bedug mengalami perubahan baik dalam hal bentuk dan struktur 

ataupun fungsi kesenian Rampak Bedug. Perubahan yang terjadi dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, baik yang berasal dari faktor manusia, lingkungan geografis, ataupun kondisi sosial budaya 

masyarakat. Kesenian Rampak Bedug merupakan perkembangan dari tradisi ngadu bedug yang dilakukan oleh 

masyarakat di Kabupaten Pandeglang.  

Keberadaan tradisi ngadu bedug yang terkadang menimbulkan perkelahian, maka pemerintah daerah 

mengemas tradisi tersebut menjadi sebuah kesenian tradisional Rampak Bedug. Kesenian Rampak Bedug pada 

awalnya dilakukan dalam rangka memeriahkan datangnya bulan suci Ramadhan, akan tetapi seiring bergeraknya 

waktu maka kesenian ini mengalami perubahan-perubahan. Kesenian Rampak Bedug ini dikemas dalam bentuk 

yang lebih aktraktif dari tradisi ngadu bedug.  

Istilah Rampak Bedug mulai diperkenalkan sekitar tahun 1970-an. Pada periode ini, kesenian 

Rampak Bedug mulai diperlombakan dan dikemas dalam kemasan yang baru. Kesenian Rampak Bedug 

mulai disajikan dengan dipadukan gerakan-gerakan yang sederhana, dimana gerakan yang ditampilkan 

lebih menonjolkan gerakan pada pukulan bedug. Periode ini, merupakan masa dimana kesenian Rampak 

Bedug mulai dijadikan suatu agenda wajib untuk memperingati hari jadi Kabupaten Pandeglang.  

Keberadaan kesenian Rampak Bedug terus berkembang dari masa ke masa. Pada era tahun 1980-an 

kesenian Rampak Bedug mulai dipadukan dengan unsur gerakan yang diambil dari unsur gerakan silat, serta pada 

masa ini kesenian Rampak Bedug mulai melebarkan sayapnya ke kancah Nasional. Kesenian Rampak Bedug 

mendapat kepercayaan untuk mewakili daerah Jawa Barat untuk mengikuti festival kesenian daerah tingkat 

Nasional. Memasuki tahun 1990, kesenian Rampak Bedug mulai terus menampakan eksistensinya sebagai seni 

tradisional. Kesenian Rampak Bedug berhasil menampilkan pertunjukannya dengan berkolaborasi dengan seni 

Rampak Kendang.  



Seiring dengan perkembangan waktu, setelah terbentuknya Provinsi Banten maka kesenian Rampak 

Bedug menjadi ikon kesenian Banten selain seni Debus. Tahun 2000-an, kesenian Rampak Bedug mulai dihadapkan 

dengan tantangan yang muncul dari seni modern. Keberadaan seni modern melemahkan seni tradisional. Nilai-nilai 

seni tradisional tergantikan dengan hadirnya seni modern yang dianggap lebih maju dan dapat mewakili 

perkembangan jaman.  

Keberadaan kesenian Rampak Bedug sebagai suatu warisan budaya, tentunya sangat berkaitan dengan 

masyarakat di sekitarnya. Masyarakat memiliki peranan yang penting dalam melestarikan suatu kebudayaan. Tata 

kehidupan masyarakat beserta perubahannya turut menentukan perkembangan dan kelestarian seni tradisional. Hal 

ini menegaskan bahwa masyarakat merupakan salah satu aspek yang penting dalam menyangga suatu seni tradisi 

yang ada di suatu daerah.  

Kesenian Rampak Bedug memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalamnya antara lain unsur religi, unsur 

sosial serta unsur hiburan. Unsur-unsur tersebut tentunya secara tidak langsung memiliki manfaat bagi kehidupan 

masyarakat di sekitarnya. Beragam tanggapan tentang kesenian Rampak Bedug bermunculan dari masyarakat, baik 

dari generasi tua maupun generasi muda. Pada intinya mereka berpandangan bahwa kesenian Rampak Bedug 

merupakan warisan budaya yang menjadi identitas wilayah Kabupaten Pandeglang harus tetap dipertahankan dan 

dilestarikan keberadaannya. Kesenian Rampak Bedug diharapkan dapat dikenal oleh khalayak ramai dan dapat 

bersaing dengan kesenian modern.  

Keberadaan kesenian Rampak Bedug lambat laun mulai sedikit tergeser oleh kesenian modern, oleh 

karena itu diperlukan usaha-usaha untuk dapat melestarikan dan mempertahankannya. Usaha tersebut antara lain 

adanya dukungan dari masyarakat terutama pelaku (seniman) atau pendukung dan juga pemerintah setempat.  

3. Pencak Silat  

Istilah silat dikenal secara luas di Asia Tenggara yang di Indonesia digunakan Pencak Silat. Istilah 

ini digunakan sejak 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang 

berkembang di Indonesia. Nama “pencak” digunakan di Jawa, sedangkan “silat” digunakan di Sumatera, 

Semenanjung Malaya dan Kalimantan. Dalam perkembangannya kini istilah “pencak” lebih 

mengedepankan unsur seni dan penampilan keindahan gerakan, sedangkan “silat” adalah inti ajaran 

bela diri dalam pertarungan. 

Bela diri yang berkembang di Nusantara didasarkan pada upaya pertahanan suku menghadapi 

musuh, seperti tari perang Nias. 

Nenek moyang bangsa Indonesia telah memiliki cara pembelaan diri yang ditujukan untuk 

melindungi dan mempertahankan kehidupannya atau kelompoknya dari tantangan alam. Mereka 

menciptakan bela diri dengan menirukan gerakan binatang yang ada di alam sekitarnya, seperti gerakan 

kera, harimau, ular, atau burung elang. Asal mula ilmu bela diri di Nusantara ini kemungkinan juga 

berkembang dari keterampilan suku-suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang dengan 

menggunakan parang, perisai, dan tombak, misalnya seperti dalam tradisi suku Nias yang hingga abad 

ke-20 relatif tidak tersentuh pengaruh luar. 

Silat diperkirakan menyebar di kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi, akan tetapi 

asal mulanya belum dapat ditentukan secara pasti. Kerajaan-kerajaan besar, seperti Sriwijaya dan 

Majapahit disebutkan memiliki pendekar-pendekar besar yang menguasai ilmu bela diri dan dapat 

menghimpun prajurit-prajurit yang kemahirannya dalam pembelaan diri dapat diandalkan. Peneliti silat 

Donald F. Draeger berpendapat bahwa bukti adanya seni bela diri bisa dilihat dari berbagai artefak 



senjata yang ditemukan dari masa klasik (Hindu-Budha) serta pada pahatan relief-relief yang berisikan 

sikap-sikap kuda-kuda silat di candi Prambanan dan Borobudur. Dalam bukunya, Draeger menuliskan 

bahwa senjata dan seni beladiri silat adalah tak terpisahkan, bukan hanya dalam olah tubuh saja, 

melainkan juga pada hubungan spiritual yang terkait erat dengan kebudayaan Indonesia. Sementara itu 

Sheikh Shamsuddin (2005) berpendapat bahwa terdapat pengaruh ilmu bela diri dari Cina dan India 

dalam silat. Hal ini karena sejak awal kebudayaan Melayu telah mendapat pengaruh dari kebudayaan 

yang dibawa oleh pedagang maupun perantau dari India, Cina, dan mancanegara lainnya. 

Pencak silat telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat rumpun Melayu dalam berbagai 

nama. Di semenanjung Malaysia dan Singapura, silat lebih dikenal dengan nama alirannya yaitu gayong 

dan cekak. Di Thailand, pencak silat dikenal dengan nama bersilat, dan di Filipina Selatan dikenal dengan 

nama pasilat. Dari namanya, dapat diketahui bahwa istilah “silat” paling banyak menyebar luas, 

sehingga diduga bahwa bela diri ini menyebar dari Sumatera ke berbagai kawasan di rantau Asia 

Tenggara 

Tradisi silat diturunkan secara lisan dan menyebar dari mulut ke mulut, diajarkan dari guru ke 

murid, sehingga catatan tertulis mengenai asal mula silat sulit ditemukan. Sejarah silat dikisahkan 

melalui legenda yang beragam dari satu daerah ke daerah lain. Legenda Minangkabau, silat (bahasa 

Minangkabau: silek) diciptakan oleh Datuk Suri Diraja dari Pariangan, Tanah Datar di kaki Gunung Marapi 

pada abad ke-11. Kemudian silek dibawa dan dikembangkan oleh para perantau Minang ke seluruh Asia 

Tenggara. Demikian pula cerita rakyat mengenai asal mula silat aliran Cimande, yang mengisahkan 

seorang perempuan yang mencontoh gerakan pertarungan antara harimau dan monyet. Setiap daerah 

umumnya memiliki tokoh persilatan (pendekar) yang dibanggakan, misalnya Prabu Siliwangi sebagai 

tokoh pencak silat Sunda Pajajaran, Hang Tuah panglima Malaka, Gajah Mada mahapatih Majapahit dan 

Si Pitung dari Betawi. Perkembangan silat secara historis mulai tercatat ketika penyebarannya banyak 

dipengaruhi oleh kaum penyebar agama Islam pada abad ke-14 di Nusantara. Kala itu pencak silat 

diajarkan bersama-sama dengan pelajaran agama di surau atau pesantren. Silat menjadi bagian dari 

latihan spiritual. Dalam budaya beberapa suku bangsa di Indonesia, Pencak Silat merupakan bagian tidak 

terpisahkan dalam upacara adatnya. Misalnya kesenian tari Randai yang tak lain adalah gerakan silek 

Minangkabau kerap ditampilkan dalam berbagai perhelatan dan acara adat Minangkabau. Dalam prosesi 

pernikahan adat Betawi terdapat tradisi “palang pintu”, yaitu peragaan silat Betawi yang dikemas dalam 

sebuah sandiwara kecil. Acara ini biasanya digelar sebelum akad nikah, yaitu sebuah drama kecil yang 

menceritakan rombongan pengantin pria dalam perjalanannya menuju rumah pengantin wanita 

dihadang oleh jawara (pendekar) kampung setempat yang dikisahkan juga menaruh hati kepada 

pengantin wanita. Maka terjadilah pertarungan silat di tengah jalan antara jawara-jawara penghadang 

dengan pendekar-pendekar pengiring pengantin pria yang tentu saja dimenangkan oleh para pengawal 

pengantin pria. 

Silat lalu berkembang dari ilmu beladiri dan seni tari rakyat, menjadi bagian dari pendidikan bela 

negara untuk menghadapi penjajah asing. Dalam sejarah perjuangan melawan penjajah Belanda, 

tercatat para pendekar yang mengangkat senjata, seperti Panembahan Senopati, Sultan Agung, 

Pangeran Diponegoro, Teuku Cik Di Tiro, Teuku Umar, Imam Bonjol, serta para pendekar wanita, seperti 

Sabai Nan Aluih, Cut Nyak Dhien, dan Cut Nyak Meutia. Silat saat ini telah diakui sebagai budaya suku 

Melayu dalam pengertian yang luas, yaitu para penduduk daerah pesisir pulau Sumatera dan 

Semenanjung Malaka, serta berbagai kelompok etnik lainnya yang menggunakan lingua franca bahasa 



Melayu di berbagai daerah di Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lain-lainnya yang juga 

mengembangkan beladiri ini. 

Menyadari pentingnya mengembangkan peranan pencak silat maka dirasa perlu adanya 

organisasi pencak silat yang bersifat nasional, yang dapat pula mengikat aliran-aliran pencak silat di 

seluruh Indonesia. Pada tanggal 18 Mei 1948, terbentuklah Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kini IPSI 

tercatat sebagai organisasi silat nasional tertua di dunia. 

Pada 11 Maret 1980, Persatuan Pencak Silat Antarbangsa (Persilat) didirikan atas prakarsa Eddie 

M. Nalapraya (Indonesia), yang saat itu menjabat ketua IPSI. Acara tersebut juga dihadiri oleh 

perwakilan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Keempat negara itu termasuk Indonesia, 

ditetapkan sebagai pendiri Persilat. 

 Beberapa organisasi silat nasional antara lain adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) di 

Indonesia, Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia (PESAKA) di Malaysia, Persekutuan Silat Singapore 

(PERSIS) di Singapura, dan Persekutuan Silat Brunei Darussalam (PERSIB) di Brunei. Telah tumbuh pula 

puluhan perguruan-perguruan silat di Amerika Serikat dan Eropa. Silat kini telah secara resmi masuk 

sebagai cabang olah raga dalam pertandingan internasional, khususnya dipertandingkan dalam SEA 

Games. 

Silat Betawi saat acara “Palang Pintu” dalam tradisi pernikahan Betawi, tengah memperagakan 

teknik kuncian melucuti golok. 

1. Kuda-kuda: adalah posisi menapak kaki untuk memperkokoh posisi tubuh. Kuda-kuda yang 
kuat dan kokoh penting untuk mempertahankan posisi tubuh agar tidak mudah dijatuhkan. 
Kuda-kuda juga penting untuk menahan dorongan atau menjadi dasar titik tolak serangan 
(tendangan atau pukulan). 

2. Sikap dan Gerak: Pencak silat ialah sistem yang terdiri atas sikap (posisi) dan gerak-gerik 
(pergerakan). Ketika seorang pesilat bergerak ketika bertarung, sikap dan gerakannya 
berubah mengikuti perubahan posisi lawan secara berkelanjutan. Segera setelah menemukan 
kelemahan pertahanan lawan, maka pesilat akan mencoba mengalahkan lawan dengan suatu 
serangan yang cepat. 

3. Langkah: Ciri khas dari Silat adalah penggunaan langkah. Langkah ini penting di dalam 
permainan silat yang baik dan benar. Ada beberapa pola langkah yang dikenali, contohnya 
langkah tiga dan langkah empat. 

4. Kembangan: adalah gerakan tangan dan sikap tubuh yang dilakukan sambil memperhatikan, 
mewaspadai gerak-gerik musuh, sekaligus mengintai celah pertahanan musuh. Kembangan 
utama biasanya dilakukan pada awal laga dan dapat bersifat mengantisipasi serangan atau 
mengelabui musuh. Seringkali gerakan kembangan silat menyerupai tarian atau dalam 
maenpo Sunda menyerupai ngibing (berjoget). Kembangan adalah salah satu bagian penilaian 
utama dalam seni pencak silat yang mengutamakan keindahan gerakan. 

5. Buah: Pencak Silat memiliki macam yang banyak dari teknik bertahan dan menyerang. Secara 
tradisional istilah teknik ini dapat disamakan dengan buah. Pesilat biasa menggunakan 
tangan, siku, lengan, kaki, lutut dan telapak kaki dalam serangan. Teknik umum termasuk 
tendangan, pukulan, sandungan, sapuan, mengunci, melempar, menahan, mematahkan 
tulang sendi, dan lain-lain. 

6. Jurus: pesilat berlatih dengan jurus-jurus. Jurus ialah rangkaian gerakan dasar untuk tubuh 
bagian atas dan bawah, yang digunakan sebagai panduan untuk menguasai penggunaan 
teknik-teknik lanjutan pencak silat (buah), saat dilakukan untuk berlatih secara tunggal atau 



berpasangan. Penggunaan langkah, atau gerakan kecil tubuh, mengajarkan penggunaan 
pengaturan kaki. Saat digabungkan, itulah Dasar Pasan, atau aliran seluruh tubuh. 

7. Sapuan dan Guntingan: adalah salah satu jenis buah (teknik) menjatuhkan musuh dengan 
menyerang kuda-kuda musuh, yakni menendang dengan menyapu atau menjepit 
(menggunting) kaki musuh, sehingga musuh kehilangan keseimbangan dan jatuh. 

8. Kuncian: adalah teknik untuk melumpuhkan lawan agar tidak berdaya, tidak dapat bergerak, 
atau untuk melucuti senjata musuh. Kuncian melibatkan gerakan menghindar, tipuan, dan 
gerakan cepat yang biasanya mengincar pergelangan tangan, lengan, leher, dagu, atau bahu 
musuh. 

Kesenian Randai dari Sumatera Barat memakai silek (silat) sebagai unsur tariannya. 

Terdapat 4 aspek utama dalam pencak silat, yaitu: 

1. Aspek Mental Spiritual: Pencak silat membangun dan mengembangkan kepribadian dan 
karakter mulia seseorang. Para pendekar dan maha guru pencak silat zaman dahulu seringkali 
harus melewati tahapan semadi, tapa, atau aspek kebatinan lain untuk mencapai tingkat 
tertinggi keilmuannya. 

2. Aspek Seni Budaya: Budaya dan permainan “seni” pencak silat ialah salah satu aspek yang 
sangat penting. Istilah Pencak pada umumnya menggambarkan bentuk seni tarian pencak 
silat, dengan musik dan busana tradisional. 

3. Aspek Bela Diri: Kepercayaan dan ketekunan diri ialah sangat penting dalam menguasai ilmu 
bela diri dalam pencak silat. Istilah silat, cenderung menekankan pada aspek kemampuan 
teknis bela diri pencak silat. 

4. Aspek Olah Raga: Ini berarti bahwa aspek fisik dalam pencak silat ialah penting. Pesilat 
mencoba menyesuaikan pikiran dengan olah tubuh. Kompetisi ialah bagian aspek ini. Aspek 
olah raga meliputi pertandingan dan demonstrasi bentuk-bentuk jurus, baik untuk tunggal, 
ganda atau regu. 

Bentuk pencak silat dan padepokannya (tempat berlatihnya) berbeda satu sama lain, sesuai 

dengan aspek-aspek yang ditekankan. Banyak aliran yang menemukan asalnya dari pengamatan atas 

perkelahian binatang liar. Silat-silat harimau dan monyet ialah contoh dari aliran-aliran tersebut. 

Adapula yang berpendapat bahwa aspek bela diri dan olah raga, baik fisik maupun pernapasan, adalah 

awal dari pengembangan silat. Aspek olah raga dan aspek bela diri inilah yang telah membuat pencak 

silat menjadi terkenal di Eropa. 

Bagaimanapun, banyak yang berpendapat bahwa pokok-pokok dari pencak silat terhilangkan, 

atau dipermudah, saat pencak silat bergabung pada dunia olah raga. Oleh karena itu, sebagian praktisi 

silat tetap memfokuskan pada bentuk tradisional atau spiritual dari pencak silat, dan tidak mengikuti 

keanggotaan dan peraturan yang ditempuh oleh Persilat, sebagai organisasi pengatur pencak silat 

sedunia. 

Selain bertarung dengan tangan kosong, pencak silat juga mengenal berbagai macam senjata. 

antara lain: 

1. Keris: sebuah senjata tikam berbentuk pisau kecil, sering dengan bilah bergelombang yang 
dibuat dengan melipat berbagai jenis logam bersama-sama dan kemudian cuci dalam asam. 

2. Kujang: pisau khas Sunda 
3. Samping/Linso: selendang kain sutera dipakai sekitar pinggang atau bahu, yang digunakan 

dalam penguncian teknik dan untuk pertahanan terhadap pisau. 
4. Galah: tongkat yang terbuat dari kayu, baja atau bambu . 



5. Cindai: kain, biasanya dipakai sebagai sarung atau dibungkus sebagai kepala gigi. Tradisional 
perempuan menutupi kepala mereka dengan kain yang dapat diubah menjadi cindai. 

6. Tongkat/Toya: tongkat berjalan yang dibawa oleh orang tua, pengelana dan musafir. 
7. Kipas: kipas lipat tradisional yang kerangkanya dapat terbuat dari kayu atau besi. 
8. Kerambit/Kuku Macan: sebuah pisau berbentuk seperti cakar harimau yang bisa diselipkan di 

rambut perempuan. 
9. Sabit/Clurit: sebuah sabit, biasa digunakan dalam pertanian, budidaya dan panen tanaman. 

10. Sundang: sebuah ujung pedang ganda Bugis, sering berombak-berbilah 
11. Rencong: belati Aceh yang sedikit melengkung 
12. Tumbuk Lada: belati kecil yang juga sedikit melengkung mirip rencong, secara harfiah berarti 

―penghancur lada‖. 
13. Gada: senjata tumpul yang terbuat dari baja. 
14. Tombak: lembing yang terbuat dari bambu, baja atau kayu yang kadang-kadang memiliki bulu yang 

menempel di dekat pisau. 
15. Parang/Golok: pedang pendek yang biasa digunakan dalam tugas sehari-hari seperti memotong saat 

menyisir hutan. 
16. Trisula: tiga sula atau senjata bercabang tiga 
17. Chabang/Cabang: trisula bergagang pendek, secara harfiah berarti ―cabang‖. 

Secara ringkas, murid silat atau pesilat dibagi menjadi beberapa tahap atau tingkat kemahiran, 

yaitu: 

1. Pemula, diajari semua yang tahap dasar seperti kuda-kuda,teknik tendangan, pukulan, 
tangkisan, elakan, tangkapan, bantingan, olah tubuh, maupun rangkaian jurus dasar 
perguruan dan jurus standar IPSI 

2. Menengah, ditahap ini, pesilat lebih difokuskan pada aplikasi semua gerakan dasar, 
pemahaman, variasi, dan disini akan mulai terlihat minat dan bakat pesilat, dan akan 
disalurkan kepada masing-masing cabang, misalnya Olahraga & Seni Budaya. 

3. Pelatih, hasil dari kemampuan yang matang berdasarkan pengalaman di tahap pemula, dan 
menengah akan membuat pesilat melangkah ke tahap selanjutnya, dimana mereka akan 
diberikan teknik - teknik beladiri perguruan, dimana teknik ini hanya diberikan kepada orang 
yang memang dipercaya, dan mampu secara teknik maupun moral, karena biasanya teknik 
beladiri merupakan teknik tempur yang sangat efektif dalam melumpuhkan lawan / sangat 
mematikan . 

4. Pendekar, merupakan pesilat yang telah diakui oleh para sesepuh perguruan, mereka akan 
mewarisi ilmu-ilmu rahasia tingkat tinggi. 

 Pencak silat atau silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Seni 

bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura, Filipina Selatan, dan 

Thailand Selatan sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara. 

 Berkat peranan para pelatih asal Indonesia, kini Vietnam juga telah memiliki pesilat-pesilat yang 

tangguh. Induk organisasi pencak silat di Indonesia adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Organisasi 

yang mewadahi federasi-federasi pencak silat di berbagai negara adalah Persekutuan Pencak Silat 

Antara Bangsa (Persilat), yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. 

 Pencak silat adalah olah raga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Ada pengaruh 

budaya Cina, agama Hindu, Budha, dan Islam dalam pencak silat. Biasanya setiap daerah di Indonesia 

mempunyai aliran pencak silat yang khas. Misalnya, daerah Jawa Barat terkenal dengan aliran Cimande 

dan Cikalong, di Jawa Tengah ada aliran Merpati Putih dan di Jawa Timur ada aliran Perisai Diri. Setiap 

empat tahun di Indonesia ada pertandingan pencak silat tingkat nasional dalam Pekan Olahraga 



Nasional. Pencak silat juga dipertandingkan dalam SEA Games sejak tahun 1987. Di luar Indonesia juga 

ada banyak penggemar pencak silat seperti di Australia, Belanda, Jerman, dan Amerika. Di tingkat 

nasional olahraga melalui permainan dan olahraga pencak silat menjadi salah satu alat pemersatu 

Nusantara, bahkan untuk mengharumkan nama bangsa, dan menjadi identitas bangsa. Olah raga pencak 

silat sudah dipertandingkan di skala internasional. Di Indonesia banyak sekali aliran-aliran dalam pencak 

silat, dengan banyaknya aliran ini menunjukkan kekayaan budaya masyarakat yang ada di Indonesia 

dengan nilai-nilai yang ada didalamnya. 
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ABSTRAK 

Fenomena sosial dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara telah mengalami kemajuan diberbagai 
bidang kehidupan. Seiring kemajuan tersebut, nilai-nilai budaya daerah ada kecenderungan mulai luntur dan 
ditinggalkan dari kehidupan siswa sebagai generasi pembangunan bangsa. Sikap hedonisme, pragmatis, dan 
individualis telah menjadi perilaku cukup mengkhawatirkan dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik sosial sering 
terjadi karena sikap individualis dan pragmatis dalam menyikapi kehidupan. Pendidikan IPS dengan pendekatan 
etnopedagogi berusaha mengeksplorasi nilai-nilai budaya daerah (lokal) di lingkungan kehidupan siswa guna 
menumbuhkan keterampilan sosial sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berkembang dinamis dan harmonis. 

Kata kunci: Pendidik IPS, nilai-nilai budaya, etnopedagogi 

I. PENDAHULUAN 

Pembelajaran IPS di sekolah belum mengoptimalkan lingkungan sosial kehidupan siswa sebagai sumber 

belajar. Guru tidak berani atau belum tahu cara mengembangkan pembelajaran berbasis lingkungan sosial 

kehidupan siswa. Guru bersifat textbook. Alasannya, materi pelajaran terlalu banyak tidak sesuai dengan alokasi 

waktu yang tersedia. Akibatnya, pembelajaran menekankan pada aspek kognitif daripada aspek afektif dan  

psikomotor. 

Di dalam Kurikulum 2013, bahwa pendidikan berbasis nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta 

didik, dan masyarakat mengorientasi pada pengembangan kompetensi. Pembelajaran berbentuk transformasi nilai. 

Karena itu, pembelajaran IPS seharusnya dikembangkan dari lingkungan kehidupan sosial siswa. Pendekatan 

etnopedagogi menjadi penting untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran IPS. 

Globalisasi telah memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap dinamisasi kehidupan bermasyarakat 

berbangsa dan bernegara. Pada sisi yang lain, budaya daerah (lokal) mengalami pergeseran. Generasi muda 

bangsa cenderung meninggalkan nilai-nilai kearifan budaya lokal dan mengikuti budaya global dengan berbagai 

dampak positif dan negatif yang menyertai. Guru IPS perlu mengeksplorasi nilai-nilai budaya daerah di lingkungan 

kehidupan siswa sebagai upaya menyaring dari pengaruh negatif budaya global. Idi (2011: 214-216) menjelaskan, 

bahwa faktor yang sangat berpengaruh bagi terjadinya perubahan sosial budaya sebagai akibat globalisasi adalah 

faktor nilai budaya dari luar. Adapun contohnya adalah kemandirian; kemampuan melihat ke depan; keterbukaan; 

etos kerja; rasionalisasi; efisiensi dan produktivitas; keberanian bersaing, bertanggung jawab, dan keberanian 

menanggung resiko, senantiasa meningkatkan pengetahuan; dan patuh pada hukum. 

Etnopedagogi mengeksplorasi dan memberdayakan keberadaan kearifan lokal yang ada di lingkungan 

sosial siswa. Berarti pula sebagai revitalisasi atau menghidupkan kembali spirit kekayaan kultural Indonesia yang 

tersebar dari Sabang sampai Merauke sehingga pada gilirannya pendidikan kita memiliki warna tersendiri atau berjati 

diri (Alwasilah, dkk, 2009:27). Etnopedagogi berusaha mengetahui kekuatan-kekuatan yang membuat manusia 

melakukan sesuatu dengan potensi yang dimilikinya, merupakan upaya yang bijaksana untuk mengurangi 

kekhawatiran hilangnya jati diri, kepekaan sosial, dan tumpul kecerdasan sosialnya. Konsep ini diharapkan dapat 

menggali berbagai unikum kearifan lokal (local genius) beserta nilai-nilai budaya bangsa yang terkandung di 

dalamnya (Alwasilah, dkk, 2009:41). IPS memiliki peluang strategis ikut mengembangkan budaya daerah sebagai 

filter budaya dari luar (global). Pendekatan etnopedagogi penting diaplikasikan oleh guru IPS. 

 

II. PENDIDIKAN IPS SEBAGAI UPAYA MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN SOSIAL SISWA 

Pendidikan IPS pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar bisa menjadi warga 

negara yang baik dan bertanggung jawab serta memiliki kepekaan sosial sehingga dapat menciptakan kehidupan 

sosial yang harmonis di tengah masyarakat berbangsa dan bernegara.‖The basic justification for teaching social 



studies is the contribution it can make to an individual‘s potential for acting wisely in human affairs‖. Demikian 

dikatakan oleh Lee (1974: hlm. 8). Dasar pembenaran untuk mengajar IPS adalah dapat berkontribusi membuat 

potensi individu (siswa) bertindak bijak dalam urusan kemanusiaan. 

Pendidikan IPS ialah: 

―Social Studies is the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic 
competence. Within school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon 
such disciplines such as anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, philosophy, 
political science, psychology, religion, and sociology as well as appropriate content from the humanities, 
mathematics, and the natural sciences. The primary purpose of social studies is to help young people to 
develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally 
diverse, democratic society in an interdependent world‖(NCSS, 1994: vii;  Wiriaatmadja, 2014-2015: 1). 

Pendidikan IPS sebagai studi terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk mempromosikan 

kompetensi warga negara. Pendidikan IPS menggambarkan studi sistematis terkoordinasi pada disiplin ilmu seperti 

antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi serta 

konten yang sesuai dari ilmu humaniora, ilmu matematika, dan ilmu alam. Tujuan utama dari IPS untuk membantu 

generasi muda dapat mengembangkan kemampuan membuat keputusan yang bijaksana untuk kepentingan publik 

sebagai warga masyarakat yang demokratis  di tengah keberagaman budaya dan di tengah dunia yang saling 

tergantung. Depdiknas Puskur (2001: 9) mendefinisikan IPS sebagai suatu bahan kajian yang terpadu yang 

merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan 

keterampilan-keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. 

Maxim dikutip oleh Almerico (tanpa tahun: 2) mengatakan: 

― ... Defined social studies as a label for a school subject that brings together the social sciences in a 
coordinated, systematic fashion to help young people become citizens in a culturally diverse, democratic 
society. Social studies is multifaceted and can be broadly defined as those parts of the curriculum 
derived from history and the social science disciplines of geography, economics, political science, 
sociology, and anthropology.‖(www.aabri.com/manuscripts/131483.pdfý). 

IPS ialah sebuah label untuk mata pelajaran yang menyatukan ilmu-ilmu sosial yang terkoordinasi secara 

sistematis untuk membantu generasi muda (siswa) menjadi warga negara dalam beragam budaya guna membentuk 

masyarakat demokratis. Pendidikan IPS juga  dimaknai secara beragam sesuai latar belakang ilmu sosial yang 

menjadi landasannya dan dapat didefinisikan secara luas sebagai bagian dari kurikulum yang berasal dari sejarah 

dan berbagai disiplin ilmu sosial seperti geografi, ekonomi, ilmu politik, sosiologi, dan antropologi. 

Somantri (2001: 44) berpendapat bahwa Pendidikan IPS bisa diartikan sebagai (1) Pendidikan IPS yang 

menekankan pada tumbuhnya nilai-nilai kewarganegaraan, moral ideologi negara dan agama; (2) Pendidikan IPS 

yang menekankan pada isi dan metode berpikir ilmuan sosial; (3) pendidikan IPS yang menekankan pada reflective 

inquiry; dan (4) Pendidikan IPS yang mengambil kebaikan-kebaikan dari butir 1, 2, 3, di atas. Menurut Hasan (2000: 

1) hakekat IPS adalah studi integratif tentang kehidupan manusia dalam berbagai dimensi ruang dan waktu dengan 

aktivitasnya. Pendidikan IPS merupakan mata pelajaran yang disusun secara sistematis, komprehensip, dan terpadu 

dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. 

Di dalam proses pembelajaran di kelas, IPS perlu ditingkatkan kualitasnya dengan memfungsionalkan 

sebagai media pengembangan kemampuan berfikir, sekaligus memperkuat apresiasi dan pemilikan nilai-nilai yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (Al Muchtar, 2013: 5). IPS perlu dikembangkan oleh guru dengan 

berbasis pada nilai-nilai budaya daerah setempat agar siswa mudah memahami problematika kehidupan 

bermasyarakat dan bisa mengembangkan keterampilan sosial sesuai dengan budayanya. 



Ross dikutip Wiriaatmadja (2002 : 304-305) mengatakan, bahwa dalam belajar IPS siswa perlu memiliki 

perspektif  pluralistik. Perspektif pluralistik diharapkan siswa dapat belajar menghormati perbedaan pendapat 

berdasarkan etnik, ras, agama, gender, golongan, dan budaya pada umumnya. Perbedaan harus dipahami siswa 

sebagai kenyataan dalam kehidupan, dan secara sosial dapat bersifat positif serta memperkaya. Bahwa dalam 

budaya dan falsafah, perbedaan bukanlah masalah yang harus dipecahkan, melainkan merupakan unsur-unsur yang 

sehat untuk mengembangkan kualitas yang luhur dalam masyarakat yang demokratis. 

Tidaklah mudah mengembangkan IPS dalam ranah afektif apabila guru hanya berpegang pada materi yang 

disediakan oleh buku pegangan. Upaya kreatif guru dengan mengembangkan strategi dan metode pembelajaran 

saja belum cukup bisa mengantarkan siswa memahami makna belajar IPS. Guru perlu mengembangkan sumber 

belajar yang ada dalam lingkungan kehidupan sehari-hari siswa secara kontekstual disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran. Hal ini dimaksudkan, agar siswa mudah memahami makna pembelajaran IPS dan dapat diaplikasikan 

dalam sikap-perilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

John. T. Benson dikutip Prickette (2001: iii) mengatakan, 

―....The greatest challenge in the development and teaching of a social studies curriculum is in selecting 

information, developing relationships among pieces of information, and structuring lessons in which 

students can create knowledge using information. The most important goal of a social studies program is 

to develop knowledgeable, active citizens who are able to recognize, analyze, and act on personal and 

public problems or decisions that affect the well being of an individual, a group, a nation, or the world.‖ 

Pada dasarnya tantangan terbesar dalam mengembangkan dan mengajarkan IPS yang ada di dalam 

kurikulum ialah, dalam memilih informasi, mengembangkan hubungan antara potongan informasi, dan menyusun 

pelajaran di mana kegunaan informasi dapat menciptakan pengetahuan siswa. Tujuan yang paling penting dari 

perencanaan pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan pengetahuan, warga negara yang aktif yang mampu 

mengenali, menganalisis, dan bertindak atas masalah pribadi dan umum atau keputusan yang mempengaruhi 

kesejahteraan individu, kelompok, bangsa, atau dunia.  

Schuncke (1988: 8-9) mengatakan bahwa pendidikan IPS mengembangkan tiga kemampuan dasar siswa, 

yaitu kemampuan penguasaan bidang pengetahuan (knowing), kecakapan melaksanakan kegiatan untuk menguasai 

sejumlah pengetahuan dari berbagai sumber belajar (doing) serta apresiasi, penguasaan dan penginternalisasian 

bidang nilai dan sikap untuk menjadi manusia seutuhnya (caring). Ketiga kemampuan dasar memiliki kaitan sangat 

erat dan bersifat paralel, sehingga kemampuan perlu dikembangkan secara seimbang. 

Pembelajaran IPS memiliki lima prinsip dalam aplikasinya yaitu, belajar dan pembelajaran IPS haruslah 

bermakna (meaningful), integratif, berbasis nilai-nilai (value-based), menantang (challenging), dan belajar yang aktif 

(learning is active). Topik-topik pembelajaran IPS dapat dilakukan melalui pendekatan yang bersifat multidiscipline, 

interdiscipline, dan crossdiscipline. Pendidikan IPS dikatakan berbasis nilai (value-based) apabila memfokuskan 

pada etika-moral di dalam tema yang akan dikaji sehingga memungkinkan peserta didik membahas isu-isu 

kontroversial dan actual guna mendapatkan refleksi bagi pengembangan kearifan lokal sesuai nilai-nilai sosial-

budaya di lingkungan siswa (NCSS, 2000: 11-13).  

 

III. PENDIDIKAN IPS DENGAN PENDEKATAN ETNOPEDAGOGI 

Dikatakan oleh Supriatna (2007: 159) permasalahan sosial yang dihadapi oleh para siswa sangat jarang 

dibawa oleh guru ke ruang kelas. Permasalahan sosial itu antara lain ialah menurunnya semangat nasionalisme, 

meningkatnya konflik sosial yang ditandai oleh SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) berupa kekerasan 



fisik, melemahnya kebanggaan sebagai bangsa, dan melemahnya ikatan atau kohesi sosial di antara masyarakat. 

Upaya memahami kemajemukan budaya bangsa, pewarisan nilai-nilai luhur budaya bangsa, nasionalisme atau rasa 

kebangsaan serta peran warga negara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan demokrasi perlu 

dikembangkan dalam menyampaikan materi pembelajaran disesuaikan dengan tuntutan kurikulum. 

Sumaatmadja (2005) mengemukakan bahwa nilai-nilai yang dapat dikembangkan dalam IPS meliputi: nilai 

edukatif, nilai praktis, nilai teoritis, nilai filsafat dan nilai ketuhanan. Terkait dengan bahasan dalam tulisan ini, maka 

nilai edukatif dianggap tepat untuk dikembangkan melalui pendekatan etnopedagogi. Nilai edukatif yang dimaksud 

meliputi perasaan, kesadaran, penghayatan, sikap, kepedulian, dan tanggung jawab sosial peserta didik ditingkatkan 

dan dikembangkan secara nyata dalam pembelajaran IPS untuk mengubah perilaku peserta didik guna bisa bekerja 

sama, gotong royong dan membantu pihak-pihak yang membutuhkan guna membangun kehidupan yang dinamis 

dan harmonis. Nilai-nilai budaya daerah atau kearifan lokal setempat dapat dikembangkan oleh guru dalam 

manyampaikan pembelajaran. 

Dewasa ini, kearifan lokal seperti nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan, dan sikap 

ketauladanan lainnya mulai banyak terkikis di dalam lingkungan budaya masyarakat. Visi dan ideologi pembangunan 

lebih mengedapankan pertumbuhan ekonomi, perkembangan fisik, dan material dibandingkan dengan nilai 

spiritualitas dan kearifan lokal (local wisdom). Kini keberhasilan dan kesuksesan seorang tokoh masyarakat (elite) 

tidak diukur sejauh mana peran sosialnya dan pengabdiannya di tengah masyarakat, tetapi kekayaan yang 

dimilikinya-lah yang menjadi ukuran. Benturan nilai itu tidak jarang membuat masyarakat mulai bingung dan 

mengalami krisis identitas, dan tidak mustahil akan terjadi perpecahan bangsa dan mengoyak NKRI. Di dalam situasi 

kebingungan mencari rujukan untuk memecahkan berbagai permasalahan, ada kecenderungan masyarakat ingin 

kembali kepada kearifan lokal yang sudah teruji berabad-abad keampuhannya dalam mengatasi berbagai persoalan 

kehidupan (Kosasih, 2012: 310). 

Mengacu pada teori To Have or to Be Erich Fromm (Wiriaatmadja, 2014-2015: 56),  

―Industrialisasi modern cenderung membentuk manusia yang materialistik, karenanya kecenderungan 
sifat ―having‖ lebih berkembang ketimbang ―mode of being‖. Namun demikian, dalam setiap gaya hidup, 
agar tidak kehilangan kedamaian batinnya (your inner selves) maka ―mode of being‖ lebih penting. 
Apalagi kekayaan materi menjadi tidak berguna, sesudah kematian‖.   

Kosasih (2012: 310-311) berdasarkan pada pendapat futurolog Naisbitt & Aburdene memprediksi bahwa di 

tengah terpaan peradaban global, kecintaan pada budaya lokal untuk menumbuhkan jati diri akan semakin menguat. 

Atas kecenderungan tersebut, tentu saja harus direspon oleh pemerintah dengan cara revitalisasi kearifan lokal. 

Bentuk konkritnya yaitu ada upaya memperkenalkan kearifan lokal yang ada di tiap-tiap daerah kepada generasi 

muda melalui pendidikan (etnopedagogi). 

CMEC bekerjasama dengan Canadian Commission for UNESCO (2001:13): 

―The world as global village: All societies interact with others. This fact necessitates the defining of the 
values particular to one‘s own culture as well as one‘s self, and the recognition and respect of those of 
others. In addition, the need to be cognizant of individuals‘ responsibilities as citizens of the world is 
emphasized by the ease and speed of global communication. Further, rapid social change requires a 
commitment by each individual to engage in the preservation of social harmony at the local and global 
levels‖. 

Bahwa, semua masyarakat berinteraksi dengan orang lain. Fakta ini mengharuskan mendefinisikan nilai-

nilai tertentu dengan budaya sendiri, pengakuan diri dan penghormatan dari orang lain sebaik mungkin. Tanggung 

jawab individu harus dipahami sebagai warga dunia adalah ditekankan oleh kemudahan dan kecepatan komunikasi 



global. Perubahan sosial yang cepat memerlukan komitmen pada setiap individu untuk terlibat dalam pelestarian 

sosial yang harmonis di tingkat lokal dan global. 

Bahasa ibu sebagai budaya daerah (kearifan lokal) pada dasarnya mengandung nilai budi pekerti. Bagi 

masyarakat Jawa kemampuan menerapkan bahasa ibu dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari memiliki makna 

keluhuran budi-pekerti bagi pemakainya.  

―Harmoni pergaulan sosial akan tetap terjaga dengan baik, apabila setiap orang mengerti dengan tepat 
posisinya dan dapat menggunakan bahasa dengan tepat. Tepat penggunaan kata-kata baik dalam 
mentaati kaidah-kaidah Bahasa Jawa yang baik dan benar maupun perspektif waktu, tempat, dan 
konteks (empan papan duga prayoga). Barang siapa dapat menggunakan bahasa dengan tepat, maka 
dia telah mengerti dan mampu mempraktekkan tata krama, dan ia terjauhkan dari celaan (tata krama iku 
ngadohke ing panyendhu). Sesungguhnya, cara berbahasa seseorang menunjukkan watak dan 
kepribadiannya‖ (Perda Propinsi DIY, No.4/2011: 25). 

Pada dasarnya, setiap daerah memiliki bahasa ibu yang dapat menjelaskan tujuan penggunaannya dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara karena nilai-nilai yang terkandung bernilai budaya dan sesuai dengan moral 

Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika.  

―Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 mengikrarkan satu tanah air, Tanah Air Indonesia; satu bangsa, 
Bangsa Indonesia; dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Tampak jelas bahwa 
Sumpah Pemuda tidak pernah menafikan apalagi memiliki semangat menghapuskan bahasa daerah. 
Bahasa-bahasa daerah tetap dijaga eksistensinya sebagai kekayaan ekspresi budaya Indonesia yang 
amat berharga, namun bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan harus dijunjung tinggi baik sebagai 
sarana ekspresi keilmuan dan komunikasi intelektual, untuk keperluan resmi seluk-beluk kenegaraan, 
maupun sebagai sarana komunikasi antar suku bangsa di seluruh Indonesia.‖ (Perda Propinsi DIY No 
4/2011:  25).  

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa sekolah yang tidak menggunakan bahasa ibu 

sebagai pengantar pembelajaran  maka hasil belajar siswanya kurang baik, namun setelah guru menggunakan 

bahasa pengantar bahasa ibu hasilnya sangat memuaskan. Dicontohkan, bahwa di Texas, Amerika Serikat, 

terhadap anak-anak yang latar belakang keluarganya berbahasa Spanyol ketika bahasa pengantarnya 

menggunakan bahasa Inggris pada umumnya para siswa kurang pandai. Kebijakan negara bagian Texas merubah 

bahasa pengantar dalam pembelajaran menggunakan bahasa Spanyol maka para siswa yang tadinya dianggap 

bodoh menjadi sama pandai dengan yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris (Rosidi, 2012: 24-25). 

Rosidi (2012: 25) dengan tegas mengatakan, bahwa UNESCO pada tahun 1951 memperingatkan para 

negara anggotanya agar menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Ada tiga alasan untuk 

mendukung penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar di sekolah, yaitu: 1) secara psikologis anak didik 

mempunyai hubungan emosional yang dekat dengan bahasa ibu; 2) secara sosiologis bahasa ibu digunakan secara 

produktif di luar kelas dan di lingkungan keluarganya; dan 3) secara edukatif ilmu lebih cepat dan lebih mudah 

dimengerti kalau disampaikan dengan bahasa yang diketahui anak didik dengan baik. Dalam hal ini, bahasa ibu atau 

bahasa daerah sebagai bagian dari budaya daerah setempat diharapkan bisa digunakan oleh guru untuk 

mengembangkan materi ajar agar siswa memiliki kemudahan dalam memahami pembelajaran dengan pendekatan 

etnopedagogi. 

Suwito (2008), menjelaskan  bahwa pilar pendidikan berbasis budaya daerah atau kearifan lokal meliputi: 1) 

membangun manusia harus berlandaskan pada pengakuan eksistensi manusia sejak dalam kandungan; 2) 

pendidikan berbasis kebenaran dan keluhuran budi, menjauhkan dari cara berpikir tidak benar dan grusa-grusu atau 

waton sulaya; 3) pendidikan harus mengembangkan ranah moral, spiritual (ranah afektif) bukan sekedar kognitif dan 

psikomotor; dan (4) budaya, pendidikan dan pariwisata perlu dikembangkan secara sinergis. Dapat dimaknai, bahwa 



pembelajaran berbasis budaya daerah harus mengedepankan pada penghormatan dan penghargaan terhadap 

individu, rasional dan toleran, bernilai-moral-spiritual, serta bermakna dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran IPS dengan pendekatan etnopedagogi perlu dikembangkan dengan dilandasi oleh filsafat 

pendidikan perenialisme. Fityan (2012: on line) berpendapat bahwa perenialisme bertujuan mengembangkan 

kemampuan intelektual anak melalui pengetahuan yang abadi, universal dan konstan dengan menekankan 

keabadian teori kehikmatan yaitu, pengetahuan yang benar (truth), keindahan (beauty), kecintaan kepada kebaikan 

(goodness). Dengan demikian, budaya daerah sebagai kekayaan daerah memiliki nilai-nilai kebaikan, aspek 

pengetahuan dan keindahan berlaku secara universal. Dalam konteks nasional, budaya daerah atau kearifan lokal 

sebagai kekayaan budaya nasional perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan oleh guru IPS melalui proses 

pembelajaran. 

Mengembangkan budaya daerah atau kearifan lokal di dalam proses pendidikan haruslah dilandasi oleh 

nilai-nilai Pancasila dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sebab, nilai yang terkandung di dalam Pancasila 

sebagai dasar negara dan semangat Bhinneka Tunggal Ika telah terbukti dapat membawa kemajuan dan kesatuan 

bangsa Indonesia yang secara etnisitas sangat majemuk. Affandi (2013: 77) mengatakan bahwa untuk mengubah 

masa depan Indonesia yang lebih baik kita perlu merekayasa diri dengan membangun pondasi bangsa dan negara 

yang kokoh. Pembangunan dimulai dari filsafat hidup dan ideologi bangsa. Ada enam pondasi bangsa yang 

dimaksud Afandi, yaitu: 1) NKRI, 2) Pancasila, 3) UUD 1945, 4) Bhinneka Tunggal Ika, 5) Bendera merah putih, dan 

6) Garuda Pancasila. Keenam pondasi tersebut terbukti menjadi perekat terbaik dalam kebhinnekaan dan pluralitas 

bangsa ini.  

Pembangunan di Indonesia yang memiliki aneka ragam etnisitas perlu dibangun dengan semangat saling 

menghargai dan menghormati nilai-nilai budaya setempat. Kekuatan bangsa Indonesia selama ini dapat bertahan 

dikarenakan dapat menyatukan dan merekatkan berbagai perbedaan yang ada. Menurut Budimansyah (2008: 26-50) 

unsur-unsur yang membentuk bangsa dan negara Indonesia adalah suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, 

golongan, dan agama. Persatuan bangsa dan wilayah negara Indonesia digambarkan dalam lambang negara 

―Garuda Pancasila‖ dengan semboyan ―Bhinneka Tunggal Ika‖. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun 

bangsa dan negara Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang memiliki adat istiadat berbeda, 

kebudayaan serta karakter yang berbeda-beda, memiliki ragam yang berbeda-beda, dan terdiri dari beribu-ribu pulau 

di wilayah Nusantara, namun keseluruhannya adalah merupakan satu kesatuan bangsa dan negara Indonesia. 

Berbagai konflik sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diwarnai oleh kepentingan golongan 

atau kelompok dan ada kecenderungan disemangati oleh semangat etnisistas. Beruntung bangsa Indonesia memiliki 

Pancasila dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika sehingga berbagai konflik sosial yang terjadi selalu dapat 

diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, pembelajaran IPS dengan pendekatan etnopedagogi harus dikembangkan 

dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan menghormati budaya daerah lain yang memiliki hak sama dalam 

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara Indonesia. 

Menurut Affandi (2011: 30) melalui pemanfaatan materi social science pendidikan IPS membantu 

mempersiapkan generasi muda terdidik untuk kehidupan di masa yang akan datang dengan berlandaskan pada nilai 

yang berlaku dimasyarakatnya. Dengan demikian, mereka mempunyai harapan dan keyakinan akan kemampuan 

dirinya untuk memecahkan masalah masyarakat dan bangsanya kini dan di kemudian hari. Menurut Supriatna (2007: 

2) pembelajaran IPS yang diramu dalam kurikulum harus memiliki peran penting dalam menyiapkan peserta didik 

mengembangkan nilai-nilai kerja keras, hemat, jujur, disiplin, kecintaan pada diri dan lingkungannya serta memiliki 

semangat kewirausahaan. 



Pendekatan etnopedagogi sebagai bagian dari strategi guru IPS dalam mengembangkan materi 

pembelajaran harus dapat mengeksplorasi nilai-nilai budaya di lingkungan kehidupan siswa. Pembelajaran IPS yang 

bertema budaya yang ada di dalam kurikulum perlu dikembangkan dengan memberikan porsi cukup proporsional 

pada budaya daerah setempat guna mengembangkan nilai-nilai gotong-royong, kerja keras, hemat, jujur, disiplin, 

toleran, dan kecintaan kepada lingkungan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.  

 

IV. PENUTUP 

Pendekatan etnopedagogi dalam proses pembelajaran IPS di sekolah bernilai strategis karena dapat 

memberika apresiasi kepada budaya daerah setempat di mana siswa bertempat tinggal. Dimungkinkan, siswa lebih 

mudah memahami tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru karena topik pembahasan materi ajar 

dikembangkan dari lingkungan kehidupan siswa sehari-hari. 

Fenomena sosial sebagai bagian dari kajian IPS dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran IPS untuk 

meningkatkan wawasan pemahaman siswa bagaimana menemukan solusi pemecahannya sehingga kehidupan 

bermasyarakat dapat maju dan berkembang dinamis, konstruktif, toleran serta berbudaya. Nilai-nilai budaya daerah 

(lokal) dikembangkan oleh guru melalui proses pembelajaran bukan membangkitkan semangat etnisitas tetapi untuk 

memberikan apresiasi kepada budaya daerah sebagai bagian dari identitas nasional yang harus tetap dipupuk, 

dipelihara agar lestari di tengah derasnya arus budaya global. Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika 

menjadi pedoman guru di dalam mengeksplorasi dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah sebagai benteng 

identitas nasional. 
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ISSUES THROUGH @UnESa-GAIn STRATEGY 
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ABSTRACT 
Meaningful learning and information processing theory, explain that learning will be processed into long-term memory 
if it is meaningful for students. Meaningful learning occurs when students are involved in connecting between 
knowledge and ideas in their cognitive structure with the new informations that are learned. Utilization of local issues 
will produce meaningful learning and encourage students in in-depth learning. In-depth learning is marked by the 
achievement of learning content or new skills through more than one step by multilevel analysis or processing so that 
students can apply the learning outcomes in a way that changes the thinking, influence or behavior. Based on the 
characteristics, learning science should be carried out in-depth, involves a variety of process skills to find the concept 
as well as attitudes and other skills. The @UnESa-GAIn learning strategy is one strategy that can facilitate in-depth 
learning science, to develope students‘ problem-solving skills. 
Keywords: in-depth learning, local science issues, local wisdom, @UnESa-GAIn learning strategy 

I. INTRODUCTION 

 Cultures, customs and natural resources of the community where the students live should be connected 

with science learning in the classroom. Learning may not separate students from their lives. Now, many scientists 

promoting the student life-based  of science learning approach, like contextual teaching and learning, and pedagogy 

culture-related (Tippins and Ritchie, 2006). 

 The learning resources of cultural issues-based or local issues, can be explored creatively as the learning 

source of science authentic problem to develope their problem solving competence. For example, Banjarmasin city 

with the local potency of river cultur, in the context of learning can be a learning source to develop students‘ 

knowledge and skills including problem-solving skills. Some of the authentic issues that can be a source of science 

learning include: How to keep the residential above the river as the cultural features without disturbing the river 

ecosystem? How to treat river water for providing consumption water? How to maintain the river as a transportation 

way to reduce traffic jump of the city? How to maintain the river water as a source of electrical energy? 

 Utilization of cultural issues or local potential will produce a in-depth learning. In-depth learning according to 

Jensen and Nickelsen (2008), will be achieved by students when the learning outcome (content or new skills) 

acquired through more than one step by multilevel analysis or processing so that students can apply the learning 

outcomes in a way that changes the thinking, influence or behavior. Therefore, the learning content must be 

meaningful for students, and studied integratively from various scientific viewpoints and implemented through 

appropriate strategies. Through in-depth learning, students not only master the science content knowledge but also 

develop their specific skills such as thinking skills, problem solving skills, process skills and even psychomotoric 

skills. Thus skills wiil be needed by students for the next study as well as the provision of their future life after 

completing their formal education. 

 Problem-solving skill need to be trained to students for preparing them to face the quickly changes of 

community. The @UnESa-GAIn learning strategy is one strategy that is designed to train students‘ problem-solving 

skills (Sholahuddin, et al. 2014). This strategy is effective in science learning of students with concrete of cognitive 

development phase (elementary and junior high school students) (Sholahuddin, et.al. 2015). 

 This paper examines how to carry out in-depth learning science through the utilization of local issues by 

using @UnESa-GAIn learning strategy. 
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II. HOW SHOULD SCIENCE BE LEARNED 

Science is the activity of questioning and exploring the universe and finding and expressing its hidden order. So, the 

science activities include observing what happen, trying to make sense of our observations, using our new 

knowledge to make prediction about what migh happen in future, and testing predictions under controlled conditions 

to see if they are correct. This science knowledge will continually develop to reach new discoveries. 

 When we effort to clarify the marvelous mysteries of the universe to generate knowledge (concepts, 

generalizations, principles, theories, laws) and technology, we not only use the knowledge that has been gained in 

advance, but also use a variety of empirical and analytical procedures in investigative activities which is called the 

process skills. Implementation of the activities are determined by scientific attitudes which are characterized in a 

person as intense curiousity, humility, Skepticism, determination, and open-mindedness. 

 Science learning should emphasize three important and interrelated learning goals for all students studying 

science: learning about the nature of science and the work that scientists do; learning to do science (i.e., developing 

the abilities to design and conduct scientific investigations); and understanding scientific concepts and principles. 

Consequenly, in learning science students have to learn and display in science (Carin, 1993) include:  

1. Being curious. Curiosity, an urge to know and understand the problems.  
2. Insisting on evidence. Insisting on evidence means rigorous testing of ideas and 

respecting the fact as they are accured.  
3. Being skeptical. A part of this attitude is recognition that authoritarian statments can be 

tested but there is an appropriate time and place to question people‘s conclution. As 
evidence suggests difference explanations of objects or events, scientists must be 
wil l ing to change even their own original explanations.  

4. Accepting ambiguity. Scientif ic evidence seldom proves something finally. Alternative 
viewpoints should be respected unti l  shown to be incompatible with data.  

5. Being cooperative. Being cooperative in  raising and answering question, investigating, 
analyzing data in solving problems is another important attitude in scientif ic enterprise.  

6. Taking a positive approach to failure. Students or scientists must take a positive 
approach to failure and treat setback as temporary. In elementary science teaching, the 
way techers handle the mistkes and errors that come in minds -on/hands-on investigation 
is crucial problem. Because, pupils who are told that their ideas are wrong may be 
reluctant to participate in inquiry again.  

 For promoting the goals, learning science must use approaches or strategies that fully involve students in 

learning processes. It‘s means that the student must learn to build their knowledge (as facts, information 

generalization, concepts, principles, or rules and how to use them, problem-solving skills and learning strategies) in 

his own mind. In this case, learning is also as a process of assimilating and connecting experience or materials that 

have been studied with the understanding constructed by student (Slavin, 2009). In this process teacher acts as a 

facilitator who helps students to discover the knowledges (facts, concepts, or principles) not to give lectures or 

controlling all classroom activities. 

 Many learning strategies can be applied in order to fully engage students in the learning process through the 

implementation of science and scientific attitude. For instant are inquiry, discovery and problem-based learning, and 

@UnESa-GAIn strategies. These strategies are characterized by a problem-based, emphasizing cognitive skills and 

knowledge; using small group discussions, active learning, self-learning, and student-centered learning, teacher as 

facilitator, focusing skills development learning outcomes, and life-long learning.  



 The cognitive abilities which is achieved by student through rote learning is only effective in the short term 

as for routine tasks or taking a particular test, but they are not effective to achieve in-depth understanding of 

concepts, long-term of retention and problem solving. In other words, students may have the knowledge but not 

accessible (inert knowledge) for futher learning or problem solving. Students need to interact with the ideas or real 

problems in order to be sensitive to a task or a problem. Students must contruct their understanding through dialogue 

and thinking processes internally or through interactions with others to achieve a deep understanding to the text-

based activities or problems solving (Jones, et al. 1997). 

  

III. IN-DEPTH LEARNING 

According to Jensen and Nickelsen (2008), science learning can take place in depth only if students fully 

engaged in the activity of multilevel analysis in achieving learning outcomes (content or new skills). Psychologically, 

fully engagement can be achieved when the science lesson take place meaningfully. 

 Science should be studied through the scientific processes such as how the scientists discover the saintific 

facts. Learning activity like identify and formulate the problems, make predictions or hypothesis, collect data, interpret 

data and make inferences, is the stage of finding a fact or knowledge. Through the scientific problem solving-based 

approach, it will result a meaningful learning. 

 According to Ausubel (Dahar, 2011),meaningful learning happens when students are engaged in connecting 

the new information learned by the relevant concepts (subsumer) in their cognitive structure. During the learning 

process, subsumer are modified and differentiated further. Subsumer differentiation caused by the assimilation of 

new knowledge take place a long the meaningful learning. 

 To ensure a meaningful learning is raised, the information being studied must be potentially meaningful and 

students aim to implement the meaningful learning (Dahar, 2011). The information are said to be potentially 

meaningful if they were similar to those already known, they can be expressed in various ways without changing the 

meaning and there should be ideas that are relevant to students‘ cognitive structure. 

 According to Atkinson and Shiffrin (Slavin, 2009: 159-163; Solso, 2008: 163; Gagne et al., 1992: 52-68) that 

arriving information will be accepted by the sence and sensory register then  it‘s transferred to the working memory or 

short-term memory (STM) and then information undergo subsequent reprocessing to be transferred into long-term 

memory (LTM). Figure 1 discribe the information processing. 

Figure 1 Information Processing 

Learning that took place meaningfully, according to the theory of information processing, undergo information 

processing in the long-term memory, and this is the essence of in-depth learning. Kirchner et al. (2006) argue that the 

aim of all instruction is to alter long-term memory. If nothing has change in long-term memory, nothing has been 

learned. Any instructional recommendation that does not or can not specify what has been changed in long-term 

memory, or that does not increase the efficiency with which relevant information is stored in or retrieved from long-

term memory, is likely to be ineffective. 

 

IV. THE USE OF LOClAL ISSUES FOR IN-DEPTH LEARNING 

 Because the experience is the source of subsumer formation, the students experience in everyday life will 

greatly affect the occurrence of meaningful learning. Utilization of local issues as a learning resource will reinforce the 

meaningful learning. 



 Local issues-based learning is part of the learning that is relevant to the culture, because the culture in the 

broadest sense, including local issues, either in the form of natural conditions and habits that have developed in 

society. Billings in Tippins and Ritchie (2015), reported that teachers use students‘ native culture as a basis for 

helping students to examine and to criticize social inequalities and working towards social change. Teachers create 

multicultural and democratic classrooms to empower students base on their culture. 

 Culture-based curriculum means that the delivery and teaching the curriculum is adapted to meet local 

needs without changing it scientific epistimologi. Culture-based curriculum can be explored through inventory the 

social activities of science-related. Although Banjarmasin have been known as a thousand river city, but during the 

dry season we always undergo a clean water crisis. How can  the people treat the clean water by themselves? 

Making the water installation needs to be one of the topics or science themes. The science curriculum can also dig 

up the river topics from the viewpoint of transportation, for example, how to design solar-powered or gas-powered 

boats and so on. 

Figure 2 Solar-Powered Boat                       Figure 3 Simple Water Treatment Plant 

 Local-based potency is a part of local wisdom or the local genius, the locally wise ideas, full of wisdom, and 

sublime valuable roomates are embedded and followed by the community. Anthropologically, concept of local 

wisdom is also known as indigenous or local knowledge, or local genius, the which became the basis of cultural 

identity (Ayatrohaedi, 1986). 

 In the anthropological context, local wisdom can be interpreted as knowledge derived from the culture that is 

unique, have a relationship with nature in its long history, adapting to the local ecological system, dynamic and 

always open with the addition of new knowledge, and be a basis of decision making at the local level in various areas 

of life (Wahyu, 2007). Local wisdom may include the traditions and practices of long-standing and growing in certain 

areas in the form of wisdom, knowledge, and learning community. In many ways local wisdom passed down between 

generations orally, from person to person in the form of stories, legends, fairy tales, rituals, songs and law. 

 In other word, the local wisdom or the local excellence is the hallmark of the region that includes the 

economic, cultural, information and communication technology and ecology developed from the potency of the 

region. Local potency or lokal excellences include natural resources, human resources, geographic, culture and 

historic (Prasetyo, 2013).  

 Prasetyo (2013) defined that Local Excellence Based Education is a planned conscious effort through 

explorating and utilizing the local potency (natural resources, human resources, geographical, cultural, historical and 

other local potency)which is useful in wisely developing competence in accordance with talents and interests of 

learners in an effort to create a learning atmosphere and the learning process, so that learners actively develope their 

potency to mastery skills, knowledge and attitudes that will be needed for participating in the future life. 

 Learning science would be meaningful if it epistemology or axiology not separate from our lives. Very fast 

development of science in the last decades, in many ways make the science separate from our lives. The progress of 

astronomy has brought knowledge not only located around the earth in which we live, but has been brought to the 

knowledge and even technology that is able to explore other planets. Although this development is amazing, but the 

development of astronomy feels separate from our lives. Only some people or scientists are actually involved with 

this development and become a part of life. The same thing happens on the development of biotechnology from the 

simplest such as fermentation of carbohydrate to clonning technology and genetic engineering. Likewise, science 

every day to be part of personal life but not a few students who feel separated and not relevant to their lives. Drinking 



water, and foods that we consume every day, and cosmetics we use every time, even can not be explained by the 

students through the science learned in class. 

 The interest of students towards learning science will increase if they are involved in identifying the science 

topics that are relevant to their everyday lives. As an example: 

(1) Students in peat areas will might identify wetland farming system as object who wants to be known and 
explored through science which include: ajust the pH of the soil for agriculture, fertilizer, plant species of 
acidic wetlands. 

(2)  Students in a river region might identify the benefits of the river, the river ecosystem, river utilization as 
a source of water, animal protein and transportation, and prevention of river pollution to keep it 
sustainability. 

(3) The students in big cities might identify development of transportation, energy, electronics, and 
information technology. 

 Culture-based science curriculum will produce of multidisciplinary and in-depth science learning activities. 

Multidisciplinary overview of science learning will result widely and clearly understanding of the concepts learned. In 

addition, students are also given the opportunity to elaborate, review, improve and assimilate ideas gradually and 

develope of various skills and attitudes that support scientific literacy as social skills, scientific character, and problem 

solving skills. 

 

V. @UnESa-GAIn STRATEGY OR IN-DEPTH LEARNING 

 One important learning outcome of in-depth learning process is the student‘s ability to solve the problem. 

@UnESa-GAIn, one of the learning strategy which is facilited in-depth learning, was designed, for mastering content 

knowledge, student‘s ability to solve problems, as well as attitudes and psychomotoric skills. The strategy provides a 

balanced learning activities for students based on their cognitive style, Field Independent (FI) and Field Dependent 

(FD). 

 Students with FI cognitive style have the characteristics (1) analytical, competitive, independent, and 

individual (2) have goals, objectives, strategies and self-reinforcement (3) intrinsically motivated (4) lack of social 

skills/prefer individual tasks (5) structured and organized in learning. They are capable of abstracting element or 

background from it context. They tend to use problem-solving approach in a way that is more analytic. While students 

with FD cognitive style has the opposite characteristics (Davis, 2006; Cano, 1993). 

 The word @UnESa-GAin is acronym of the steps of learning strategy: @ or at = attention, Un = 

Understanding, E = Exploration, Sa = Sharing, G = Game, A = Assesment dan In = Individual Task (Sholahuddin, 

dkk. 2014). This strategy was rated by experts with the mean score of elements between 3-4 which means that each 

element of the @UnESa-GAIn learning strategy achieves in good to excellent category. Meanwhile, based on the 

mean of total validation score (85), the learning strategy is in excellent category. All of the validators stated that 

―@UnESa-GAIn learning strategy acceptable‖. It means that the learning strategy can be applied in learning science 

to train the science problem-solving ability of the concrete development stage students.  

 The @UnESa-GAIn learning strategy have been implemented effectively in conductor dan isolator learning 

at elementary school. The average students‘ learning outcomes include content knowledge,  problem solving ability, 

social skills, characters, and phsycomotoric skills reached a good to exelence category. In spesific case, the FI‘s and 

FD‘s problem solving ability in good and lack category respectively (Sholahuddin dkk., 2015). It means that, theacher 

have to improve the learning kits and processes so that all students will learn optimally. The learning strategy steps is 

described at Table 1. 



 The @UnESa-GAin learning strategy is able to facilitate students fully engage in in-deeph learning. By using 

local they will actualize the meaningful learning to master multiple skills as well as content knowledge competence. 

Table 1 The steps of @UnESa-GAIn learning strategy 

 

 

 

 

VI. CONCLUSION 

 Utilization of local issues will produce meaningful learning and encourage students in in-depth learning. In-

depth learning is marked by the achievement of learning content or new skills through more than one step by 

multilevel analysis or processing so that students can apply the learning outcomes in a way that changes the 

thinking, influence or behavior. Based on the characteristics, learning science should be carried out in-depth, involves 

a variety of learning skills to find the concept as well as attitudes and other skills. The @UnESa-GAIn learning 

strategy problem solving-based is one strategy that can facilitate in-depth learning science, to develope students‘ 

problem-solving skills 
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ABSTRAK 

Sungai Barito merupakan sungai yang melalui wilayah Kalimantan Selatan. Sungai ini membentuk delta pada bagian 
muaranya, yaitu Delta Barito.Wilayah kepesisiran khususnya delta merupakan salah satu kajian dalam bidang 
geografi, khususnya mata kuliah geomorfologi dan geografi pertanian. Kajian mengenai delta dengan menggunakan 
Delta Barito sebagai sumber pembelajaran lokal dengan wilayah yang sudah dikenali oleh mahasiswa diharapkan 
akan membuat mahasiswa lebih cepat memahami materi kuliah tersebut. Proses alami yang terjadi pada 
pembentukan Delta Barito tersebut yaitu terjadinya pengendapan yang menghasilkan tanah yang subur dan kearifan 
lokal masyarakat dalam memanfaatkan delta tersebut untuk kehidupan mereka dapat dijadikan sebagai sumber 
belajar geografi, khususnya mata kuliah geomorfologi dan mata kuliah geografi pertanian. 

Keyword: kearifan lokal, delta Barito, sumber belajar geografi 

 

I. PENDAHULUAN 

Geomorfologi merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan pada Program Studi Pendidikan Geografi. 

Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester III. Geomorfologi merupakan ilmu yang mempelajari 

hubungan timbal balik antara bentuk lahan dalam konteks keruangan, dan proses yang mengubah bentuklahan 

tersebut (van Zuidam dan Cancelado, 1979; Panizza, 1996). Bentuk lahan merupakan kenampakan medan yang 

dibentuk oleh proses-proses alami sehingga bentuk lahan tersebut mempunyai karakteristik yang dapat diamati dan 

dapat diukur (Way, dalam van Zuidam dan Cancelado, 1979). Delta merupakan bentuk lahan fluviomarine yang 

artinya terjadi karena adanya tenaga fluvial (sungai) dan tenaga dari marine (laut) (Arisanty, 2013). Delta merupakan  

bentuklahan yang berada di muara sungai. Delta terbentuk sebagai hasil pengendapan sedimen yang diangkut oleh 

sungai dan didistribusikan kembali oleh tenaga laut, seperti gelombang, arus laut dan pasang surut (Davis, 1978; 

Summerfield, 1991; Van Maren, 2004; Bird, 2008; Arisanty, 2013). Perkembangan suatu delta dipengaruhi oleh 

suplai sedimen yang dihasilkan oleh sungai dan tenaga laut yang mendistribusikannya (Arisanty, 2013). 

Geografi pertanian merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas pertanian manusia dalam konteks 

keruangan (Banowati dan Sriyanto, 2013). Geografi Pertanian juga merupakan  mata kuliah yang diajarkan pada 

semester IV pada Program Studi Pendidikan Geografi. Aktivitas pertanian ditentukan oleh karakteristik wilayah 

dengan memperhatikan kemampuan lahannya. Setiap lahan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan  lahan 

yang lain sehingga aktivitas pertanian yang terjadi juga berbeda. Delta yang merupakan kawasan hasil pengendapan 

merupakan kawasan yang subur sehingga dapat dijadikan sebagai kawasan pertanian. 



Sungai Barito merupakan sungai yang mengalir di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 

(Moehansyah, 2006). Sungai ini berhulu di Pegunungan Muller dan mengalir ke arah selatan menuju ke Laut Jawa. 

Sungai ini pada bagian muaranya menghasilkan suatu dataran delta yang disebut dengan Delta Barito atau Delta 

Pulau Petak (Arisanty, 2013). Secara administrasi, Delta Barito terletak Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi 

Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Kapuas, yang meliputi Kecamatan Kapuas Kuala, 

Kapuas Timur, Pulau Petak, Kapuas Hilir, Selat, dan Kapuas Murung. Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 

Kabupaten Barito Kuala, yang meliputi Kecamatan Tabunganen,Tamban, Anjir Muara, Belawang, Barambai, 

Wanaraya, Tabukan, Marabahan, Anjirpasar, Mekarsari dan Kuripan (Arisanty, 2013). Delta Barito terdapat pada 

Gambar 1. 

Gambar 1. Delta Barito (Arisanty 2013, Arisanty, 2014) 

 

Karakteristik Delta Barito secara umum merupakan daerah berawa-rawa. Berdasarkan peta Bentuklahan 

skala 1:250.000, ada beberapa bentuk lahan asal proses marin, fluvial dan organik yang terbentuk pada wilayah 

delta tersebut. Bentuklahan asal proses marin adalah beting gisik dan dataran pasang surut. Bentuk lahan asal 

proses fluvial yang terbentuk adalah tanggul alam dan danau tapal kuda. Bentuk lahan asal proses organik (berasal 

dari pengendapan tumbuhan) adalah lembah antiklinal gambut dan sayap anticlinal gambut (Arisanty, 2013). 

Kawasan hasil endapan fluvial merupakan kawasan pertanian yang sangat potensial. Kecamatan Anjir Muara 

merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Delta Barito yang merupakan salah satu sentra pertanian di 

Kalimantan Selatan. 

Wilayah Delta Barito telah diusahakan sebagai kawasan pertanian dan permukiman. Adanya pembukaan 

lahan sejuta hektar telah membuka lahan hutan berawa menjadi lahan pertanian. Program transmigrasi juga 

dilaksanakan pada wilayah ini yang dimulai pada tahun 1972 di wilayah Kecamatan Kapuas Kuala dan Tamban 

(Bappenas, 2009; Arisanty, 2013).Semakin intensifnya wilayah ini menjadi kawasan pertanian dan permukiman 

menyebabkan semakin lancarnya aksesibilitas pada wilayah tersebut. 

Aktivitas manusia pada Delta Barito mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang berbeda dengan wilayah 

lain. Wilayah Delta Barito yang subur dan berawa menjadikan aktivitas pertanian menjadi aktivitas penting dalam 

mengelola sumbedaya alam pada wilayah tersebut. Selain itu, pembukaan lahan dan penebangan hutan telah 

menjadikan kawasan delta menjadi terus berkembang akibat erosi dan sedimentasi yang tinggi. Pengendalian erosi 

dan sedimentasi dengan menjaga kelestarian hutan merupakan nilai kearifan yang dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar bagi mahasiswa pendidikan geografi khususnya untuk mata kuliah geomorfologi dan mata kuliah geografi 

pertanian. 

 

II. NILAI KEARIFAN LOKAL AKTIVITAS MANUSIA PADA DELTA BARITO 

2.1 Kearifan Lokal Delta Barito untuk Mata Kuliah Geomorfologi 

Delta merupakan bentuklahan yang perkembangannya dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Delta Barito 

terus mengalami dinamika akibat aktivitas manusia. Berdasarkan penelitian dari Arisanty, 2013, Delta Barito telah 

mengalami sedimentasi terutama pada periode 1985-1997. Sedimen yang tinggi pada periode tersebut disebabkan 

oleh aktivitas manusia yang membuka lahan sejuta hektar. Aktivitas pertambangan pada bagian hulu juga telah 

menyumbang sedimen yang cukup tinggi pada Delta Barito (Arisanty, 2013). Delta Barito yang bagian hilir delta 

merupakan daerah hutan berawa perlu dijaga keberadaannya. Begitu juga dengan hutan yang ada di bagian hulu 

DAS Barito juga perlu dipertahankan keberadaannya. Hutan berawa di Delta Barito pada tahun 2008, hanya berkisar 

752 km2 (Arisanty, 2014). Daerah hutan dengan kondisi sangat kritis pada tahun 2008 di DAS Barito adalah 



53,093.00 Hektar (Balai Wilayah Sungai II, 2008; Arisanty, 2013). Lahan hutan yang kritis akan mempunyai 

pengaruh terhadap erosi dan sedimentasi pada wilayah delta yang terletak pada bagian muara sungai. 

Pengendalian penebangan hutan terutama hutan berawa gambut pada bagian wilayah pesisir Delta Barito 

sangat penting untuk dilakukan dalam rangka pengendalian erosi, sedimentasi dan sebagai pertahanan wilayah 

pesisir dari gelombang.Wilayah pesisir Delta Barito juga merupakan daerah tambak yang sangat potensial sehingga 

dikhawatirkan hutan semakin berkurang keberadaannya.Terjadinya kebakaran pada musim kemarau juga 

permasalahan tersendiri yang mengurangi luas hutan dan degradasi lahan gambut pada delta. 

Nilai kearifan lokal pada masyarakat di daerah delta adalah dengan menjaga kelestarian hutan rawa. 

Masyarakat tetap memanfaatkan hutan rawa dengan mengambil kayunya tetapi tetap menjaga keberlanjutan. 

Pertanian di lahan rawa juga dilaksanakan dengan arif dan tetap menjaga kelestarian hutan rawa. Penanaman 

kembali pada lahan rawa dan lahan mangrove merupakan usaha untuk menjaga keberlangsungan hutan rawa dan 

hutan mangrove di wilayah delta. 

Wilayah delta mempunyai tiga buah saluran yang digunakan untuk pertanian dan transportasi. Saluran 

tersebut adalah Anjir Tamban, Anjir Serapat, dan Anjir Talaran (Arisanty, 2013). Anjir Tamban dibangun oleh 

Belanda pada tahun 1941 dan terhenti pada saat Perang Dunia ke II dengan panjang saluran 2 km. Pembuatan anjir 

diteruskan kembali pada tahun 1952 dengan capaian panjang saluran 14 km. Pembuatan anjir diteruskan pada 

tahun1956-1957 dengan capaian panjang 25 km dan menembus hingga Sungai Kapuas (Sarimin dan Bernsten, 

1984 dalam Noor, dan Jumberi, 2008). 

Pengendalian erosi dan sedimen pada sungai, dan saluran yang terdapat pada Delta Barito tidak terlepas 

dari peran serta masyarakat. Nilai kearifan lokal masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai dan saluran adalah 

dengan mengelola sungai dan saluran tersebut dengan sistem handil, sistem anjir, dan sistem tabat. Sistem handil 

biasanya dikepalai oleh seorang kepala handil dengan wilayah handil sepanjang 2-3 km yang mempunyai tugas 

perawatan saluran, dan pengelolaan saluran untuk pertanian (Noor, dan Jumberi, 2008).Sistem pengelolaan sungai 

dan saluran yang ada pada delta untuk pengelolaannya melibatkan masyarakat sebagai salah satu upaya 

pengendalian erosi dan sedimentasi pada sungai dan saluran. Nilai kearifan lokal ini merupakan sumber 

pembelajaran yang penting untuk mahasiswa pada mata kuliah geomorfologi. 

2.2 Kearifan Lokal Delta Barito untuk Mata Kuliah Geografi Pertanian 

Delta Barito merupakan delta yang terletak pada lahan gambut yang sangat potensial untuk pertanian. 

Delta Barito merupakan delta dengan tanah gambut sapric dan hemic (Arisanty, 2013; Arisanty, 2014). Tipe gambut 

ini merupakan tipe gambut topogen yaitu tipe gambut yang terletak di daerah cekungan yang terletak dibelakang 

tanggul alam yang biasanya sangat kaya akan unsur bahan organic (Barchia, 2006). Tanah gambut pada Delta 

Barito terletak dibagian tengah delta yang merupakan depresi dari dome gambut.  

Lahan pasang surut di wilayah Kalimantan Selatan mempunyai luas  sekitar 191.740 Ha pada tahun 2006. 

Wilayah yang sudah diusahakan sekitar 146.612 Ha sedangkan sisanya tidak diusahakan. Pemanfaatan lahan pada 

lahan rawa adalah untuk persawahan yang didominasi oleh varietas lokal (Jumberi, dkk, 2008). Wilayah Delta Barito 

merupakan wilayah pasang surut yang potensial untuk pengembangan varietas padi lokal. 

Delta Barito yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Barito Kuala merupakan wilayah 

lumbung padi untuk Kalimantan Selatan. Beberapa kecamatan seperti Kecamatan Anjir Muara dan Anjir Pasar 

merupakan penghasil beras Siam. Beras Siam Unus Kuning masuk ke Desa Anjir Seberang Pasar II tahun 1990 oleh 

petani bernama Haji Asnawi. Selama proses pengembangan varietas lokal Siam Unus Kuning, muncul varietas lokal 

lain (campuran varietas lain) dengan ciri-ciri warna gabah kuning, gabah ramping dengan ujung gabah agak 



bengkok, berbunga seragam, matang serempak, tinggi tanaman merata serta menggumpal, namun umurnya lebih 

lama sedikit daripada Siam unus Kuning. Varietas lokal ini diberi nama Siam Palut. Siam Palut ini kemudian 

dikembangkan oleh Haji syamsi. Hasil panen dari Siam Palut ini kemudian di sebar ke seluruh desa pada tahun 

2000. Beras yang putih seperti mutiara, menjadikan Siam Palut ini kemudian lebih dikenal menjadi Siam Mutiara 

(Jumberi, dkk, 2008). 

Nilai kearifan lokal petani dalam pertanian pada lahan rawa adalah pada aktivitas pertanian tersebut yang 

berbeda dengan sIstem pertanian pada wilayah lain. Sistem penanaman pada lahan rawa di wilayah Kalimantan 

Selatan terkenal dengan nama tanam padi Sistem Banjar. Sistem Banjar yang meliputi sistem penyiapan lahan tajak-

puntal-balik-hambur dan sistem persemaian taradak-ampak-lacak, serta sistem penataan lahan tongkongan 

(Noordan Jumberi, 2008). Tahapan penanaman padi pada lahan rawa menurut Jumberi, dkk, 2008 adalah: 

a. Tahap Teradakan (pembibitan kering) 
Persemaian yang disiapkan pada bulan Oktober/November dilaksanakan pada lahan yang lebih kering. 
Tahapannya adalah benih dimasukan kedalam lubang-lubang teradakan (tugal) dengan kedalaman 
lubang sekitar 4-5 cm dengan jarak 15-20 cm. Petani memberikan abu dapur atau abu sekam diatas 
lubang-lubang teradakan. Pemindahan kelahan yang lebih luas dapat dilakukan pada saat umur bibit 30-
40  hari.  

b. Tahap ampakan (pindah tanam I) 
Bibit ditanam pada areal sawah dengan luas hanya sekitar 20 % dari areal sawah.Pelaksanaan tahapan 
ini pada bulan Desember-Januari.Tujuan hanya ditanam sekitar 20 % dari luas areal adalah untuk 
memperkuat bibit dan memacu pembentukan anakan. Lama bibit diampakan adalah sekitar 40 hari dan 
selanjutnya dipindahkan lagi. 

c. Tahap lacakan (Pindah tanam-II) 
Bibit dipindahkan ke areal yang lebih luas, diletakkan pada bagian tengah areal persawahan. 
Pelaksanaan tahapan ini pada bulan Januari-Februari.Tujuannya adalah memacu pembentukan anakan 
sehingga cukup untuk ditanam di sawah sambil menunggu air surut. Umur bibit dilacakan untuk siap 
ditanam adalah antara 55-60 hari. 

 
III. PENUTUP 

Pembelajaran pada geografi pertanian dengan memfokuskan pada sIstem pertanian di wilayah rawa sangat 

penting untuk diberikan kepada mahasiswa. Sistem pertanian yang khas pada wilayah pada Delta Barito dapat 

membuka wawasan pada mahasiswa dan mahasiswapun akan mudah memahami karena itu merupakan budaya 

lokal tempat mereka tinggal. Nilai kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkan lahan rawa dengan tetap 

mempertahankan nilai kelestarian merupakan hal penting yang harus disampaikan kepada mahasiswa. Oleh karena 

itu, kearifan lokal dalam bidang pertanian pada wilayah Delta Barito merupakan sumber belajar yang sangat baik 

untuk mahasiswa untuk mata kuliah geografi pertanian. 
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ETNOPEDAGOGI: 
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Pada dewasa ini, arus globalisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Globalisasi berakibat terjadinya 
perubahan sangat cepat pada berbagai kehidupan. Pengaruh negatif globalisasi berdampak terhadap memudarnya 
nilai-nilai budaya bangsa sebagai pedoman kehidupan. Oleh karena itu, globalisasi haruslah direspon dengan 
membangun jati diri yang kuat. Dalam konteks Indonesia, etnopedagogi dipahami sebagai konsep dibangun berbasis 
nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) untuk mencapai tujuan pendidikan dan dijadikan landasan pengembangan 
pendidikan nasional berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural, Bhinneka Tunggal Ika. 
Etnopedagogi berbasis kearifan lokal sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan dalam kerangka membangun jati diri 
bangsa. Pengembangan etnopedagogi melalui pembangunan karakter Manusia Indonesia melalui pendididikan 
karakter. Kearifan lokal perlu digali untuk pengembangan epistemologi etnopedagogi terlebih dalam membangun 
materi, metode pembelajaran, dan evaluasi dalam pencapaiannya tujuannya yaitu Manusia Indonesia yang 
berkarakter kebangsaan tangguh. Etnopedagogi menjadi penjaga nilai-nilai luhur bangsa melalui pengembangan 
yang tepat dalam membangun generasi muda Indonesia secara kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga 
memudahkan dalam proses internalisasi dalam kerangka membangun jati diri dalam jati diri kebangsaan Indonesia. 
Kata kunci: etnopedagogi, kearifan lokal, nilai-nilai bangsa, pendidikan karakter dan karakter bangsa. 

I.PENDAHULUAN  

Berbagai keprihatinan atau keluhan akhir-akhir ini dialamatkan kepada perilaku sebagian ‖Anak Bangsa‖. 

Perkelahian antar kelurahan atau kampung, praktik korupsi yang tidak kunjung menyurut, pembegalan, kegaduhan 

politik sampai penyalahgunaan narkoba menjadi berita sehari-hari yang memilukan. ‖Kenakalan Orang Tua‖ seolah-

olah disempurnakan oleh ‖Kenakalan Remaja‖ yang begitu fasih dengan perilaku jalanan, tawuran dan tidak mau 

ketinggalan perihal narkoba sehingga tidak salah bila ada yang mempertanyakan: Ada yang salah dengan bangsa 

tercinta ini. 

Dalam pada itu, dalam konteks global, arus globalisasi sebagai ―anak kandung‖ kemajuan ilmu dan 

teknologi, khususnya bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi penanda kehidupan yang tidak 

dapat dihindarkan. Masyarakat dan bangsa-bangsa di dunia masuk ke dalam Masyarakat Satu Bumi meniadakan 

batas-batas geografis dalam arti interaksi tanpa dibatasi hambatan teritorial (borderless).  

Globalisasi berakibat perubahan pada berbagai kehidupan. Tidak ada sektor kehidupan yang tidak disentuh 

globalisasi, mulai dari kehidupan yang sifatnya pribadi, hubungan antarmanusia, sampai antarbangsa. Dampak 

positif dan negatif globalisasi tidak terhindarkan, tergantung respon suatu masyarakat atau bangsa. Celakanya, 

globalisasi dijadikan ―kendaraan‖ untuk menguasai bangsa-bangsa kurang maju oleh bangsa-bangsa maju; bangsa-

bangsa maju cenderung mengeksploitasi bangsa kurang maju demi kepentingan nasionalnya, bukan untuk 
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kemakmuran dunia. Hirst dan Thompson menggugat (1996: 3) ―globalisasi seperti dikemukakan oleh penganut 

ekstrim teori globalisasi tidak lain tidak bukan adalah mitos belaka‖.  

Dalam konteks kekinian Indonesia, kekhawatiran atas dampak buruk globalisasi, bukan saja harus 

dicemaskan, tetapi wajib dihindarkan. Kalau tidak, taruhannya adalah memudarnya nilai-nilai budaya bangsa sebagai 

pedoman kehidupan. Manakala nilai-nilai budaya bangsa tidak lagi menjadi acuan utama dalam kehidupan sembari 

mengagung-agungkan apa yang datang dari luar, bukan saja berarti kurang menghargai bangsa sendiri, tetapi 

berakibat hilangnya jati diri bangsa. Kalau hal tersebut terjadi dan terus berlanjut tanpa adanya kesadaran 

kebangsaan, taruhannya sangat berat: Bangsa Indonesia. 

Indonesia, sebagai bangsa dengan filosofi Pancasila, pastilah ada something wrong. Sebagai bangsa 

multikultural, Pancasila adalah pengikat kebangsaan sekaligus dan pedoman dalam character and national building, 

keberagaman adalah kekuatan dalam pembangunan bangsa. Dalam pembangunan nasional pembangunan 

kebudayaan nasional adalah keniscayaan; kebudayaan nasional sebagai puncak kebudayaan daerah dalam 

memperkokoh jati diri bangsa dalam Bhinneka Tunggal Ika. Globalisasi haruslah direspon dengan meningkatkan 

daya saing bangsa dengan membangun jati diri yang kuat. Apalagi, ditinjau dari potensi sumberdaya alam (SDA) dan 

sumberdaya manusia (SDM), bukanlah sesuatu yang mustahil Indonesia menjadi bangsa berdayasaing kuat. Hal 

tersebut hanya dimungkinkan manakala bangsa Indonesia mampu membentengi diri dengan nilai-nilai luhur bangsa. 

Nilai-nilai luhur sebagai penjamin keberlangsungan kehidupan bangsa merupakan garansi yang harus dijaga dan 

dikembangkan dalam menjawab tantangan zaman. 

Mengembangkan nilai-nilai budaya dilakukan dalam masyarakat sehingga kebudayaan terus berlangsung dari 

generasi ke generasi dalam perkembangan ke arah kemajuan. Proses tersebut (Koentjaraningrat, 2009: 170) 

dinamakan proses belajar kebudayaan. Melalui proses belajar kebudayaan nilai-nilai sosial budaya diinternalisasikan 

sebagai ‗pembentuk‘ kepribadiannya. Nilai-nilai budaya menjadi benteng jati diri terhadap budaya asing yang 

berpotensi menggerus nilai-nilai budaya masyarakat.  

Nilai budaya merupakan hal sangat mendasar bagi warga masyarakat dalam bertindak. Menurut Koentjaraningrat 

(1987: 85) nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga 

masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai dalam masyarakat dijadikan orientasi 

dan rujukan dalam bertindak. Oleh karena itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam 

menentukan alternatif, cara-cara, alat-alat, dan tujuan-tujuan perbuatan dan aktivitasnya. 

 Nilai budaya tersebut hidup dalam alam pikiran sebahagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang 

sangat berharga dan merupakan pedoman dalam berlaku dan bertindak setiap anggota masyarakat. Nilai budaya 

sebagai rujukan berperilaku dapat dianalisis lebih ke hulu dengan dasar pandangan yang melandasinya (Abbas, 

2013: 26). Menurut Klukchohn (Koentjaraningrat, 2009: 154) masalah dasar dalam kehidupan manusia yang menjadi 

landasan bagi kerangka variasi sistem nilai budaya adalah: 

1. Masalah hakikat dari hidup manusia (MH). 
2. Masalah hakikat dari karya manusia (MK). 
3. Masalah hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu (MW). 
4. Masalah hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya (MA). 
5. Masalah hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya (MM). 

 Seseorang terlahir sebagai individu. Individu berkembang secara budaya dalam masyarakat. Sebagai 

kumpulan individu masyarakat dibangun berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang diinternalisasikan oleh 

individu melalui proses belajar. Individu belajar mengenai apa yang harus dan pantas dilakukan dan apa yang tidak 



pantas dilakukan. Individu yang tidak mampu mempelajari dan memahami norma-norma sosial yang berlaku di 

masyarakat akan menjadi terasing dari pergaulan masyarakat.  

 Individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran mengenai pola-pola tindakan dalam interaksi dengan 

di sekelilingnya. Seseorang (individu) menjadi anggota masyarakat secara budaya melalui proses belajar panjang 

dan berkelanjutan, sebab nilai dan norma sosial juga berkembang. Proses belajar budaya merupakan keniscayaan 

sehingga masyarakat dan kebudayaan terus berlangsung. Menurut Koentjaraningrat (2009: 184) Konsep-konsep 

terpenting mengenai proses belajar kebudayaan oleh warga masyarakat bersangkutan, yaitu internalisasi 

(internalization), sosialisasi (socialization), dan enkulturasi (enculturation). 

  Dalam alur berpikir demikian, masyarakat dan kebudayaan Banjar, sebagai bagian integral masyarakat dan 

kebudayaan Indonesia tentu tidak terlepas dari arus globalisasi. Arus globalisasi sesuatu yang mustahil dielakkan 

dalam tatanan ‗Masyarakat Satu Bumi‘. Kata kuncinya, masyarakat Indonesia harus siap dan menyiapkan diri dalam 

tatanan demikian dalam bingkai ke-Indonesia-an. 

II. PEMBAHASANA  

2.1 Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal 

Istilah etnopedagogi dapat dikatakan istilah baru dalam dunia pendidikan Indonesia karena itu wajar 

manakala belum populer. Padahal, kalau dikaji lebih dalam, etnopedagogi merupakan roh bagi pendidikan setiap 

bangsa. Alwasilah, dkk (2009: 50-51): 

Etnopedagogi memandang pengetahuan atau kearifan lokal (local knowledge, local wisdom) sebagai 
sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan demi kesejahteraan masyarakat. Kearifan 
lokal adalah koleksi fakta, konsep, kepercayaan, dan persepsi masyarakat ihwal dunia sekitar. Ini 
mencakup cara mengamati dan mengukur alam sekitar, menyelesaikan masalah, dan menvalidasi 
informasi. Singkatnya, kearifan lokal adalah proses bagaimana pengetahuan dihasilkan, disimpan, 
diterapkan, dikelola, dan diwariskan. 

Berdasarkan pandangan tersebut Alwasilah, dkk (2009: 51) menekankan bahwa kearifan lokal adalah 

potensi yang mesti diberi tafsir baru agar fleksibel untuk menghadapi tantangan zaman. Ia memiliki ciri-ciri: (1) 

berdasarkan pengalaman; (2) teruji secara empiris selama bertahun-tahun; (3) dapat diadaptasi oleh budaya 

modern; (4) melekat dalam kehidupan pribadi dan institusi; (5) lazim dilakukan oleh individu dan kelompok; (6) 

bersifat dinamis; dan (7) terkait dengan sistem kepercayaan.  

Pada praktiknya, etnopedagogi dapat dipindai dari praktik pendidikan berbasis kearifan lokal dalam 

berbagai ranah seperti pengobatan, seni bela diri, lingkungan hidup, pertanian, ekonomi, pemerintahan, sistem 

penanggalan, dan lain-lain. Kearifan lokal layak menjadi basis pendidikan dan pembudayaan. Dari situ akan 

berkembang etnofilosofi, etnopsikologi, etnomusikologi, etnopolitik, dan sejenisnya (Alwasilah, 2009: 71). 

Dalam konteks Indonesia, etnopedagogi dipahami sebagai konsep dibangun berbasis nilai-nilai kearifan 

lokal (local wisdom) untuk mencapai tujuan pendidikan dan dijadikan landasan pengembangan pendidikan nasional 

berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural sejalan dengan amanah konstitusi, Bhinneka Tunggal 

Ika. 

Hendaklah disadari, etnopedagogi adalah pendekatan dalam pendidikan berbasis kearifan lokal; kearifan 

lokal dijadikan ―bahan‖ bagi pendidikan untuk membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik 

berbasis lingkungan kehidupannya. Sebagai negara kebangsaan, dalam rancang kurikulum (pendidikan) 

sesungguhnya hampir pada setiap kurikulum nasional diakomodir apa yang kita kenal dengan muatan lokal. Hanya 

saja, pada praktiknya muatan lokal dipahami dengan beragam pemahaman sehingga menjauh dari hakikat muatan 



lokal itu sendiri. Misalnya, muatan lokal diterjemahkan sebagai pembelajaran Bahasa Inggris di beberapa SMA di 

beberapa daerah. 

Dengan demikian, tidaklah keliru manakala epistemologi etnopedagogi digali dan dipertajam sehingga 

menjadi konsepnya menjadi handal. Tidak pula keliru kalau ada yang memformulasikan etnopedagogi sebagai 

penggalian paedagogis atas pemanfaatan kearifan lokal bagi keperluan pendidikan. Akan halnya Indonesia sebagai 

bangsa multikultural sangatlah kaya dengan kearifan lokal yang menjadi ciri khas di setiap wilayah. 

Dalam kaitannya dengan jati diri bangsa yang tahan terhadap arus globalisasi, muaranya tidak lain tidak 

bukan, membangun jati diri bangsa yang kuat. Pada posisi demikian, konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi 

landasannya. Lanjutannya, penggalian kearifan lokal menjadi tuntutan tidak tereklakkan yang sebenarnya tengah 

digulirkan pemerintah melalui pendidikan karakter. Artinya, karakter kebangsaan berbasis nilai-nilai luhur (kearifan 

lokal) menjadi landasan pendidikan. Prinsip pokoknya, pengembangan etnopedagogi bukan berarti menafikan hal-

hal luar, tetapi memulangkan pendidikan berbasis kebangsaan.  

Hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, No. 20, Tahun 2003, pada 

Pasal 3, yakni: 

―Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.‖  

 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20, Tahun 2003 diperkuat Instruksi Presiden Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 

mengamanatkan program penguatan metodologi dan kurikulum dengan cara menyempurnakan kurikulum dan 

metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter 

bangsa.  

Pembelajaran berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa berarti mengaplikasikan prinsip-prinsip kebangsaan 

dalam membangun jati diri bangsa dalm arti membentuk karakter bangsa yang dapat dibahasakan sebagai 

Pendidikan karakter. Dari perbagai kajian dan pertemuan ilmiah, komponen-komponen bangsa sudah satu bahasa 

bahwa bangsa Pendidikan Karakter menjadi garansi bagi pembanguan karakter bangsa sekaligus sebagai 

penangkal dampak negatif globalisasi. Artinya, agar kuat secara kebangsaan dan tangguh dalam menghadapi 

percaturan keduniaan, bangsa Indonesia harusnya mempertahankan dan mengembangan nilai-nilai kebangsaan 

dalam membangun karakter bangsa. 

Menurut Zubaidi (2011: 29) Pendidikan Karakter berkaitan dengan konsep moral (moral knowing), sikap 

moral (moral feeling), dan perilaku moral (moral behavior). Lebih operasional, Aqib dan Sujak (2011: 7-8) 

mengkategorisasikan nilai-nilai utama dalam pendidikan karakter menjadi lima kategori, yaitu: 

1. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan;  
2. Nilai karakter dalam hubungannya dengan dirinya sendiri;  
3. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama;  
4. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan;  
5. Nilai kebangsaan. 

Menurut Lickona (1991: 53), karakter memiliki beberapa dimensi: (1) moral knowing, yang meliputi: moral 

awarenes, knowing more values, perspective takeing, decision making, dan self knowledge; (2) moral feeling yang 

meliputi: consience, self esteem, empathy, loving the good, self control, humility; (3) moral action, yang meliputi: 

competence, will, habit. 



Dalam konteks Pendidikan Karakter, kekeliruan ‖pemahaman masa lampau‖ tentang pendidikan nilai dalam 

kerangka haruslah dihindari. Pendidikan Karakter tidak dimungkinkan hanya dengan pendidikan berbasis kognitif. 

Artinya, implementasi Pendidikan Karakter adalah keserempakan ketiga komponen pendidik, kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Artinya, pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai yang diinternalisasikan sebagai pembentuk 

sikap yang menampak dalam lakuan sehingga menjadi habits.  

Dengan demikian, pendidikan berbasis etnopedagogi berarti pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai luhur 

bangsa yang dalam hal ini digali dari nilai-nilai lokal atau kearifan lokal (local wisdon). Kearifan lokal sebagai sesuatu 

yang menuntun kehidupan suatu masyarakat bukan saja telah teruji, tetapi sebagai nilai-nilai mendasar yang melekat 

dalam kehidupan masyarakat dapat dikembangkan sesuai tuntutan dan kebutuhan zaman. Kearifan lokal, karena itu, 

bukan sesuatu yang bertentangan dengan kemajuan atau nilai-nilai kehidupan modern, tetapi kearifan lokal menjadi 

landasab bagi pengembangan pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa. Dalam kontek ini jati diri bangsa 

berbasis konsep Bhinneka Tunggal Ika. 

Berdasarkan hal tersebut, Pendidikan Karakter harus dibebaskan dari pemahaman pendidikan yang 

dikungkung dan terkungkung oleh apa yang diistilahkan dengan Pendidikan Nasional dalam arti nasional sentris. 

Keberhasilan pendidikan nasional, satu di antaranya ditandai dengan keberhasilan pendidikan karakter (Abbas, 

2013: 37). Dalam implementasinya, Pendidikan Karakter dikembangkan berbasis nilai-nilai luhur lokal, kearifan lokan 

(local wisdom). Ini berarti nilai-nilai pendidikan digali dari nilai-nilai lokal, dari kearifan lokal. Berlandaskan nilai-nilai 

lokal dibangun nilai-nilai nasional yang dalam istilah Koentjaraningrat dalam memandang kebudayaan nasional 

sebagai puncak kebudayaan daerah.  

Berdasarkan hal tersebut, kajian dan atau pengembangan Pendidikan Karakter berbasis nilai-nilai lokal, 

dalam hal ini nilai-nilai budaya Banjar adalah pula pengembangan pendidikan berbasis etnopedagogi. Menurut 

Abbas (2014: 378): Dalam pendidikan karakter, materi pembelajaran masyarakat dan kebudayaan Banjar belum 

memadai sehingga peserta didik tidak dibekali pengetahuan memadai tentang masyarakat dan kebudayaan Banjar 

yang berakibat peserta didik belum cakap dalam kehidupan sosialnya, bahkan cenderung tercerabut dari akar 

budayanya. Untuk memaksimalkan pencapaian pendidikan karakter, pendidikan karakter hendaklah bermuatan nilai-

nilai budaya Banjar yang memiliki daya dukung dalam pencapaian tujuan pendidikan karakter, dan konstruktif dan 

kontributif. Masyarakat dan kebudayaan Banjar powerful sebagai sumber pendidikan karakter sehingga peserta didik 

cakap berkehidupan dalam kehidupan sosialnya sebagai anggota masyarakat (lokal), warga negara Indonesia 

(nasional), dan bagian masyarakat dunia (global).  

Pendidikan berbasis etnopedagogi pada hakikatnya bukan saja dalam upaya pelestarian kearifan lokal, 

tetapi dengan kearifan lokal membangun Manusia Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu tidak 

ada lagi keraguraguan, bahwa pendidikan berbasis etnopedagogi memberi peluang bagi berkembangnya 

daerahisme yang membahayakan nasionalisme. Pendidikan berbasis etnopedagogi justru menguatkan 

pembentukan karakter bangsa dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam membangun Manusia Indonesa yang 

nasionalistik. 

 Dalam bahasa Ersis Warmansyah Abbas (2015: 102) dalam konteks Pendidikan IPS misalnya, ditekankah 

bahwa Pendidikan IPS berbasis kearifan lokal merupakan keniscayaan untuk dikembangkan terus-menerus dalam 

menunjang prinsip kebangsaan berbasis masyarakat multikultural. Hal te5rsebut tentu saja berlaku bagi mata 

pelajaran lainnya dalam kerangka membangun ke-Insonesia-an. Dengan demikianIndonesia maju bersama 

keberagamaman sebagai bangsa Bhinneka Tunggal Ika. 

 2.2 Lintasan Historis Urang Banjar 



 Tanah Banjar adalah istilah yang digunakan untuk daerah yang sekarang menjadi Provinsi Kalimantan 

Selatan sedangkan penduduknya disebut Urang Banjar. Sekalipun batas geografis provinsi Kalimantan Selatan 

diidentikan sebagai daerah Urang Banjar, sebenarnya provinsi Kalimantan Selatan tidak sepenuhnya didiami Urang 

Banjar, sebab misalnya di daerah pegunungan Meratus didiami penduduk Suku Dayak, seperti Dayak Bukit dan 

Dayak Manyan. Sebaliknya, banyak Urang Banjar yang madam ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, 

Kalimantan Barat, pulau Jawa, pulau Sumatera, Malaysia dan sebagainya. Ada dua identitas Urang Banjar, baik 

yang di banua maupun yang madam, yaitu: Islam dan bahasa Banjar. 

 Keislaman dan kebanjaran berkaitan dengan asal-usul Urang Banjar. Menurut Alfani Daud (1997: 2-3):  

―Dapat diduga, suku Banjar, dibandingkan dengan suku bangsa Dayak umpamanya, bukanlah penduduk 
asli daerah ini. Dengan memperhatikan bahasa yang mereka kembangkan, yaitu bahasa Banjar, yang 
dapat dianggap satu dialek belaka dari bahasa Melayu, yang umumnya dikembangkan sukubangsa-
sukubangsa yang mendiami Sumatera dan tanah Semenanjung Melayu (sekarang Malaysia Barat) sampai 
saat ini, dapat diperkirakan cikal bakal nenek moyang suku bangsa Banjar berintikan suku  bangsa Melayu 
yang berimigran ke daerah ini …‖   

 Klaim Urang Banjar identik dengan Islam dapat ditelusuri dari ‗pembentukan‘ masyarakat dan kebudayaan 

Banjar yang berawal dari kesultanan Banjar sebagai kelanjutan dari periode kerajaan Nagara Daha penerus kerajaan 

Nagara Dipa. Kerajaan Nagara Dipa berpusat di Margasari dan kerajaan Nagara Daha di Amuntai. Ketika kerajaan 

Nagara Daha dipimpin oleh Raden Tumenggung, sebagai pemangku kerajaan, terjadi perselisihan dengan 

keponakannya, Pangeran Samudera, pewaris tahta kerajaan Nagara Daha. Perselisihan tersebut mengakibatkan 

Pangeran Samudera melarikan diri ke daerah Kuin, Banjarmasin sekarang, dan diangkat sebagai pemimpin oleh 

masyarakat Melayu yang dipimpin oleh Patih Masih.  

 Pangeran Samudera dibantu oleh Patih Masih menggalang kekuatan untuk merebut kembali tahta kerajaan 

Nagara Daha. Menyadari kekurangan pasukan untuk melawan Raden Tumenggung, Pangeran Samudera dan Patih 

Masih meminta bantuan kepada kerajaan Demak di pulau Jawa. Kerajaan Demak bersedia membantu dengan 

syarat Pangeran Samudera dan pengikutnya memeluk Islam (Saleh: 34). Pangeran Samudera bersedia memenuhi 

syarat tersebut dan Kerajaan Demak mengirim pasukan dibawah pimpinan Khatib Dayan. Pertempuran antara 

pasukan Raden Tumenggung dan Pangeran Samudera dimenangkan oleh Pangeran Samudera dan menjadi awal 

berdirinya kesultanan Banjar dengan agama resmi agama Islam. Pangeran Samudera menjadi sultan dengan nama 

Sultan Suriansyah, 26 September 1526. 

 Kesultanan Banjar menjalin hubungan lebih erat dengan kerajaan Demak dalam menghadapi rongrongan 

dari para penguasa pedalaman dan menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. 

Agama Islam sebagai agama resmi kesultanan Banjar menjadi identitas Urang Banjar. Dalam ungkapan yang hidup 

dalam masyarakat Banjar: Banjar adalah Islam dan Islam adalah Banjar. 

 Sepanjang sejarah kesultanan Banjar, sejak berdiri 26 September 1526 sampai dibubarkan Pemerintah 

Hindia Belanda 18 Juni 1860, bahkan sampai sekarang, proses Islamisasi Urang Banjar terus berlangsung sampai 

sekarang. Penerapan ajaran Islam semakin keras ketika K.H. Muhammad Arsyad al-Banjary pulang dari Mekah dan 

menjadikan Martapura, sebagai pusat syiar Islam. Penerapan hukum Islam semakin mendapat tempat ketika Sultan 

Adam Al Wasik Billah (1825-1857) menjadi sultan (Pemprov Kalsel, 2005: 49). Sultan Adam adalah murid K.H. 

Muhammad Arsyad al-Banjary yang dalam memberlakukan hukum Islam di kesultanan Banjar dengan menerapkan 

Undang-Undang Sultan Adam (UUSA).  

 Dari paparan tersebut, dalam lintasan historis Urang Banjar, ada dua prinsip penting Urang Banjar, yaitu: 

menegakkan kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam dan menjadi bagian Republik Indonesia. Bagi Urang Banjar, 



Islam dan Indonesia merupakan sesuatu yang final. Jargon Banjar adalah Islam, Islam adalah Banjar lebih sempurna 

manakala menjadi: Banjar adalah Islam, Islam adalah Banjar, Banjar adalah Indonesia dan Indonesia adalah Banjar. 

 2.3 Tilikan Nilai-Nilai Budaya Banjar Berbasis Etnopedagogi 

 Sebagaimana layaknya perkembangan masyarakat pada umumnya, masyarakat Banjar melalui fase 

kepercayaan animisme-dinamisme, polytheisme, dan monoteisme. Animisme-dinamisme yang kemudian dengan 

masuknya pengaruh agama Hindu dan Islam, bukan berarti kepercayaan lama hilang, sebab dapat dikatakan 

bercampur dalam ritual Islam. Kepercayaan pra Islam menjadi bagian kehidupan masyarakat Banjar. 

 Kepercayaan terhadap alam gaib, termasuk kepercayaan terhadap roh nenek moyang yang bersemayam di 

puncak gunung atau tempat-tempat tertentu, tidak terkikis begitu saja. Agama Islam membawa risalah percaya 

kepada alam lain (gaib) selain alam nyata, makhluk gaib atau ‗Penguasa Alam‘ yang dalam terminologi Islam adalah 

Sang Pencipta berarti Allah SWT, malaikat, jin atau iblis, dan begitu juga tentang roh. Artinya, tidak bertentangan 

dengan kepercayaan lama dalam arti kepercayaan lama ‗ditransfer‘ sesuai keyakinan Islam. 

 Dapat dikatakan, Islam tidak menafikan kepercayaan lama, tetapi disesuaikan dengan ajaran Islam. Karena 

itu, tidak ada pertentangan antara mereka yang masih mempraktikkan kepercayaan lama di Tanah Banjar. Para 

ulama mendakwahkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan cara-cara damai. ―Tiada paksaan dalam 

agama‖. Dengan dakwah yang santun perpindahan dari kepercayaan lama atau melakukan ritual lama yang 

disesuaikan dengan ajaran Islam berlangsung damai.  

 Masuknya agama Islam ke Tanah Banjar, identik dengan mulainya proses Islamisasi masyarakat Banjar 

yang ditandai dengan berdirinya Kesultanan Banjar (1526) dengan diangkatnya Sultan Suriansyah sebagai sultan 

dan agama Islam menjadi agama resmi kesultanan. Proses Islamisasi terus berlanjut sejak kedatangan Khatib 

Dayan dari kerajaan Demak, sebagai pimpinan tentara sekaligus ulama adalah untuk mengislamkan Tanah Banjar. 

Dengan demikian, Islam adalah identitas Urang Banjar. Tidak heran apabila kemudian Tanah Banjar melahirkan 

ulama-ulama terkenal sebagai kelanjutan proses Islamisasi sejak kedatangan Khatib Dayan dakwah mendapat 

tempat sangat istimewa.  

 Sejak proses Islamisasi pada masa kesultanan Banjar yang berlanjut pada masa VOC-Pemerintah Hindia 

Belanda —sekalipun VOC-Perintah Hindia Belanda memberi jalan penyebaran kepercayaan Kristen melalui 

zending—- dan masa kemerdekaan negara republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana 

mayoritas masyarakat Banjar menganut agama Islam, tidak berarti ritual kepercayaan non-Islam terkikis. Hal 

tersebut disebabkan dua hal, yaitu: Pertama, ada sebagian (kecil) masyarakat yang mempertahankan kepercayaan 

lama dan kedua, kepercayaan lama disesuaikan ajaran Islam. Hal tersebut dapat dipindai dari bagaimana Urang 

Banjar menyikapi daur kehidupan dalam melakukan ritual sejak masa kehamilan calon seorang ibu. Upacara daur 

hidup masyarakat Banjar (Ideham, 2005: 50-67) adalah: upacara kehamilan, upacara kelahiran, upacara menjelang 

dewasa, upacara perkawinan, dan upacara kematian.  

 Upacara yang sudah mentradisi di masyarakat Banjar bukan saja menyangkut daur hidup Urang Banjar, 

tetapi juga dalam relasi dengan alam sebagai tempat hidup dan pemberi kehidupan. Upacara Manyanggar Banua 

atau upacara Manyanggar Padang merupakan bentuk berterimakasih kepada alam. Pelaksanaan upacara 

Manyanggar Banua terasa unik (Museum Lambung Mangkurat, 1987: 25-26), ini mungkin karena terjadi 

percampuradukan antara unsur kepercayaan lama dengan unsur Islam yang datang kemudian. Berbagai tipe 

komunikasi dengan alam gaib dibawakan oleh tokoh-tokoh penghubung dengan cara melakukan trance. Praktik 

demikian, sekalipun sudah jarang dilakukan, dapat dikatakan sebagai upaya memperingati tradisi, dikategorikan 

kepada melestarikan tradisi. 



 Masyarakat Banjar tradisional percaya bahwa manusia diciptakan oleh Sang Pencipta. Manusia adalah 

bagian alam ciptaan Sang Pencipta yang atas kesalahan atau karena adanya ketidakharmonisan hubungan antara 

sesama makhluk mengakibatkan manusia sakit. Untuk mengobatinya digunakan obat yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan atau binatang dengan meminta izin kepada Sang Pencipta. 

 Bagi masyarakat Banjar, sistem pengetahuan dibangun dalam hubungan dengan alam, gejala-gejala alam 

sebagai petunjuk yang didapat dari pengalaman kehidupan. Alam dan segala isi dan fenomenanya diciptakan oleh 

Sang Pencipta. Manusia diserahkan amanah untuk menjaga alam yang sekaligus agar menjamin keberlangsungan 

kehidupan manusia. Dengan kata lain, manusia bukan saja beradaptasi dengan alam, tetapi mempunyai kewajiban 

memelihara alam.  

 Pada tataran demikian, dengan mencermati fenomena alam, diketahui siklus alam sebagai petunjuk untuk 

membangun pengetahuan. Karena itu, misalnya dari bagaimana Urang Banjar membangun rumah di pinggir sungai, 

dipastikan rumah tersebut tidak akan tenggelam apabila banjir melanda rumah dibangun berdasarkan ukuran 

ketinggian air ketika air naik (banjir) tidak akan merendam rumah atau dengan mengikuti irama alam sebagaimana 

rumah lanting. Dengan kata lain, local wisdom merupakan aplikasi dari pengetahuan tentang alam dalam tugas 

manusia sebagai pemegang amanah. Karena itu, ketika agama Islam menjadi anutan, pemahaman Urang Banjar 

tentang alam dan penciptanya tidak terganggu. Pengetahuan lama sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana 

termaktub dalam ‗Al-Qur‘an (Taha: 53-54): 

 Dalam perkembangan masyarakat Banjar bahasa Banjar menjadi alat komunikasi, penjaga kebudayaan 

Banjar. Pada dasarnya, apabila seseorang fasih berbahasa Banjar disebut Urang Banjar. Sekalipun dalam 

kehidupan sehari-hari penduduk memakai bahasa Banjar, dalam dunia pendidikan, pemerintahan, atau upacara-

upacara resmi digunakan bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa Indonesia bukanlah masalah bagi penutur bahasa 

Banjar atau dalam interaksi dengan penutur bahasa Nusantara lainnya, sebab bahasa Banjar dan bahasa Indonesia 

berumpun bahasa Melayu.  

 Dalam pada itu, kesenian Banjar berkembang sesuai kehidupan masyarakatnya. Lingkungan alam dan 

lingkungan sosial sangat mempengaruhi kesenian seperti juga benda-benda budaya. Dalam seni tari misalnya, seni 

tari Banjar terbagi menjadi dua macam, yaitu seni tari yang dikembangkan di lingkungan istana (keraton), dan seni 

tari yang dikembangkan oleh rakyat. Seni tari yang berkembang adalah: Tari Baksa Kembang (untuk penyambutan 

tamu agung), Tari Baksa Panah, Tari Baksa Dadap, Tari Baksa Lilin, Tari Baksa Tameng, Tari Radap Rahayu 

(upacara perkawinan), Tari Kuda Kepang, Tari Japin, Tari Tirik, dan Tari Gandut.  Lagu daerah Banjar yang terkenal 

misalnya: Ampar-Ampar Pisang, dan Paris Barantai. 

 Beragam kesenian didukung oleh alat-alat musik untuk menghidupkan kesenian tersebut merupakan bagian 

kehidupan Urang Banjar. Karena itu tidak heran banyak kesenian yang diciptakan, begitu juga peralatannya, atau 

diadopsi dari kesenian suku lain. Ada beberapa kelompok etnik yang menciptakan atau memainkan musik-musik 

tradisional sesuai tradisi etnik bersangkutan sebagai bagian kesenian Banjar. Jenis kesenian tersebut, antara lain 

(Museum Lambung Mangkurat: 2002: 5): 

Suku Banjar dengan musik panting dan gamelan 
Suku Bukit dengan kalampat, sarunai dan kurung-kurung 
Suku Maanyan dengan kangkaong, giring-giring dan agung tujuh 
Suku Dayak Deyah dengan kecapi, lumba dan berempet 
Suku Dayak Balangan dengan gendering (gendang) 
Suku Bugis dengan tanning dan tarbang bugis  

 Kesenian yang sangat terkenal dari Kalimantan Selatan adalah tarbang. Tarbang adalah sejenis alat musik 

pukul atau sejenis gendang (Museum Lambung Mangkurat, 1997: 10). Ada beberapa jenis tarbang yaitu: Tarbang 



Burdah, Tarbang Lamut, Tarbang Madihin, Tarbang Rabana, Tarbang Hadrah, Tarbang Bugis, dan Tarbang Mandar. 

Alat musik tarbang berasal dari pengaruh kesenian Arab digunakan, terutama untuk mengiringi bacaan syair-syair 

yang berisi pujian-pujian kepada Rasulullah. Tarbang identik dengan kesenian Islam dan digunakan pada hampir 

semua kesenian yang bernafaskan Islam.  

 Seni anyaman dengan bahan rotan, bambu dan purun sangat artistik berupa tas dan kopiah. Berkembang 

seni lukisan kaca pada tahun lima puluhan berupa lukisan buroq, Adam dan Hawa dengan buah khuldi, kaligrafi 

masjid dan sebagainya. Seni ukir terdiri atas tatah surut (dangkal) dan tatah babuku (utuh). Seni ukir kayu dan 

kuningan seperti pada cerana, abun, pakucuran, lisnar, perapian, cerek, sasanggan, meriam kecil dan sebagainya. 

Motif ukiran misalnya pohon hayat, pilin ganda, swastika, tumpal, kawung, geometris, bintang, flora binatang, 

kaligrafi, motif Arab dan Turki berkembang menjadi seni ukiran Banjar yang khas. 

 Masyarakat Banjar, berkehidupan di dua wahana, yaitu kehidupan tradisional dan kehidupan modern. Mata 

pencaharian masyarakat Banjar yang berkehidupan tradisional masih memakai cara-cara kuno dengan ilmu dan 

teknologi sederhana sementara masyarakat modern dengan peralatan yang modern. Dalam komparasi lebih tegas, 

misalnya, masyarakat tradisional belum mengenal profesi seperti dokter, ilmuwan, dan sebagainya, sementara 

masyarakat Banjar modern banyak yang bermatapencaharian secara profesional. 

 Pada dasarnya masyarakat Banjar tinggal di dua wilayah, yaitu wilayah dataran tinggi dan di dataran 

rendah. Di daerah dataran tinggi, mata pencaharian utama mengumpulkan hasil hutan dan berladang. Sekalipun 

pada saat sekarang perladangan dan perkebunan modern sudah berkembang, perladangan berpindah (shifting 

cultivation atau swidden agriculture) dengan menanam padi dan bahan makanan lainnya, masih dilakukan sesuai 

dengan kondisi obyektif masyarakatnya.   

 Masyarakat tradisional Banjar mempunyai cara arif dalam mendayagunakan hutan. Hutan yang dibuka 

ditanami sampai tiga kali masa tanam kemudian ladang tersebut dibiarkan selama 8 (delapan) tahun sehingga 

menjadi hutan kembali barulah kemudian diolah lagi. Dengan kata lain, pembukaan hutan dengan menebang pohon 

dan membakar kayu-kayunya (slash and burn agriculture) bukan untuk memusnahkan hutan, tetapi untuk 

dimanfaatkan dengan menjaga kelestarian hutan. Kalau dari masa nenek-moyang hasil hutan seperti getah, kayu 

manis, dan sebagainya tinggal diambil, dengan peladangan, tanaman hutan tersebut ditanam yang dikenal dengan 

istilah perkebunan rakyat.  

 Kearifan (local wisdom) merupakan tradisi turun-temurun sejak mata pencarian hidup dengan sistem 

meramu. Dalam meramu, hutan (alam) sebagai sumber kehidupan kalau tidak dijaga akan berakibat marahnya alam 

dan kehidupan menjadi sulit. Untuk itu dilakukan berbagai upacara sebelum meramu yang kemudian terus dipelihara 

ketika membuka ladang di masa yang agak modern. Sebelum membuka ladang dilakukan upacara minta izin dengan 

memberi sesajian kepada penguasa alam. 

 Dalam usaha pertanian di dataran tinggi dikenal Bahuma Gunung dengan sistem tebang-bakar dan setelah 

tiga kali panen pindah ke daerah lain, begitu seterusnya dalam siklus delapan tahun. Di dataran rendah popular mata 

pencaharian bahuma (bersawah) yang dikenal dengan bersawah sekali setahun. Selain itu dilakukan bahuma surung 

dimana bibit padi ditanam pada musim kemarau dan dipanen pada musim hujan. Di samping bahuma surung 

dilakukan pula bahuma rintak yaitu menanam padi pada musim penghujan dan panen pada saat kemarau. Kalau 

terjadi kemarau panjang, dilakukan bahuma panyambung sebagai antisipasi karena musim yang tidak menentu. 

Pada masa antara panen dan menanam padi, lahan digunakan untuk menanam gumbili (ketela), sumangka, waluh, 

jagung dan sebagainya. 



 Berkebun pada dasarnya dilakukan masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah dan dataran tinggi. 

Usaha perkebunan tersebut antara lain, kebun rumbia. Kebun Rumbia dilakukan di daerah aliran untuk mendapatkan 

sagu. Daun rumbia dimanfaatkan sebagai atap rumah, pelepahnya untuk membuat lampit, paya (hati) rumbia untuk 

makanan ternak, terutama itik. 

 Masyarakat Banjar mengusahakan kebun nyiur (kelapa) yang ditanam di atas galangan (tanggul). Kalau di 

antara petak sawah tidak ditanami kelapa, ditanami pohon pisang. Masyarakat Banjar akrab dengan kebun paring 

(bambu) yang ditanam di daerah dataran tinggi. Kebun hanau (enau) tidak kalah popularnya yang sarinya untuk 

membuat gula habang (gula merah). Kebun karet, terdapat hampir di seluruh wilayah Kalimantan Selatan 

sebagimana kebun buah-buahan seperti rambutan, langsat, tiwadak (cempedak), durian, jeruk dan sebagainya.  

 Usaha perikanan yaitu: perikanan darat, perikanan di sungai, kumpai paiwakan, perikanan laut yang 

dilakukan nelayan. Perikanan darat dilakukan dengan membuat kolam ikan (tambak), perikanan di sungai dilakukan 

dengan menangkap ikan, dan belakangan masyarakat mengembangkan usaha keramba. Cara menangkap ikan 

masyakarat Banjar sangat khas dengan memanfaatkan ilung (enceng gondok) dan batang-batang pohon yang 

disatukan sehingga ikan yang bersarang ditangkap. Penangkapan dengan sistem raba sama dengan kumpai 

paiwakan, tetapi untuk dipancing atau ditombak.   

 Orang Banjar dikenal dengan julukan masyarakat air (the water people) dengan kebudayaan sungai (culture 

river). Sungai berfungsi sebagai jalur transportasi, menangkap ikan, dan juga sebagai pasar yang dikenal dengan 

pasar terapung (floating market). Kehidupan sungai merupakan konsekuensi logis karena banyak sungai-sungai 

besar yang mengaliri wilayah Kalimantan Selatan. Sekalipun saat ini kehidupan sudah berpindah ke darat, terutama 

bagi Urang Banjar modern, kehidupan sungai masih terpelihara. Sungai adalah urat nadi kehidupan Urang Banjar. 

Sungai dan rawa, berbagai alat untuk menangkap ikan berkembang.Peralatan untuk perikanan misalnya lukah, 

tampirai dan ringgih. Alat perikanan untuk daerah rawa  seperti banjur, lukah, dan tangguk.  

 Alat transportasi yang dikembangkan antara lain, jukung dan perahu yang sampai sekarang masih 

dipergunakan sekalipun jalan darat telah dibuka sampai ke pelosok desa. Saat ini terjadi perubahan besar-besaran 

dalam transportasi, berpindahnya transportasi sungai menjadi transportasi darat (darat) sesuai kemajuan teknologi.  

 Masyarakat Banjar mengembangkan rumah tinggal yaitu rumah kediaman sultan, keluarga, kerabat istana, 

ulama dan saudagar, dan rumah rakyat. Rumah tinggal berbahan baku kayu. Kalimantan Selatan adalah daerah 

tropis yang kaya dengan hutan belantara dan di dalamnya tumbuh bermacam jenis kayu dan tumbuhan lainnya yang 

dapat dijadikan bahan bangunan untuk membuat rumah (Museum Lambung Mangkurat, 1981: 12). Kekayaan alam 

tersebut dimanfaatkan untuk membangun berbagai macam rumah tinggal.  

 Rumah Bubungan Tinggi merupakan istana sultan dan rumah Gajah Manyusu sebagai kediaman warit raja, 

yaitu keturunan raja atau bubuhan sultan. Rumah Balai Laki tempat tinggal mantri dan prajurit, rumah Balai Bini 

untuk putri sultan atau dalam bentuk modifikasinya menjadi rumah Tadah Alas. Rumah Palimasan untuk kediaman 

bendahara dan rumah Palimbangan untuk ulama dan saudagar. Rumah rakyat disebut rumah Cacak Burung atau 

Anjung Surung atau rumah Joglo (pengaruh arsitektur Jawa), atau rumah Lanting hunian rakyat di sungai. Pada 

masa sekarang, modifikasi rumah Banjar dijadikan ikon untuk membangun rumah modern, terutama untuk bangunan 

pemerintahan seperti kediaman Gubernur, kantor pemerintahan, dan sebagainya. 

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa nilai-nilai budaya Banjar dibangun berbasis kearifan lokal dan 

teruji dari generasi ke generasi. Nilai-nilai tersebut sesuai dengan nilai-nilai rumusan Kemendikbud (2010: 9). 

Dengan kata lain, dalam kajian pendidikan, masyarakat dan kebudayaan Banjar dibangun berbasis etnopedagogi. 

 



III. SIMPULAN 

Pertama, etnopedagogi berbasis kearifan lokal sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, konsepsi dan 

tujuan pendidikan nasional yang perlu dikembangkan dalam kerangka membangun jati diri bangsa sehingga menjadi 

bangsa yang kuat dalam berbagai segi sekaligus untuk dapat memaar diri dari derasnya arus globalisasi terutama 

dari dampak negatifnya. 

Kedua, pengembangan etnopedagogi pada hakikatnya membangun karakter bangsa melalui pembangunan 

karakter Manusia Indonesia terutama melalui pendididik khususnya pendidikan karakter berbasis nilai-nilai luhur 

bangsa yang terpapar pada kearifan lokal yang bertumbuhkembang sejalan dengan perkembangan bangsa 

Indonesia. 

Ketiga, dalam pengembangan etnopedagogi kearifan lokal sebagai sumber yang valid perlu digali baik 

untuk pengembangan epistemologi etnopedagogi terlebih dalam membangun materi, metode pembelajaran, dan 

evaluasi dalam pencapaiannya tujuannya yaitu Manusia Indonesia yang berkarakter kebangsaan tangguh. 

Keempat, etnopedagogi menjadi penjaga nilai-nilai luhur bangsa sebagaimana tergambar dalam nilai-nilai 

budaya Banjar dalam bingkai keraifan lokal (local wisdon) melalui pengembangan yang tepat dalam membangun 

generasi muda Indonesia dengan kecukupan secara kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga memudahkan dalam 

proses internalisasi dalam kerangka national and character building. 
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ABSTRAK 

Artikel ini akan membahas tentang Kearifan Lokal Budaya Banjar dalam Setting Pendidikan Inklusif. Dalam 
pelaksanaan pendidikan inklusif terdapat sedikitnya terdapat tiga pokok masalah yaitu: 1) Pemahaman dan 
perlakukan, 2) Kebijakan, 3) Akomodasi. Ketiga masalah pokok ini akan dihubungkan dengan penerapan kearifan 
lokal budaya Banjar di Sekolah Inklusif. Satu bagian dari budaya adalah karakter masyarakat. Terdapat Lima  
karakter umum masyarakat Banjar, yaitu: 1) Menghargai keberagaman, 2) Gotong-royong, 3) Persaudaraan, 4) 
Kebebasan, dan 5) Pengabdian. Kearifan lokal budaya Banjar yang penulis rekomendasikan dalam setting 
pendidikan inklusif dalam sebuah sekolah yaitu sebagai berikut: 1) Setiap orang merasa diterima. Artinya semua 
masyarakat sekolah mulai dari peserta didik, guru, kepala sekolah, dan orangtua siswa merupakan bagian dari 
masyarakat sekolah.  Hal ini sangat sesuai dengan karakter suku Banjar yang sangat menghargai keberagaman, 2) 
Setiap guru dan murid saling membantu. Budaya ini merupakan budaya persaudaraan dan pengabdian pada 
masyarakat banjar, 3) Guru menjalin kerjasama dengan orangtua/wali. Dibutuhkan komunikasi yang intensif tentang 
perkembangan anak di sekolah. Hal tersebut sesuai dengan budaya kebebasan dan gotong royong pada urang 
Banjar, 4) Memberikan harapan yang tinggi untuk semua siswa. Dalam pembelajaran semua siswa termasuk siswa 
yang berkebutuhan khusus didorong untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran mereka. 5) Sekolah berusaha untuk 
meminimalkan praktek diskriminatif. 6) Staf berusaha untuk menghapus semua hambatan untuk belajar  dan 
partisipasi di sekolah. Guru menyusun program pembelajaran individual bagi siswa yang berkebutuhan khusus di 
kelas. 

Kata kunci: kearifan lokal, budaya banjar, dan pendidikan inklusif. 

I. PENDAHULUAN 

Secara bebas, inklusifitas dapat dipahami sebagai sebuah pengakuan, penghargaan atas 

eksistensi/keberadaan serta penghargaan dan penghormatan atas keberbedaan dan keberagaman. Dengan 

demikian, masyarakat yang inklusif dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat yang mampu menerima berbagai 

bentuk keberagaman dan keberbedaan serta mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun infra struktur 

yang ada di masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan berbagai bentuk perbedaan dan keberagaman diantaranya 
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adalah keberagaman budaya, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, serta termasuk juga didalamnya 

adalah keberbedaan kemampuan fisik/mental yang selanjutnya kita sebut juga dengan difabilitas. 

Lebih jauh, prinsip-prinsip inklusifitas sesungguhnya telah muncul dalam tatanan masyarakat Banjar. 

Semangat dan nilai-nilai Bineka Tunggal Ika, kegotong royongan, kebebasan, tenggang rasa, serta toleransi 

sebagaimana yang tumbuh dan diajarkan oleh leluhur masyarakat Banjar sesungguhnya dapat diartikan sebagai 

bagian dari prinsip-prinsip yang membawa kepada pemahaman mendasar akan masyarakat inklusif. Bukan hanya 

itu, fakta bahwa Indonesia merupakan sebuah negara besar yang multi budaya, multi agama serta multi 

keberagaman yang lain sesungguhnya merupakan sebuah media yang subur atas tumbuh dan berkembangnya 

inklusifitas. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa inklusif merupakan sebuah nilai baru yang dipaksakan untuk 

masuk dan diadopsi oleh tatanan masyarakat kita, namun sebaliknya, justru merupakan nilai-nilai yang telah lama 

tertanam dalam tatanan sosial bangsa Indonesia. 

Menengok ke belakang, terjadinya serangkaian konflik antar masyarakat dengan latar belakang 

suku/budaya yang berbeda, konflik antar umat beragama, penolakan terhadap salah satu kelompok etnis asing yang 

intinya adalah terjadinya sebuah proses dimana sebuah kelompok ditolak keberadaannya oleh kelompok lain yang 

lebih besar, sebenarnya fenomena ini dapat dilihat sebagai sebuah bukti bahwa tidaklah mudah untuk menuju 

kepada sebuah masyarakat yang inklusif, dan masyarakat kita sejatinya telah memulainya. Dalam hal ini, penulis 

memandang bahwa salah satu kelompok yang tidak cukup terrepresentasikan secara adil dalam pergerakan menuju 

sebuah masyarakat inklusif adalah masyarakat berkebutuhan khusus. Kita punya banyak tokoh agama yang 

berbicara tentang pluralism, banyak pula tokoh budaya yang berbicara tentang multi culturalism, serta aktifis 

perempuan yang gencar menyuarakan tentang gender sensitive serta gender mainstream, yang sesungguhnya apa 

yang mereka perjuangkan adalah untuk terwujudnya sebuah inklusifitas yang termasuk didalamnya adalah juga 

keadilan sosial. Namun demikian, sangat sedikit representasi anak berkebutuhan khusus yang bicara tentang 

perspektif difabilitas. Padahal sesungguhnya, kelompok yang paling berkepentingan terhadap terwujudnya sebuah 

masyarakat yang inklusif adalah kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. Berawal dari sebuah logika berfikir 

bahwa dorongan menuju sebuah masyarakat inklusif ini muncul atas kenyataan terjadinya sebuah penolakan sosial 

(social exclusion) atas sekelompok masyarakat atau lebih, maka beberapa bentuk masalah sosial terhadap anak 

berkebutuhan khusus setidaknya dapat terlihat dalam beberapa ranah di bawah ini: 

1.1 Ranah pemahaman dan perlakuan 

Anak berkebutuhan khusus seringkali dipahami sebagai kelompok yang tidak normal, tidak utuh, yang 

bahkan secara popular diistilahkan sebagai yang cacat, dan tidak sesederhana itu, difabilitas yang dialami oleh 

seseorang bahkan seringkali diikuti dengan pelabelan, anggapan serta pemahaman yang tidak rasional seperti 

anggapan bahwa itu merupakan sebuah dosa turunan, kutukan, atau bahkan akibat dari aib keluarga. Hal tersebut 

kemudian berakibat pada berbagai bentuk penerimaan yang salah seperti rasa malu, penolakan atas keberadaan 

anak berkebutuhan khusus, perlindungan yang berlebihan serta berbagai sikap yang secara sosial merugikan anak 

berkebutuhan khusus mulai dari tingkat keluarga sampai dengan masyarakat yang lebih luas. 

1.2 Ranah kebijakan 

Undang-undang yang secara explisit mengatur perlindungan atas hak anak berkebutuhan khusus adalah 

Undang-Undang No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, yang di dalamnya hanya mengatur setidaknya empat 

hak pokok saja yaitu hak atas pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, serta kesejahteraan sosial. Terlepas dari 

bagaimana ke empat hak tersebut diatur penyelenggaraan dan pemenuhannya bagi anak berkebutuhan khusus, tapi 

dengan hanya dicantumkannya empat hak tersebut, penulis yakin bahwa secara konstitusional, anak berkebutuhan 

khusus belum mempunyai cukup payung hukum untuk menjamin hak-hak mereka. Sebut saja hak atas akses 



peradilan yang saat ini masih menjadi masalah besar bagi anak berkebutuhan khusus dengan dianggapnya 

kelompok anak berkebutuhan khusus tertentu (anak berkebutuhan khusus netra, anak berkebutuhan khusus rungu 

dan anak berkebutuhan khusus grahita) sebagai kelompok yang tidak cakap hukum. 

1.3 Ranah akomodasi  

Dalam rangka mendukung partisipasi masyarakat berkebutuhan khusus ini dapat berupa adaptasi, 

modifikasi, maupun berbagai bentuk langkah afirmasi yang diarahkan untuk mendorong terwujudnya partisipasi 

penuh anak berkebutuhan khusus dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa anak 

berkebutuhan khusus setidaknya telah terlupakan kebutuhan mereka pada ranah ini. Ketika jalan-jalan, tempat 

peribadatan, pusat perbelanjaan, terminal, alat transportasi, perkantoran, serta sarana publik lainnya dibangun, yang 

terbayang hanyalah pengguna yang berkaki dua, bertangan dua, berpenglihatan, berpendengaran serta cakap 

secara mental. Keberadaan anak berkebutuhan khusus pun tidak terbaca yang pada akhirnya, fasilitas publik yang 

kita punyai pun tidak dapat mengakomodasi akses seluas-luasnya yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus. 

Dari ketiga ranah di atas, tampak jelas bahwa keberadaan anak berkebutuhan khusus masih belum dapat 

menjadi bagian yang inklusif dari lingkaran masyarakat. Keberadaan anak berkebutuhan khusus masih terlihat 

sebagai kelompok yang belum dipertimbangkan dalam kontek pembangunan dan pengembangan masyarakat 

secara luas yang dapat diartikan bahwa inklusifitas anak berkebutuhan khusus dalam masyarakat masih belum 

sepenuhnya terjadi. Meskipun, tidak juga dapat dikatakan bahwa ini merupakan sebuah bentuk kesengajaan, dalam 

artian bahwa sangat dimungkinkan bahwa akar dari semua permasalahan di atas adalah masalah pemahaman, 

tetapi setidaknya itulah yang terjadi dan mesti dikenali sebagai modal dalam merumuskan kerangka masyarakat 

yang inklusif itu sendiri. Dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan pada budaya sebagai alat dalam 

pengembangan pendidikan inklusif, termasuk alat promosi proses menuju inklusif. Mengingat Budaya Banjar yang 

cukup luas, maka dalam artikel ini akan dibahas mengenai karakter suku Banjar. 

 

II. PEMBAHASAN 

2.1 Budaya Banjar dan Pendidikan Inklusif 

Suku Banjar sangat dikenal memiliki lima sikap /karakter mereka kedepankan dalam hidup bermasyarakat 

dimanapun mereka berada (Daud, Alfani. 32 :1997). Kelima karakter yang dimaksud, yaitu: 1) sangat menghargai 

keberagaman: Manusia Banjar adalah manusia yang religius dan fanatik. Bisa dikatakan, orang Banjar yang sejati 

pasti taat menjalankan ajaran agamanya. Orang Banjar juga sangat inklusif terhadap perbedaan, baik interen 

beragama maupun antar umat beragama. 2) Gotong royong; Tradisi gotong-royong adalah ciri khas yang hidup 

dalam masyarakat Banjar. Ada ungkapan cukup terkenal yang menjadi pegangan hidup masyarakat Banjar; Gawi 

Sabumi Sampai Manuntung (kerja bersama sampai tuntas) atau Waja Sampai Kaputing (kerja bersama dari awal 

sampai akhir) atau Kayuh Baimbai (dayung secara serempak). Maksudnya dalam melakukan pekerjaan sampai 

selesai dengan bergotong-royong secara bersama-sama, rambate rata hayu, singsingkan lengan baju, berat sama 

dipikul dan ringan sama dijinjing. 3) orang Banjar adalah orang yang tidak bisa hidup tanpa berkelompok dan 

bergerombolan (Rasa persaudaraan). Kebiasaan ini terbawa-bawa sampai mereka pergi merantau. Konon, perantau 

dari Banjar pasti membangun rumah besar di daerah perantauannya karena memang sengaja untuk disediakan bagi 

keluarga yang datang. Tidak hanya keluarga yang sedarah dan masih dekat, asal Banjar saja sudah cukup bisa 

menjadi tiket masuk bertamu pada rumah orang Banjar di perantauan, 4) Kebebasan ; Sejak kecil anak Banjar sudah 

dilatih dan dididik orang tuanya untuk bebas memilih jalan hidupnya masing-masing agar cepat mandiri. Hal ini 

terkait erat dengan budaya dagang masyarakat Banjar yang sedemikian kuat. Sudah barang tentu kebebasan yang 



dimaksud lebih pada bidang ekonomi. Ada yang diajak berdagang kecil-kecilan, sekedar membantu orang tuanya 

berjualan, belajar kerja serabutan dengan memperoleh imbalan seadanya, diwanti-wanti perihal seluk-beluk 

berdagang atau mau meneruskan sekolah sepuas-puasnya. Bagi orang Banjar yang penting bukan mau berdagang 

atau mau sekolah, melainkan bagaimana secepat mungkin melepaskan ketergantungan kepada orang tua dan 

segera bebas, mandiri dan merdeka. 5) Pengabdian; Lihatlah orang Banjar yang berada di mana-mana, mereka 

tidak pernah merasa bahwa pengabdian harus dilakukan di tanah kelahirannya sendiri. Semua bumi ini adalah bumi 

Allah. Dimanapun mereka berada pengabdian mutlak harus dilakuan dengan sepenuh hati. Sebagian orang yang 

berasal dari daerah tertentu di negeri ini sering kali berkeluh kesah ketika ditugaskan keluar dari daerahnya dan 

mengupayakan berbagai cara hanya untuk bisa kembali bertugas ke daerah sendiri. Orang Banjar tidaklah demikian, 

mereka akan menganggap daerah rantauannya sama berartinya dengan daerahnya sendiri. Mereka tidak mau 

diskriminatif. 

Pendidikan inklusif secara praktis tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai budaya khususnya di Kalimantan 

Selatan. Dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan sendiri, secara proses mentransfernya yang paling efektif 

dengan cara pendidikan. Keduanya sangat erat sekali hubungannya karena saling melengkapi dan mendukung 

antara satu sama lain. Tujuan pendidikan adalah melestarikan dan selalu meningkatkan kebudayaan itu sendiri, 

dengan adanya pendidikan, kita bisa mentransfer kebudayaan itu sendiri dari generasi kegenerasi selanjutnya, dan 

juga kita sebagai masyarakat mencita-citakan terwujudnya masyarakat dan kebudayaan yang lebih baik 

kedepannya, maka sudah dengan sendirinya pendidikan harus lebih baik lagi. Kebudayaan sebagai hasil budi 

manusia, dalam hal berbagai bentuk dan menifestasinya, dikenal sepanjang sejarah sebagai milik manusia yang 

tidak kaku, melainkan selalu berkembang dan berubah dan membina manusia untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan-perubahan kultural dan tantangan zaman tradisional untuk memasuki zaman modern. 

Manusia sebagai mahluk berakal dan berbudaya selalu berupaya untuk mengadakan perubahan-

perubahan. Dengan sifatnya yang kreatif dan dinamis manusia terus berevolusi meningkatkan kualitas hidup yang 

semakin terus maju, ketika alamlah yang mengendalikan manusia dengan sifatnya yang tidak iddle curiousity (rasa 

keinginantahuan yang terus berkembang) makin lama daya rasa, cipta dan karsanya telah dapat mengubah alam 

menjadi sesuatu yang berguna, maka alamlah yang dikendalikan oleh manusia.  

Kegiatan budaya sebagai alat penting dalam pendidikan inklusif serta alat untuk menjamin kualitas hidup 

yang lebih baik bagi anak dan orang dewasa dalam masyarakat secara keseluruhan (Smith, J. D 66: 2006). Secara 

khusus penulis akan memfokuskan pada pentingnya kegiatan budaya untuk meningkatkan interaksi dan komunikasi 

dan membangun masyarakat yang inklusif secara formal maupun nonformal serta seting lainnya yang relevan. 

Seting pendidikan inklusif mencakup semua anggota masyarakat tanpa memandang usia, fungsi indera, fisik atau 

kognitif, latar belakang budaya dan pengalaman. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang mengakomodir 

kebutuhan belajar peserta didiknya tanpa diskriminasi. Artinya apapun kondisi anak mereka berhak untuk 

mendapatkan pelayanan pendidikan secara holistik. 

2.2 Penerapan Budaya Banjar di Sekolah Inklusif 

Berdasarkan karakter budaya Banjar, maka penulis merekomendasikan tentang kearifan lokal budaya 

Banjar yang merupakan ―ruh‖ pelaksanaan pendidikan inklusif dalam sebuah sekolah yaitu sebagai berikut: 

a. Setiap orang diterima. Artinya semua masyarakat sekolah mulai dari peserta didik, guru, kepala sekolah, 
dan orangtua siswa.  Mereka semua harus saling mengerti dan memahami. Tidak memberikan 
perlakuan yang diskrimatif sesama masyarakat sekolah. Hal ini sangat sesuai dengan karakter suku 
Banjar yang sangat menghargai keberagaman.  

b. Setiap guru dan murid saling membantu. Guru dan murid saling menghargai dan membantu satu sama 
lainnya. Bekerjasama adalah kunci pokok dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif. Karena 



dengan bekerjasama, secara tidak langsung guru dan siswa akan membangun hubungan emosional 
yang baik. 

c. Guru menjalin kerjasama dengan orangtua/wali. Guru adalah ujung tombak pelaksana pendidikan. 
Sedangkan orangtua adalah orang yang paling memahami perkembangan anaknya. Oleh karena itu 
dibutuhkan komunikasi yang intensif tentang perkembangan anak di sekolah. 

d. Memberikan harapan yang tinggi untuk semua siswa. Kepala Sekolah dan guru yakin bahwa semua 
peserta didik tanpa terkecuali dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Maka dari 
itu, kepala sekolah dan guru wajib memberikan pelayanan yang baik terhadap peserta didikanya. Dalam 
pembelajaran semua siswa termasuk siswa yang berkebutuhan khusus didorong untuk aktif dalam 
kegiatan pembelajaran mereka. Setiap siswa di sekolah ini juga dinilai berdasarkan kemampuannya, 
terkhusus untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Guru juga mencegah siswa pada umumnya 
melabeling rekannya yang berkebutuhan khusus. 

e. Sekolah berusaha untuk meminimalkan praktek diskriminatif. Sekolah harus berusaha keras memerangi 
sikap diskriminasi dalam segala hal, utamanya yang sering terjadi adalah siswa yang berkebutuhan 
khusus dan siswa pada umumnya. Langkah yang dilakukan guru adalah memberikan pemahaman 
tentang  kebersamaan adalah pesan moral pada setiap akhir pelajaran. Selain itu, bila terdapat murid 
yang saling mengejek perbedaan diantara mereka, maka murid yang berada disekitarnya akan 
melaporkan kepada guru. Hal ini cukup ampuh dalam meminimalisir sikap diskriminasi yang 
kemungkinan besar terjadi di sekolah inklusi. 

f. Staf berusaha untuk menghapus semua hambatan untuk belajar  dan partisipasi di sekolah. Guru 
menyusun program pembelajaran individual bagi siswa yang berkebutuhan khusus di kelas. Selain itu, 
guru juga yakin bahwa bukan hanya siswa yang berkebutuhan khusus saja yang akan menemui 
hambatan ketika pelajaran berlangsung, tetapi terdapat kemungkinan siswa lain juga akan 
mengalaminya. Meskipun dalam hal perencanaan pembelajaran siswa yang berkebutuhan khusus tidak 
dilibatkan dalam hal tersebut. 

 

III.SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan budaya Banjar pada sekolah inklusi terfokus 

pada membangun rasa penerimaan terhadap siswa yang berkebutuhan khusus. Sikap penerimaan menjadi kunci 

dalam pelaksanaan pendidikan inklusi tetapi penerimaan bukan karena keterpaksaan. Sekolah mengadopsi budaya 

lokal Banjar yang mengedepankan budaya saling menghargai dan menghormati semua orang. Maka dari itu, dengan 

sekolah inklusi diharapkan budaya ini melekat pada diri siswa semenjak dini. Berit H. Johnsen dan Miriam D. 

Skjorten (2003) menjelaskan: 

―nilai penting yang melandasi suatu sekolah inklusif adalah penerimaan, pemilikan, dan asumsi lain yang 

mendasari sekolah inklusif adalah, bahwa mengajar yang baik adalah mengajar yang penuh gairah, yang 

mendorong agar setiap anak dapat belajar, memberikan lingkungan yang sesuai, dorongan, dan aktivitas 

yang bermakna‖. 

Inklusivitas dalam hal budaya menjadi sebuah landasan dalam mengembangkan pendidikan inklusi. Karena 

bila budaya inklusi di sekolah telah tercipta, maka sikap-sikap diskriminasi dilingkungan sosial dengan sendirinya 

akan berkurang (Sunanto, Dj. et al., 2004: 89). Guru, siswa, dan orangtua dapat saling memberikan masukan demi 

pengembangan sekolah. Perlu dipahami bahwa pendidikan inklusi adalah sebuah proses jangka panjang, olehnya itu 

budaya inklusi yang telah tercipta khususnya di Kalimantan Selatan perlu dilestarikan dan ditingkatkan.  
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ABSTRACT 

The background of this research was the need for Social Studies based on local knowledge with indigenous knowledge. It 
was expected to foster social competence and problem-solving environment. This study was aimed to produce a model of 
inquiry in order to improve skills and social competence of students in learning Social Studies in elementary school. To 
achieve these objectives the research was conducted using the of research and development approach. Broadly speaking, 
the stages of the study include (1) reconnaissance to identify indigenous knowledge and learning conditions Social Studies 
is running, (2) development of a model based on the results of reconnaissance, (3) model validation. The development of 
the model was implemented with limited testing and extensive testing. Limited testing was performed on 1 (one) public 
primary school. Extensive testing was carried out in 2 (two) public primary schools. The selection of schools was based on 
the environmental characteristics of the rivers and swamps. The results of the testing showed the development of 
improved models of student learning outcomes and teacher performance. The validation study test was carried out through 
experiments comparing  S teaching by integrating indigenous knowledge with the inquiry model of learning Social Studies 
as teacher employed. Validation results showed that the high ability and social competence of students differed 
significantly as it was compared with the pretest result (á d+. 0001) as well as with the control group (á d+. 0001). The 
findings of this study concluded that Social Studies learning by integrating indigenous knowledge using inquiry models was 
effectively to enhance students‘ skills and social competence, relevant to use in teaching Social Studies, effective way to 
improve teacher performance, so it can be concluded that the integration of indigenous knowledge in a model of inquiry 
learning with effective social studies used to improve the quality of processes and products social studies teaching in 
primary schools, especially in the city of Banjarmasin. The findings of this study have positive implications for the 
development of teaching Social Studies in elementary school. The practical implications of which need to be developed 
motivation of teachers to improve their performance in order to improve the quality of teaching Social Studies and 
socialization of learning by integrating indigenous knowledge using a model of inquiry as an alternative to improve the 
quality of teaching Social Studies and social competence of elementary school students. 
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I. BACKGROUND OF STUDY 

South Kalimantan has a socio-cultural wealth in the form of Indigenous knowledge as 

intellectual qualities tribes in South Kalimantan in the maintenance and utilization of natural resources. 

The forms of socio-cultural lives in the context of local wisdom contained in South Kalimantan which 

have its own characteristics when it is compared with the other islands across Indonesia. 

School as an institution in building the personality (intellectual, moral, and skills) is required its 

contribution to the maintenance and the use of Indigenous knowledge that has long lived, so it can 

contribute to the natural and social harmony. 

The interesting thing in the curriculum is the emphasis of local excellence in educational 

programs. The demands of the curriculum and the development of science and technology require new 

paradigm in social sciences teaching. And the innovations in the teaching of social sciences, especially 

Kalimantan South Kalimantan needs to be conducted consistently. At certain time, it may foster 

favorable conditions return, peace, harmony, and familiar environment. Social science learning can be a 

vehicle for the development of local wisdom in Kalimantan (South Borneo). 

 

II. PROBLEM OF THE STUDY 

1. How is the social studies teaching model through indigenous knowledge-based in schools? 
2. How is the implementation of the social studies model teaching in school through indigenous 

knowledge-based? 
3. How is the final model of teaching social studies in school through indigenous knowledge-

based? 
 

III. GOALS OF THE STUDY  

1. Describing the lives of Kuin and Alalak people related to the utilization of the environment. 
2. Developing the model of social studies teaching in school through indigenous knowledge-

based. 
3. Implementing the social studies teaching model in school through indigenous knowledge-

based. 
4. Generating the social studies teaching model in school through indigenous knowledge-based.  

 

IV. RESEARCH METHOD 

The study was conducted through Research and development (R & D) by Borg and Gall (Putro, 

2012: 207-2016). The validity of the model was done by quasi-experiments that is experimental design 

with control in accordance with the conditions (situational) by McMillan & Schumacher (Putro, 2012: 

207-2016). The inquiry model is the experimental variable; the control variable is the conventional 

model. The study design Pretest – post-test Control Group Design. Further description of the method on 

the chart as follows: 

The location of the research is in public elementary schools in Banjarmasin, South Kalimantan. 

The subjects were fifth-grade teachers and students. The samples taken at the testing stage purposive 

random sampling. School test sample was classified. Classification was based on the perception of 

society, near rivers and swamps, and the availability of infrastructure. Determination of the sample 



schools was adapted from the model validation phase of research needs or purposive sampling of the 

schools was established experimental groups and one control group schools. 

Based on the focus of research and the types of the data, in this study, it is used four 

instruments to capture the data, namely: (1) observation sheet, (2) questionnaires, and (3) testing 

capabilities. 

Processing techniques and data analysis from the reconnaissance were conducted with qualitative methods 

to identify indigenous knowledge in the environment around the students and describe the Social Studies teaching in 

public elementary school in Banjarmasin City. On the development of classroom observation, the data model is 

qualitatively analyzed subsequently revised and tested again. Data beginning of the learning ability of students (pre-

test) and the end of the lesson (post-test) were analyzed quantitatively by t test. T test was also used to view test 

results of each test cycle as a revision of the next cycle to obtain the final model. At this stage of model validation of 

qualitative analysis is performed on data from classroom observation to see the picture of the effectiveness of the 

model, while the quantitative analysis was conducted by t test by comparing the pre-test and post-test results of the 

student ability between the experimental and control groups. Quantitative analysis of this study was calculated by 

using SPSS. 

 

V. THE RESULT OF THE STUDY 

5.1 The Result of Reconnaissance 

Banjarmasin city in South Kalimantan are the old home place and the origin. Indigenous 

Knowledge can be found in geographical aspects, social, cultural, and economic. Indigenous Knowledge 

can be integrated in learning elementary Social Studies because in accordance with the concepts of 

Social Studies in elementary school. 

The utilization of the environment as a learning resource has been developed in education by 

which the notion that a local wisdom is a social force (Brophy and Alleman, 1996: 33) that there are 

three levels of social forces or social forces in the curriculum, namely: national and international level, 

local community, and culture of the educational setting. Added by Massialas and Allen (1996: 61) “Local 

interest groups demand Often That Their content or materials about particular ethnic group or issues be 

included in the world studies curriculum.” 

Environment and culture around the student as learning resources are able to foster socio-

cultural competence that lead to feeling of possession of the environment and the culture and thinking 

skills in maintaining and managing the environment. Students can become the successor public figure, 

Woolever and Scott (1988: 5) says about expanding environment approach.  

The role of environment around the students as a resource for effective learning is described by 

Beyer (1979: 133) “ Their schools and communities as data.” 

Local-based Social Studies teaching model according to most important teacher was developed 

so that students are more active and have social skills. Scientific activity according to the characteristics 

of the social science teaching should be developed in the Social Studies, one of them in the form of 

inquiry approach. 

The students expect that the Social Studies teachers provide a discussion, active, and give 

examples of some real events around the students’ lives. The reconnaissance results show that the 

teachers ate dominant in the teaching and learning; thus, intellectual skills are less developed. 



There some aspects of Social Studies teaching that need to be developed as follow (Beyer, 

1979): 

VI. THE RESULT OF MODEL DEVELOPMENT 

6.1 Teaching Activities 

 Activities of indigenous knowledge-based social science learning through inquiry 

approaches described in the following table teaching activities: 

 

Based on the limited testing and extensive testing, there are some demands for the teachers‘ performance 

as follow lists of the demanded teachers‘ performance in Social Studies teaching through indigenous knowledge-

based inquiry model:  
6.2 Learning Activities of the Students 

Social Studies teaching model through indigenous knowledge-based can develop the activities 

of student inquiry. Students are encouraged submit problems, solve the problem (by hypothesis), to 

identify the environment and indigenous knowledge, social events observed in the form of drawings (to 

dig), and prepare and submit conclusions. 

The success of using the model of inquiry learning is also seen from the increasing ability of 

students. T test results of students’ skills before the test (pre-test) and after the test (post-test) on 
limited testing and extensive trials showed a significant difference, the t

count
> T

Table
. The ability of students 

in each trial (limited scope or wide scope) have increased, are shown the results of the t test with paired 

samples posttest on each inter-cycle. 

 

VII. THE RESULT OF MODEL VALIDATION 

1. Teaching activities are more interesting and able to develop the creative thinking: The 

atmosphere is more lively and dynamic learning, teachers are able to present examples of 

contextual knowledge indigenous, teachers are able to develop teaching skills, students are able 

to make a simple conclusion 
2. Social Studies teaching is cleared and effective: Students are learning more scientifically, 

teaching materials can be packed in such case study, Indigenous knowledge and the 
environment around the students can be integrated into teaching process, Materials are 
suitable issue more directly, making it easy to understand, growing the positive attitude of 
students as a form of social skills (empathy, caring, respect, and respect, cooperation, 
democracy, humanity and freedom), teachers are able to develop thinking skills in the form of 
the problem, proposing hypotheses, and interpretation of the sources. 

3. Implication of the Model to the Ability of the Student: A model of excellence in improving 
student learning can be seen in the validation test, the post-test results of the comparison 
between the experimental group (KE) to the control group (HH). The value of t

count
 4.95 > the 

value of t 
table a 0.05 

  = 1.66; and the Sig (2-taled) = 0.000 < half of  = of 0025. Based on the 

results of limited testing, extensive testing, and validation tests, then chart the model is as 
follows: 

The final model of Social Studies teaching through indigenous knowledge-based with inquiry 

model is as follows: 



VIII. CONCLUSION   

1. General Conclusion 

Development and validation of the model results show that the model can be implemented in 

Social Studies teaching through indigenous knowledge-based with inquiry. Learning activities in the form 

of scientific steps students can be done by the students (find the problem, propose a hypothesis, collect 

information, test hypotheses, and proposed conclusions). 

The model used in the Social Studies teaching through indigenous knowledge-based as 

demanded by the curriculum and can be used as one approach to teaching Social Studies to the growth 

of social competence among students. The study findings suggest that students are able to explain and 

analyze the issues related to social, cultural, economic, and environment based on indigenous 

knowledge in the surrounding environment.  

2. Specific Conclusions 

a. Settlement patterns in the linear region are along the river. Banjarmasin is the native village, 
pristine physical condition regardless of any change. The condition of Banjarmasin have 
timber industry along the river. 

b. People in Banjarmasin have indigenous knowledge in accordance with environmental and 
natural characteristics. Indigenous knowledge is still visible regarding environmental aspects 
of utilization and maintenance of the environment, namely: the results are used to run and 
environmentally friendly activities. Economic aspects of indigenous knowledge have the 
dominant impression. Economic activity is associated with the use of a traditional business 
environment and a lot of looks this area can be found in the economic life of a typical activity. 
Socio-cultural aspects are found in the form of numerous historical buildings and places of 
the region, this area is the location where the beginning of the Sultanate of Banjar. Habits of 
the people can be seen in accordance with natural conditions and environment of rivers and 
swamps. 

c. Indigenous knowledge in Banjarmasin can be integrated into Social Studies, because it contains the 
knowledge of geography, economics, sociology, and history. 

d. Social tudies teaching through indigenous knowledge-based model is to enhance the ability of indigenous 
knowledge and social competence in elementary school students Banjarmasin City is designed with 
attention to: (1) the characteristics of Social Studies of science, (2) curriculum, (3) the wealth of 
indigenous knowledge in Banjarmasin (4) Social Studies from the result reconnaissance learning, and (5) 
studies of learning models. Learning model is a model of inquiry developed. 

e. A model of excellence in Social Studies teaching through indigenous knowledge-based model is: 
increasing the performance of teachers, increasing the performance of students, increasing students‘ 
social skills, teaching Social Studies and more meaningful life. 

f. Model of inquiry in teaching Social Studies conducted in this study experienced some obstacles. Such 
barriers were: teachers, students, classroom conditions, time allocation, subject, and materials. 

1) Social Studies teachers are still used to using the old method (lecture and ask). 
2) Students are not accustomed to be actively involved in teaching and learning, as long as these 

students are only listening, watching, and the tasks of the teacher. 
3) The condition in the classrooms in public schools in Banjarmasin, seemed only to 

conventional learning. Generally arranged in an array arrangement seat back, student’s seats 
are facing the blackboard, the teacher’s desk in front of the class. Such a seating arrangement 
does not allow for the development of models of active student learning. 

4) The time allocation often becomes a bottleneck. 



5) The subject is too broad, so that it is needed the necessary flexibility to direct the issue of 
teachers on the subject without reducing the essential purpose of learning. 

6) As the materials for teaching Social Studies information using a model of inquiry is actually 
quite a lot around the students, but teachers are less able to utilize them in teaching and 
learning. 

7) The development of indigenous knowledge-based using inquiry in Social Studies teaching can 
be implemented properly because of contributing factors: (1) teacher background in Social 
Studies, (2) the perceived new learning models, (3) the demands of the curriculum, (4) a 
positive response from teachers and students, and (5) the growth of scientific and democratic 
atmosphere.  

3. Further Recommendation 

According to the conclusion of the study, there are some recommendations from the research 
in the broader audience and further study in the future:  
a. The teaching through indigenous knowledge-based can be implemented in classrooms and be 

the base of the development of teaching n elementary schools.  
b. Social Studies teachers in performing their duties should have the ability in learning inquiry, 

namely: the ability to find the problem, propose a hypothesis, collect information, test 
hypotheses, and develop conclusions. 

c. Related institutions that have roles in improving the quality of education should provide 
support for the development of the Social Studies teaching model through indigenous 
knowledge-based using inquiry in primary schools. Forms of support: cooperation with the 
Institute of Education Personnel (LPTK), improving the quality of teaching Social Studies, and 
further enable council of Social Studies teachers or MGMP Social Studies. 

d. Research on the Social Studies teaching model through learning indigenous knowledge-based 
using inquiry is only conducted in the village in Banjarmasin; it is recommended the similar 
study be conducted in other cities in the Province of South Kalimantan. 
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ABSTRAK 

Tidak dapat dielakkan bahwa era globalisasi melahirkan berbagai dampak positif dan negatif pada perilaku 
masyarakat modern. Dampak positif tentu tidak perlu dipermasalahkan karena memang seperti itulah yang 
diharapkan bersama, namun khusus untuk dampak negatif yang ditimbulkannya, maka inilah yang menjadi problema 
dalam kehidupan masyarakat. Sebagian masyarakat modern menganggap bahwa apa yang telah lalu yang pernah 
―hidup‖ dan ―dipraktikkan‖ (termasuk pola pikir/filosofi dan cara pandang) masyarakat masa lampau tidak relevan lagi 
untuk diterapkan pada masa kini. Pernyataan tersebut perlu untuk diluruskan karena tidak selamanya benar ―apa‖ 
yang merupakan produk masa lalu tidak dapat lagi diterapkan pada masa kini. Berbagai kearifan lokal  yang ada 
pada setiap masyarakat terbukti masih relevan dan sampai saat ini masih sangat layak untuk diterapkan dan 
dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kajian berikut ini merupakan hasil studi dari berbagai referensi 
yang ada, akan memberikan pemaparan kepada para pembaca tentang ―apa‖ dan ―mengapa‖ serta ―urgensi‖ 
kearifan lokal mengapa tetap layak dijadikan sebagai ―benteng pertahanan‖ dalam menghadapi gerusan arus 
modernisasi yang hampir-hampir tidak terbendungkan lagi. 

Kata kunci: kearifan lokal, bahan pembelajaran, arus modernisasi 

I. PENDAHULUAN  

 Awal dari modernitas ditandai dengan temuan-temuan ilmiah hasil rekayasa pemikiran para ahli, 

mulai dari Plato, Aristoteles, hingga Einstein, dan tokoh-tokoh saintis lainnya adalah sesuatu yang 

membawa manusia pada system modernisme, yang pada saat ini berada pada titik balik perubahan-

peradaban yang penuh risiko. Suatu hal yang amat disayangkan, tepat dipuncak modernisasi, justru 
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mengalami gejala kemerosotan diberbagai lini kehidupan, ini terjadi akibat patologi modernitas yang 

ditandai dengan intelektual yang cenderung meniadakan jiwa (spiritual), kemajuan sains melahirkan 

berbagai bencana (baca: timbulnya konflik peperangan) di mana-mana, melambungnya biaya kesehatan, 

tingginya angka pengangguran, dan berbagai problema sosial lainnya di depan mata. 

Seorang Ilmuwan Saintis kontemporer, Fritjof Capra dalam bukunya yang legendaris The Tao of 

Physics berhasil mendudukkan masalah pada proporsi sebenarnya. Menurutnya ada paralelisme antara 

fisika subatomik dengan kearifan kuno. Ilmu yang selama ini dikaji dan dibanggakan sebagai hal yang 

ilmiah, tidak lebih hanyalah reductive knowledge belaka, meski dalam hal tertentu telah banyak berjasa 

pada kehidupan manusia, namun telah menimbulkan banyak sekali masalah baru dan membuat kita 

meragukan apakah mampu membawa kita survive dalam menghadapi kehidupan saat ini dan di masa 

mendatang (Sutanto, 2004: 4). 

Ketika para ilmuwan mulai khawatir, kasak kusuk atau bertanya-tanya akan perubahan iklim di 

muka bumi tempat tinggal umat manusia ini yang mulai berubah. Banyak orang sependapat betapa suhu 

bumi semakin memanas. Para pakar lingkungan berkumpul dan sepertinya semua sepakat bahwa ini 

semua diakibatkan dari ulah “tangan” manusia itu sendiri. Kemajuan teknologi yang dibanggakan itu 

ternyata di satu sisi memberikan dampak yang tidak hanya merusak alam, bahkan kerusakan alam itu 

justru menimbulkan sebuah ketimpangan baru yang bisa membahayakan kehidupan umat manusia 

(Amrih, 2008: 6). 

Para pakar dari berbagai bidang mengakui bahwa perubahan kehidupan manusia saat ini yang 

dilanda arus globalisasi telah mengubah bukan hanya tata cara kehidupan dalam bidang ekonomi tetapi 

juga dalam bidang sosial, budaya, dan politik (Tilaar, 2002: 56). Banyak hal yang kita anggap biasa, 

banyak paradigma yang kita anggap suatu kebenaran tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Hal itu semua 

adalah bagian dari dampak globalisasi. Saat ini sangat dirasakan hilangnya nilai-nilai tradisi dan nilai-nilai 

moral sebagai pengikat kehidupan bersama yang makin hari makin melonggar, sehingga terjadi banyak 

penyimpangan sosial yang meronrong disiplin hidup bermasyarakat (Tilaar, 2002: 66). 

Kondisi jaman saat ini sangat mengejutkan karena orang-orang yang seharusnya ahli dalam 

berbagai bidang, tidak lagi mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak yang muncul di 

dalam bidang keahlian mereka. Para ahli medis bingung dengan berbagai macam penyakit kanker, para 

ekonom tidak mampu menyelesaikan dan mengambil solusi terhadap berbagai persoalan ekonomi 

(baca: inflasi) yang menimpa bangsanya, aparat hukum tidak berdaya menghadapi berbagai tindak 

kejahatan dan kasus kriminalitas yang semakin meningkat, dan sebagainya. 

Berbagai krisis multidimensional telah memasuki ranah dimensi-dimensi intelektual, moral, dan 

spiritual yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Kini dimensi tersebut telah tampak 

di depan mata kita, yakni berbagai fenomena sosial di mana masyarakat berada pada tingkat yang 

sangat memprihatinkan seperti tindak kekerasan (baca: begal), kriminalitas, bunuh diri, alkoholisme, 

penyalahgunaan narkoba, pornografi, kekerasan dan penyimpangan seksual, kasus-kasus KDRT, korupsi 

merajalela, dan berbagai penyakit sosial lainnya. Kajian berikut ini akan menyoroti pentingnya kembali 

ke local wisdom untuk ditanamkan dalam dunia pendidikan guna mengantisipasi berbagai persoalan 

pada era modern ini dan masa yang akan datang. 

 

II. BELAJAR DARI BANGSA LAIN 



Mengapa harus malu belajar dari bangsa lain? contohnya mari belajar pada bangsa Jepang. Hal 

yang menarik dalam dunia seni budaya Jepang hingga kini senang menciptakan tokoh-tokoh sendiri yang 

khas Jepang, seperti Megaloman, Golda, Jiban, Dora Emon, Samurai, Satria Baja Hitam, dan berbagai 

tokoh dunia kartun lainnya. Ini membuktikan Jepang adalah bangsa yang mandiri dan kreatif yang 

memproteksi diri dengan cara bangga terhadap produk bangsa sendiri. Demikian pula dengan persoalan 

moral budaya melalui dua pilar utama sushin  dan shitsuke (bermoral dan berdisiplin), Jepang 

mengokohkannya dengan filosofi yang berjatidiri Jepang (Alwasilah, dkk., 2009: 31-32). 

 Safa (2011: 103) menyebutkan bahwa semangat Bushido  yang merupakan kearifan lokal 

masyarakat Jepang sangat berpengaruh dalam budaya etos kerja masyarakatnya yang terdiri dari tiga 

faktor utama, yaitu kepercayaan, disiplin, dan kualitas. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor yang 

harus dijunjung tinggi oleh para kesatria Jepang sejak era Shogun Tokugawa Tsunayoshi (1603-1868) 

hingga kini. 

Sikap disiplin yang ditanamkan kepada generasi muda Jepang adalah disiplin seorang Samurai.  

Suatu prinsip yang mengajarkan tidak mudah menyerah dalam menghadapi suatu masalah. Para 

samurai akan melakukan harakiri (bunuh diri) dengan menusukkan senjatanya (baca: pedang samurai) 

ke perut jika kalah dalam suatu pertarungan. Hal ini memperlihatkan usaha mereka untuk menebus 

harga diri yang hilang akibat kalah dalam pertempuran.  

Kini semangat samurai masih tertanam kuat dalam sanubari bangsa Jepang, namun digunakan 

untuk membangun ekonomi, menjaga harga diri, dan kehormatan bangsa secara teguh. Semangat ini 

telah menciptakan bangsa Jepang menjadi bangsa yang diperhitungkan dalam kancah dunia 

internasional. Suatu pelajaran yang sangat berharga dari kearifan masyarakat Jepang masa lampau yang 

sampai kini masih terpelihara dengan baik.   

Sejak dahulu, kearifan lokal telah terbukti mampu menata kehidupan manusia. Di samping 

kearifan lokal yang berisi ajaran hubungan manusia dengan manusia, banyak pula yang berisi ajaran 

hubungan manusia dengan alam, dan ajaran hubungan manusia dengan Tuhan. Muatan kearifan lokal 

dalam tradisi lisan itulah yang merupakan pelajaran tersembunyi yang selama ini belum banyak digali 

para ahli dan belum difahami oleh masyarakat luas (Sibarani, 2012: 17). 

Masih teringat kebiasaan petani zaman dahulu, dalam bercocok tanam mereka menggunakan 

pupuk kandang sehingga mereka tidak memiliki ketergantungan pada pupuk kimia yang mengeluarkan 

banyak biaya, namun sejak tahun 1970-an, kehadiran pupuk kimia telah menggeser penggunaan pupuk 

organik (pupuk kandang) ditambah lagi dengan penggunaan pestisida  yang pada akhirnya dipahami 

tidak ramah lingkungan dan menjadi ketergantungan bagi para petani (Sibarani, 2012: 19). Padahal 

kebiasaan orang dulu menggunakan pupuk kandang yang merupakan kearifan lokal sudah berlangsung 

cukup lama, turun-temurun tetapi kebiasaan itu kini, lambat laun ditinggalkan orang dan mulai hilang di 

tengah masyarakat pertanian.   

 

III. Memaknai Kearifan Lokal 

Pengkajian mengenai kearifan lokal baru menjadi wacana dalam masyarakat pada tahun 1980-

an, ketika nilai-nilai budaya lokal yang terdapat dalam masyarakat Indonesia sebagai warisan nenek-

moyang sudah hampir habis digerus oleh modernisasi yang menjadi kebijakan dasar pembangunan yang 

dilaksanakan oleh Orde Baru (Rosidi, 2011: 36). Menurut Sutanto (2004: xi): 



“Kearifan masa lalu sudah lama disisihkan dalam kehidupan modern karena dianggap tidak 
relevan untuk mengejar kenikmatan bersifat material yang menjadi motivasi utama 
kehidupan modern karena diasosiasikan sebagai menghasilkan manusia kumal, sederhana, 
meski batinnya tenang.” 

Pernyataan di atas senada dengan yang dikemukakan Antropolog Universitas Padjajaran 

Adimihardja (2008: 77), saat ini menurut pandangan para perencana dan pengambil keputusan 

pembangunan bahwa perubahan seolah-olah harus mencabut nilai-nilai tradisi yang kemudian diganti 

dengan nilai-nilai baru dari luar yang sesungguhnya asing bagi masyarakat itu. Semua hal yang berbau 

tradisi dianggap sebagai hal yang kuno, jumud, dan terbelakang.  

Kearifan lokal atau kearifan tradisional adalah sesuatu yang berakar pada masa lalu dalam 

kehidupan tradisional lokal yang dijadikan rujukan bagi tatanan kehidupan dan kebudayaan lokal 

masing-masing (Lubis, 2002: 100). Menurut Budayawan Universitas Hasanuddin Mattulada (2000: 1) 

kearifan tradisional adalah wawasan atau cara pandang menyeluruh yang bersumber dari tradisi 

kehidupan. Kearifan tradisional memiliki corak yang berbeda antara kelompok satu dengan kelompok 

yang lain. 

Sesungguhnya kearifan lokal adalah sesuatu yang dipandang sangat bernilai dan mempunyai 

manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut dikembangkan karena adanya 

kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, 

kondisi, kemampuan, dan tata nilai yang dihayati dalam masyarakat yang bersangkutan (Permana, 2010: 

3). 

Dalam literatur yang membahas tentang kearifan lokal ditemukan beberapa istilah. Istilah-istilah 

itu adalah antara lain, indigenous wisdom, tradisonal wisdom and indigenous inventions, pengetahuan 

lokal (indigenous knowledge), local genius, invented tradition (Maryani, 2011: 30).  Adapun istilah 

pengetahuan tradisional (traditional knowledge) sering disebut dengan pengetahuan masyarakat asli 

(indigenous knowledge), pengetahuan lokal (local knowledge), pengetahuan masyarakat kesukuan 

(tribal people knowledge), pengetahuan rakyat (folk knowledge) (Daulay, 2011: 17).    

Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (local 

wisdom) atau kecerdasan setempat (local genius). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan 

Hassan Syadily, “local” berarti setempat, sedangkan “wisdom”  (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. 

Secara umum maka local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan 

setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh 

anggota masyarakatnya. 

Mengacu pada definisi kearifan yang bermakna kecerdasan, kearifan dalam budaya juga 

merupakan bentuk kecerdasan yang dihasilkan menurut pemilik kebudayaan bersangkutan. Dengan 

demikian sebuah kearifan lokal merupakan kecerdasan yang dihasilkan berdasarkan pengalaman yang 

dialami sendiri sehingga menjadi milik bersama (Rahyono, 2009: 8). 

Arif secara sederhana diartikan sebagai cerdas, pintar, cerdik, pandai, berilmu, faham, mengerti, 

dan mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di dalam kata arti tersimpan makna bukan hanya 

pemanfaatan akal secara kognisi, tapi ada pemahaman dan aplikasi secara benar dan tepat sehingga 

memberikan solusi terhadap suatu permasalahan. Lokal mengandung kata ruang interaksi atau tempat 

atau lingkungan dimana situasi/peristiwa itu terjadi (Maryani, 2011: 29). 



Menurut Ahimsa-Putra Budayawan UGM, kearifan dapat didefinisikan sebagai perangkat 

pengetahuan dan praktik-praktik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan dan/atau 

kesulitan yang dihadapi dengan cara yang baik dan benar (Ahimsa-Putra, 2006: 11-12). Lanjut 

menurutnya:  

Kearifan lokal juga dapat dimaknai sebagai perangkat pengetahuan dan praktik-praktik baik 

yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari pengalaman berhubungan dengan 

lingkungan dan masyarakat lainnya milik suatu komunitas di suatu tempat, yang digunakan untuk 

menyelesaikan secara baik dan benar berbagai persoalan dan/atau kesulitan yang dihadapi.    

Kearifan lokal juga dapat dikatakan sebagai usaha manusia yang menggunakan akal budinya 

untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. 

Berbicara tentang kearifan lokal adalah juga membicarakan warisan ajaran hidup yang disampaikan oleh 

para pendahulu suatu suku atau bangsa bagi penerusnya. Warisan ajaran hidup itu melalui berbagai 

karya (Koestoro, 2010: 122-123). Di antara karya tersebut berbentuk tertulis, karya seni tulis, seni 

lantun, dan sebagainya.   

Ulasan di atas, diperkuat oleh pendapat Hendrawan (2011: 230), menurutnya dalam kearifan 

lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal 

yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan 

dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama dalam suatu masyarakat.  

Hilangnya atau musnahnya kearifan lokal (local genius) berarti pula memudarnya kepribadian 

suatu masyarakat, sedangkan kuatnya local genius untuk bertahan dan berkembang menunjukkan pula 

kepribadian masyarakat itu. Oleh karena itu penting sekali adanya usaha pemupukan serta 

pengembangan local genius tersebut yang berfungsi dalam seluruh kehidupan masyarakat, baik dalam 

gaya hidup masyarakat, dalam pola dan sikap hidup, persepsi, maupun dalam orientasi masyarakat 

(Ayatrohaedi, 1986: 33). 

Konsep sistem kearifan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau 

tradisional. Kearifan lokal memiliki enam dimensi, yaitu : 

Pertama, dimensi pengetahuan lokal. Setiap masyarakat di mana pun mereka berada selalu 
memiliki pengetahuan lokal yang terkait dengan lingkungan hidupnya… Kedua, dimensi nilai 
lokal. Untuk mengatur kehidupan bersama antara warga masyarakat, maka setiap masyarakat 
memiliki aturan atau nilai-nilai lokal yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh 
anggotanya… Ketiga, dimensi keterampilan lokal. Keterampilan lokal bagi setiap masyarakat 
dipergunakan sebagai kemampuan bertahan hidup (survival)… Keempat sumber daya lokal. 
Sumber daya lokal pada umumnya adalah sumber daya alam yaitu sumber daya yang tak 
terbarui dan yang dapat terbarui. Masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal sesuai 
dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besar atau 
dikomersialkan… Kelima, dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal. Setiap 
masyarakat pada umumnya memiliki pemerintah lokal sendiri atau disebut pemerintahan 
kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak 
sebagai warga masyarakat…. Keenam, dimensi solidaritas kelompok lokal. Suatu masyarakat 
umumnya dipersatukan oleh ikatan komunal untuk membentuk solidaritas lokal. Setiap 
masyarakat mempunyai media-media untuk mengikat warganya dapat dilakukan melalui 
ritual keagamaan atau upacara dan upacara adat lainnya.” (Permana, 2010: 4-6). 



Secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang 

bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. 

Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang 

lama bahkan melembaga  (Yayuk, 2011: 305). 

 

IV. MENGAPA HARUS KEARIFAN LOKAL ?  

Kearifan lokal merupakan hasil kreativitas manusia yang turun temurun dari generasi yang satu 

ke generasi berikutnya. Kearifan lokal itu pada dasarnya merupakan bagian dari kebudayaan, maka 

setiap daerah atau etnis yang ada di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Sekalipun 

demikian tetap memiliki visi yang sama, yakni untuk memecahkan berbagai persoalan dalam kehidupan 

sehari-hari (Budimansyah, 2012: 314). Indonesia sangat kaya dengan berbagai kearifan lokal yang 

digunakan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mereka. Oleh karena itu penting 

untuk terus digali, dijaga, dan diwariskan. 

Pentingnya kearifan masa lampau pada masa depan umat manusia telah berulang kali dibahas 

dalam berbagai seminar dan program yang dilancarkan oleh PBB, termasuk International Year of the 

World Indigenous People pada 1993 dan  pada Earth Summit di Rio de Janairo, Brazil pada 1992. Bahkan 

UNESCO dengan gigih menyelamatkan dan memberikan perhatian warisan budaya lokal di seluruh 

penjuru dunia melalui berbagai programnya, di antaranya World Heritage (Ming, 2009: 158). 

Urgensi kearifan lokal dapat dilihat dari berbagai sisi. Secara filosofis, kearifan lokal dapat 

diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi (indigenous knowledge systems) yang 

bersifat empirik dan pragmatis (Hendrawan, 2011: 230). Bersifat empirik karena merupakan hasil olahan 

masyarakat secara lokal, berdasar dari faka-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Bertujuan 

pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu 

bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (daily problem solving).   

Kearifan lokal pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan dan pembentukan jati diri 

bangsa secara nasional. Kearifan-kearifan lokal itulah yang membuat suatu budaya bangsa memiliki akar 

(Yayuk, 2011: 305). Berbagai nilai yang hidup pada masa kini pada hakikatnya merupakan bentuk 

kesinambungan dari nilai-nilai itu juga yang telah menghantarkan lahirnya komunitas masyarakat 

sekarang ini (Roza, 2011: 276). 

Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur sosial masyarakat 

sendiri dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dalam 

berbagai dimensi kehidupan, baik berhubungan dengan sesama maupun dengan alam (Hendrawan, 

2011: 230). Dengan demikian nilai-nilai kearifan lokal kiranya dapat dimanfaatkan sebagai sumbang nilai 

terhadap kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang.  

Ming (2009: 162-163) mengatakan bahwa mengabaikan kearifan lokal, apalagi meninggalkannya 

akan membawa kerugian besar, karena akan kehilangan kearifan pusaka yang dapat dijadikan sumber 

inovasi dan kreativitas baru, tidak selamanya inovasi dari barat itu sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Menurut Hayati (2011: 221), pada dasarnya kearifan lokal milik komunitas. Dalam 

implementasinya  lebih banyak diterapkan oleh masyarakat lokal, tradisional atau asli. Selanjutnya 

kearifan lokal memiliki berapa fungsi yakni: 1). Konservasi dan pelestarian sumber daya alam; 2). 

Pengembangan sumber daya manusia; 3). Pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan…; 4). 



Sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan; 5). Bermakna sosial, misalnya pada upacara daur 

pertanian, dan 6). Bermakna etika dan moral. 

Menurut Rahyono (2009: 9), pembelajaran dan pembelajaran kearifan lokal juga memiliki posisi 

yang strategis, disebabkan oleh: a). Kearifan lokal merupakan pembentukan identitas yang inheren sejak 

lahir; b). Kearifan lokal bukan sebuah keasingan bagi pemiliknya; c). Keterlibatan emosional masyarakat 

dalam penghayatan kearifan lokal kuat; d) Pembelajaran kearifan lokal tidak memerlukan pemaksaan; 

e). Kearifan lokal mampu menumbuhkan harga diri dan percaya diri; f). Kearifan lokal mampu 

meningkatakan martabat bangsa dan negara. 

V. MENENGOK KEARIFAN LOKAL DI BERBAGAI  DAERAH 

Di tengah kebingungan untuk mencari solusi guna menyikapi berbagai problema kehidupan ini 

sebagai akibat dari dampak gempuran/terjangan arus globalisasi, pilihan yang sangat jitu yaitu back to 

the local wisdom. Hal ini disebabkan oleh kearifan lokal telah teruji keampuhannya berabad-abad 

lamanya.  

Elly Burhainy Faizal dalam SP Daily (http://www.papuaindependent.com) mencontohkan 

beberapa kekayaan budaya, kearifan lokal di Nusantara yang terkait dengan pemanfaatan alam yang 

pantas digali lebih lanjut makna dan fungsinya serta kondisinya sekarang dan yang akan datang. Kearifan 

lokal yang dimaksud terdapat di beberapa daerah: 

1. Di Serawai, Bengkulu, terdapat keyakinan celako kumali. Menurut keyakinan ini, kelestarian 
lingkungan terwujud dari kuatnya keyakinan akan tata nilai tabu dalam berladang dan tradisi 
tanam tanjak. 

2. Di Papua, terdapat kepercayaan te aro neweak lako (alam adalah aku). Keberadaan Gunung 
Erstberg dan Grasberg diyakini sebagai kepala mama, tanah dianggap sebagai bagian dari 
hidup manusia. Olehnya itu, maka pemanfaatan sumber daya alam dikelola secara hati-hati. 

3. Di Kalimantan Timur, pada Suku Dayak Kenyah juga terdapat tradisi tana‘ ulen. Kawasan 
hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat (tanah ulayat). Pengelolaan tanah diatur 
dan dilindungi oleh aturan adat yang ada. 

4. Pada masyarakat Undau Mau, Kalimantan Barat. Masyarakat ini mengembangkan kearifan 
lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman, dengan mengklasifikasi hutan dan 
memanfaatkannya. Perladangan dilakukan secara rotasi dengan menetapkan masa bera, 
mereka mengenal tabu sehingga penggunaan teknologi dibatasi pada teknologi pertanian 
sederhana dan ramah lingkungan. 

5. Pada masyarakat Jawa Barat, di Kasepuhan Pancer Pangawinan, Kampung Dukuh. Mereka 
mengenal upacara tradisional, mitos, tabu, sehingga pemanfaatan hutan harus berhati-hati. 
Tidak diperbolehkan eksploitasi sembarangan kecuali atas ijin sesepuh adat setempat. Orang 
Baduy mengenal pantangan (ketabuan) dalam merusak alam, tidak mengherankan kalau pada 
lingkungan sekitarnya tetap asri dan terlindungi. Begitu pun masyarakat kampung Naga di 
Tasikmalaya sangat konsisten dalam menjalankan kearifan lokal yang erat kaitannya dengan 
pemeliharaan lingkungan hidup (Budimansyah, 2012: 315).  

6. Terdapat beberapa masyarakat lokal di Sulawesi Selatan, seperti orang Toraja memiliki 
lembaga adat tongkonan kaero yang mengatur pemberian izin untuk menebang pohon di 
hutan; orang Towani Tolotang di Sidrap memiliki lembaga adat, uwa atau uwatta’ yang 
mengontrol sistem nilai yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam; orang Kajang 
suku terasing  di Bulukumba memilki sumber nilai Pasang ri Kajang, berisi 120 pasal dan 19 
pasal di antaranya berisi sistem pengelolaan lingkungan atau hutan adat (Akhmar & 
Syarifuddin, 2007). 



7. Pada masyarakat Ternate, Maluku Utara dikenal pantangan atau boboso’ di lokasi yang 
dianggap keramat untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu yang menyalahi aturan 
atau menangkap jenis ikan tertentu. Dengan pantangan (boboso’) ini telah membatasi 
sebagian masyarakat Ternate dalam mengeksploitasi alam lingkungan di sekitarnya  (Pora, 
2014: 119).  Keyakinan ini sekali pun tidak secara langsung dapat dihubungkan dengan 
pelestarian lingkungan alam sekitar, namun dampak tidak langsungnya telah terbukti efektif 
dalam upaya konservasi lingkungan. 

VI. ETNOPEDAGOGI: PENDIDIKAN BERBABASIS BUDAYA LOKAL  

Pendidikan adalah suatu proses enkulturasi, berfungsi mewariskan nilai-nilai dan prestasi masa 

lalu ke generasi mendatang. Nilai-nilai dan prestasi itu merupakan kebanggaan bangsa dan menjadikan 

bangsa  itu dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Selain mewariskan, pendidikan juga memiliki fungsi untuk 

mengembangkan nilai-nilai budaya dan prestasi masa lalu itu menjadi nilai-nilai budaya bangsa yang 

sesuai dengan masa kini dan masa yang akan datang, serta mengembangkan prestasi baru yang menjadi 

karakter baru bangsa (Kemendiknas, 2010: 6).   

Hampir di setiap penjuru dunia, komunitas dan orang perorangan (individual) mempunyai 

pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi, dikembangkan dan dilestarikan dengan cara-

cara tradisional. Pengetahuan tersebut sering merupakan pengetahuan yang sangat dasar, berasal dari 

pengalaman kehidupan sehari-hari dan umumnya ditandai dengan satu ciri yaitu “tradisional” (a 

traditional).  

Bangsa Indonesia sejak zaman pra-Hindu sudah memiliki kepandaian dan kemampuan tertentu 

(local genius) dan mampu pula mengembangkan pengaruh dari luar sesuai dengan lingkungan setempat 

(local development). Hal tersebut terlihat dari berbagai peninggalan budaya, baik berupa bangunan kuno 

seperti candi, arca, prasasti maupun dalam bentuk karya sastra (Ayatrohaedi, 1986: 49).  

Dampak modernisasi yang membukakan diri kepada globalisasi ditambah oleh semangat 

nasionalisme yang hendak mengatur agar di seluruh Indonesia kehidupan masyarakat seragam harus 

diwaspadai, karena dikhawatirkan kekayaan budaya lokal banyak yang akan hanyut dan hilang, sehingga 

tidak dapat digunakan sebagai pemerkaya budaya nasional yang hendak dibangun (Rosidi, 2011: 35-36).   

Perhatian terhadap kekayaan budaya lokal lambat laut tergerus oleh kemajuan zaman sehingga 

tidak mendapat porsi sebagaimana mestinya. Contoh dalam bidang pendidikan Budayawan Sunda, 

Alwasilah (2012; 170) menyoroti bahwa dalam kurikulum pendidikan dasar (SD) tercantum muatan lokal 

(local content) yang harus diisi oleh penanaman kearifan lokal. Maka tidak sepantasnya sekolah 

menjadikan bahasa asing (Inggris) sebagai muatan lokal. Kalau itu terjadi maka tepat sindiran Alwasilah 

(2012), bahasa Inggris sudah menjadi muatan lokal (baca: kearifan lokal) atau bangsa Indonesia tidak 

mampu mengenal kearifan lokalnya sendiri, hal yang aneh?.   

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi dengan otonomi daerah, 

semula diharapkan dapat memberikan penguatan dan akses masyarakat dalam pengelolaan sumber 

daya alam, ternyata tidak memberikan berkah dan pengaruh yang signifikan. Eksistensi sistem kearifan 

lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam saat ini memerlukan transformasi dan advokasi yang 

konsisten dan serius agar mampu merubah kebijakan pemerintah untuk lebih progresif dan akomodatif 

terhadap sistem kearifan lokal yang ada (Syafaat, dkk., 2008: vi). 

Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka seharusnya dengan berlakunya UU No 22 

Tahun 1999 (sekarang telah direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan daerah, 



pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengatur dirinya, 

kewenangan itu berimplikasi pada pengelolaan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. 

Pergeseran kewenangan itu berdampak pada pengelolaan pendidikan yang kemudian menyebabkan 

otonomi pada satuan pendidikan (sekolah). Pemberian otonomi pada satuan pendidikan memberikan 

peluang pada sekolah untuk memikirkan sendiri pengembangannya, termasuk pengembangan 

kurikulum muatan lokal (Badrun, 2009: 452). Saatnya kini untuk memaksimalkan muatan lokal berupa  

kearifan lokal dalam ranah pembelajaran di bangku sekolah. 

Dengan demikian, kearifan lokal layak menjadi basis pendidikan dan pembudayaan. Praktik 

pendidikan yang menjadikan basis kearifan lokal dalam berbagai ranah seperti pengobatan, seni bela 

diri, lingkungan hidup, pertanian, ekonomi, pemerintahan, sistem penanggalan dan sebagainya dikenal 

dengan istilah Etnopedagogi (Budimansyah, 2012: 321). 

 

VII. KEUNGGULAN KEARIFAN LOKAL UNTUK BAHAN PEMBELAJARAN  

Berbagai kajian tentang kearifan lokal telah dilakukan oleh para ilmuwan. Dari berbagai riset 

yang ada membuktikan bahwa kearifan lokal memiliki posisi yang strategis dalam pembelajaran. Di 

antara kajian tersebut telah dipaparkan dalam penelitian disertasi (Abbas, 2014), berikut di antara yang 

lainnya: 

Sukardi (2006) menulis Perubahan Sosial di Banyumas (1830-1900): Aplikasi Pembelajaran Nilai-

Nilai Sejarah dalam Kerangka Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Menurutnya, pewarisan nilai-nilai 

sosial budaya dari suatu generasi kepada generasi baru terpusat pada perhatian, sesuai dengan 

pemikiran yang berlaku di antara generasi muda untuk menghadapi perubahan sosial yang disebabkan 

oleh industrialisasi dan globalisasi. Diperlukan model berdasarkan pengalaman masa lampau sebagai 

referensi melalui studi sejarah sosial di tingkat lokal.  

Hermawan (2008) mengkaji Kearifan Lokal Sunda dalam Pendidikan.  Dalam kajiannya 

menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal Sunda yang diwariskan secara turun temurun dari para 

pendahulu kepada generasi berikutnya, pada dasarnya nilai budaya tersebut tidak bertentangan dengan 

nilai budaya yang diusung masyarakat modern, bahkan dapat menjadi pendorong orang Sunda untuk 

menjadi modern dengan tidak perlu meninggalkan nilai budayanya.  

Kajian Duwiri tentang Makna Upacara Adat Etnik Waropen. Duwiri (2009) menjelaskan bahwa 

upacara adat etnik Waropen pada hakikatnya relevan dan dapat berkontribusi langsung pada 

pendidikan, baik sebagai konten, pendekatan, maupun sekaligus sebagai tujuan, khususnya dalam 

pembelajaran nilai-nilai luhur. Nilai-nilai  tersebut  merupakan  pilar  dalam  pembentukan  sikap  dan  

karakter  anak  bangsa  yang  bermoral.  

Studi Wali (2009) tentang Peranan Budaya Siwalima sebagai Perekat Sosial Masyarakat Maluku 

di Kota Ambon. Wali  menyebutkan makna nilai budaya Siwalima merupakan tingkatan yang paling 

tinggi dan paling abstrak dari adat-istiadat, sehingga mampu mempersatukan dan mempererat 

hubungan kekeluargaan masyarakat di kota Ambon. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai budaya itu 

merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran warga masyarakat, sehingga 

dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberikan arahan dan orientasi kepada kehidupan 

warga masyarakat.  



Matitaputty  (2010) mengkaji Nilai-Nilai Kearifan Adat dan Tradisi Dibalik Ritual Daur Hidup (Life 

Cycles) pada  Masyarakat Suku Nualu di Pulau Seram. Kajian Matitaputty  menjelaskan bahwa upacara 

adat ritual daur hidup (life cycles) pada hakikatnya sesuai dan dapat memberikan kontribusi langsung 

terhadap pembelajaran di sekolah, baik itu secara konten, pendekatan, maupun sebagai tujuan 

khususnya dalam pembelajaran. Nilai-nilai luhur yang ada dapat diaplikasikan langsung oleh peserta 

didik dalam kehidupan mereka. Hal ini terlihat pada nilai-nilai budaya yang terdapat dalam budaya lokal. 

Effendi (2011) menulis Implementasi Kearifan Lingkungan dalam Budaya Masyarakat Adat 

Kampung Kuta sebagai Sumber Pembelajaran. Menurut Effendi, nilai budaya masyarakat Kuta ternyata 

sangat bermanfaat dalam menjadikan pembelajaran IPS semakin bermakna bagi guru dan peserta didik.  

Kajian Sadiki (2011) tentang Nilai Budaya Sumang Sebagai Sumber Nilai dalam Pembelajaran IPS. Budaya 

Sumang merupakan suatu budaya yang memiliki sejumlah nilai dan berpotensi serta berkontribusi 

sebagai sumber nilai moral. Budaya Sumang mengandung beberapa nilai sosial dan nilai religius yang 

merupakan hasil perpaduan budaya dan agama yang bertujuan untuk membentuk etika, moral, dan 

akhlakul karimah.  

Secara umum, studi atau kajian riset yang disebutkan di atas hanyalah sebagian kecil dari 

berbagai studi yang penah dilakukan oleh para peneliti, namun hal tersebut memperlihatkan bahwa 

berbagai kearifan lokal yang terdapat pada berbagai daerah cocok dan dapat dijadikan sebagai bahan 

ajar (local content) dalam pendidikan di sekolah.  

 

VIII. SIMPULAN 

Dampak negatif globalisasi di era modern ini telah menyebabkan tercerabutnya nilai-nilai sosial 

budaya di tengah masyarakat, muncul kecemasan terhadap berbagai ancaman multidimensi seperti 

habisnya energi, tingginya inflasi, banyaknya pengangguran, tingginya kriminalitas dan angka kejahatan, 

munculnya berbagai penyakit sosial, meningkatnya pencemaran lingkungan, terjadinya gangguan 

sanitasi, merosotnya kualitas pendidikan, dan lain sebagainya. Modernitas yang pada mulanya menjadi 

alternatif bagi abad kegelapan masa lalu rupanya telah melenceng jauh dari prinsip dasar kebudayaan, 

sungguh sangat ironis dan miris melihatnya. 

Bentuk antisipasi berbagai problema di atas, saatnya kembali ke local wisdom yang telah 

terbukti sejak berabad-abad dan menjadi solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh 

masyarakat masa lalu. Kearifan lokal memiliki daya tangkal dan kemampuan adaptif terhadap serbuan 

westernisasi (baca: budaya asing), dan sekaligus menjadi keunggulan dalam berkompetisi di dunia 

modern. Kesadaran untuk  mengangkat kembali kearifan lokal khususnya dalam pembelajaran di 

persekolahan diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai problem sosial budaya yang terus  

menggerogoti bangsa Indonesia, pada masa kini dan yang akan datang.  
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ABSTRAK 

Indonesia memiliki kekayaan ragam budaya yang luhur. Budaya tersebut adalah harta kekayaan bangsa Indonesia 
yang harus dilestarikan keberadaannya. Nilai-nilai budaya lokal terdapat pada masyarakat. Diantaranya permainan 
tradisional anak. Permainan tradisional memiliki arti tersendiri dalam menanamkan sikap, perilaku, dan keterampilan 
pada anak. Ada banyak makna yang terkandung di dalamnya, seperti nilai agama, edukatif, norma, dan etika  yang 
kesemuanya itu akan bermanfaat dalam kehidupan sosialnya. Derasnya arus globalisasi menyebabkan banyak 
permainan tradisional Indonesia yang mulai ditinggalkan bahkan telah punah. Tidak terkecuali permainan tradisional 
di Kalimantan Selatan. Banyak anak-anak yang tidak mengerti dengan permainan tradisional khas Banjar tersebut, 
tidak hanya cara bermainnya yang tidak dipahami, bahkan untuk nama permainannya pun sudah banyak yang tidak 
mengetahui. Permainan tradisional perlu dijaga kelestariannya agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat 
menjadi warisan budaya generasi bangsa Indonesia. 

Kata kunci: budaya lokal, permainan tradisional, nilai. 

I. PENDAHULUAN 

Belajar adalah aktivitas kompleks yang terjadi pada diri setiap orang yang hidup. Proses belajar itu terjadi 

karena adanya interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Oleh karena itu belajar dapat terjadi kapan saja dan 

dimana saja. Salah satu tanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri 

mailto:melisa.prawitasari@yahoo.co.id


orang tersebut yang mungkin terjadi oleh perubahan pada pengetahuan, keterampilan atau sikap. Seperti yang 

didefinisikan oleh Gagne belajar adalah suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya akibat suatu 

pengalaman dan menurut Slameto (2003:5)  belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh  suatu perubahan tingkah laku  yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Keberhasilan sebuah pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh tingginya pendidikan seorang pendidik. 

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang berhasilnya pembelajaran. 

Keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran dapat diatasi dengan memanfaatkan yang ada di lingkungan 

sekitar. Permainan tradisional memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran di sekolah sehingga 

pendidikan formal dapat mengoptimaalkan permainan tradisional sebagai media pembelajaran, karena dalam 

permainan tradisional mempunyai nilai-nilai pengetahuan yang seharusnya dilestarikan, sekalipun pada 

kenyataannya permainan tradisional sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. 

Permainan tradisional merupakan ciri suatu bangsa, dan hasil budaya masyarakat. Permainan tradisional 

merupakan kebanggaan tersendiri bagi setiap bangsa. Karenanya, menggali, melestarikan dan mengembangkan 

permainan tradisional adalah suatu keharusan. Selain telah menjadi ciri suatu bangsa, permainan tradisional adalah 

salah satu bagian terbesar dalam suatu kerangka yang lebih luas yaitu kebudayaan. Permainan tempo dulu 

sebenarnya sangat baik untuk melatih fisik dan mental anak. Secara tidak langsung anak-anak akan dirangsang 

kreativitas, ketangkasan, jiwa kepemimpinan, kecerdasan, dan keluasan wawasannya melalui permainan tradisional. 

Namun seiring kemajuan jaman karena perkembangan teknologi, permainan tradisional yang bermanfaat bagi anak 

mulai ditinggalkan bahkan dilupakan. Anak-anak lebih suka menonton televisi atau bermain dengan gadget. 

Permainan tradisional sebenarnya menyimpan sebuah keunikan, kesenian dan manfaat yang lebih besar 

seperti kerjasama tim, olahraga, dan juga membantu meningkatkan daya kerja otak. Berbeda dengan permainan 

anak zaman sekarang yang hanya duduk diam memainkan permainan dalam layar monitor. 

Menguatnya arus globalisasi di Indonesia yang membawa pola kehidupan dan hiburan baru, mau tidak 

mau, memberikan dampak tertentu terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Termasuk di dalamnya berbagai 

macam permainan tradisional. Sementara itu, kenyataan di lapangan dewasa ini memperlihatkan adanya tanda-

tanda yang kurang menggembirakan yakni semakin kurangnya permainan tradisional yang ditampilkan, sehingga 

berakibat pada kepunahan. 

II. PEMBAHASAN 

2.1 Pengertian Permainan Tradisional 

Permainan tradisional anak adalah salah satu bentuk folklore yang berupa  yang beredar secara lisan 

diantara anggota kolektif tertentu, berbentuk tradisional  dan diwarisi turun temurun, serta banyak mempunyai 

variasi. Oleh karena  termasuk folklor, maka sifat atau ciri dari permainan tradisional anak sudah tua  usianya, tidak 

diketahui asal-usulnya, siapa penciptanya dan dari mana asalnya.  Permainan tradisional biasanya disebarkan dari 

mulut ke mulut dan kadang-kadang mengalami perubahan nama atau  bentuk meskipun dasarnya sama. Jika  dilihat 

dari akar katanya, permainan tradisional tidak lain adalah kegiatan yang  diatur oleh suatu peraturan 

permainan  yang merupakan pewarisan dari generasi  terdahulu yang dilakukan manusia (anak-anak) dengan tujuan 

mendapat  kegembiraan (James Danandjaja dalam Misbach, 2007).  

Permainan tradisional menurut James Danandjaja (1987) adalah salah satu bentuk yang berupa permainan 

anak-anak, yang beredar secara lisan diantara anggota kolektif tertentu, berbentuk tradisional dan diwarisi turun 

temurun serta banyak mempunyai variasi. Sifat atau ciri permainan tradisional anak sudah sangat lama berlangsung, 

tidak diketahui asal-usulnya, siapa penciptanya dan darimana asalnya. Biasanya disebarkan dari mulut ke mulut dan 

kadang-kadang mengalami perubahan nama atau bentuk meskipun dasarnya sama. Jika dilihat dari akar katanya, 



permainan tradisional tidak lain adalah kegiatan yang diatur oleh suatu peraturan permainan yang merupakan 

pewarisan dari generasi terdahulu yang dilakukan manusia (anak-anak) dengan tujuan mendapat kegembiraan. 

Permainan adalah perbuatan untuk menghibur hati baik yang mempergunakan alat ataupun tidak. 

Sedangkan yang dimaksud tradisional adalah segala sesuatu yang dituturkan atau diwariskan secara turun temurun 

dari orang  tua atau nenek moyang. Jadi permainan tradisional adalah segala perbuatan baik mempergunakan alat 

atau tidak, yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang, sebagai sarana hiburan atau untuk 

menyenangkan hati (Atik Soepandi Skar, dkk,1985-1986 dalam Misbach, 2007: 6). 

Permainan tradisional bisa dikategorikan dalam tiga golongan, yaitu: permainan untuk bermain (rekreatif), 

permainan untuk bertanding (kompetitif) dan permainan yang bersifat edukatif. Permainan tradisional yang bersifat 

rekreatif pada umumnya dilakukan untuk mengisi waktu luang. Permainan tradisional yang bersifat kompetitif, 

memiliki ciri-ciri: terorganisir, bersifat kompetitif, dimainkan oleh paling sedikit dua orang, mempunyai kriteria yang 

menentukan siapa yang menang dan yang kalah, serta mempunyai peraturan yang diterima bersama oleh 

pesertanya. Sedangkan permainan tradisional yang bersifat edukatif, terdapat unsur-unsur pendidikan di dalamnya. 

Melalui permainan tradisional anak-anak diperkenalkan berbagai macam keterampilan dan kecakapan yang nantinya 

akan mereka perlukan dalam menghadapi kehidupan sosial dan individu. Berbagai jenis dan bentuk permainan pasti 

terkandung unsur pendidikannya. Inilah salah satu bentuk pendidikan dan proses belajar yang bersifat non-formal di 

dalam masyarakat. Permainan tradisional ini dapat menjadi alat sosialisasi agar anak-anak dapat menyesuaikan diri 

sebagai anggota kelompok sosialnya.  

2.2 Nilai-nilai dalam Permainan Tradisional 

Permainan tradisional adalah permainan hasil budaya atau kebiasaan orang-orang di zaman dahulu yang 

kemudian diwariskan dan disebarluaskan turun-temurun secara lisan tanpa ada dokumen yang menjelaskan siapa 

penciptanya, ataupun berasal dari daerah mana, dan bagaimana sejarahnya. Semua itu tidak ada yang tahu, itu 

sebabnya permainan tradisional memiliki banyak manfaat ataupun nilai-nilai luhur di dalamnya. Agar permainan 

tradisional dapat bertahan untuk generasi masa depan ada baiknya setiap masyarakat mengetahui nilai-nilai luhur 

yang terkandung dalam aneka ragam permainan tradisional, diantaranya yakni : 
1. Nilai Edukasi: hampir semua permainan tradisional di Indonesia mengandung nilai edukasi. Misalnya 

dalam permainan nekeran/ kelereng pemain harus mengerti cara menghitung jarak ataupun mengatur 
strategi agar bisa menang. 

2. Melatih Ketangkasan: sebagian besar permainan tradisional dilakukan dengan bergerak seperti 
berjalan, berlari, atau melompat. Pada permainanyang memerlukan gerak  tersebut, kita harus tangkas 
untuk bisa menjadi pemenang, sebagai contoh dalam permainan tradisional Indonesia yaitu egrang. 
Cara memainkannya adalah dengan berjalan menggunakan egrang, membutuhkan keseimbangan agar 
jangan sampai terjatuh. Siapa yang cepat dan tidak terjatuh, dialah pemenangnya. 

3. Melatih Keberanian: misalnya dalam permainan panjat pinang, untuk dapat meraih hadiah yang 
digantungkan di atas pohon pinang, dibutuhkan keberanian yang luar biasa. Tanpa keberanian, mereka 
tak akan sampai ke atas melalui batang pohon pinang yang sudah dilumuri minyak.  

4. Tolong menolong/Kerjasama/Kemanusiaan: ada banyak permainan tradisional yang dilakukan secara 
berkelompok. Misalnya dalam permainan Tarik Tambang dan Jalan Bakiak. Peserta dalam permainan 
biasanya relatif banyak. Dalam bermain bersama diperlukan sikap tolong menolong. Kalau tidak, tim atau 
kelompok tidak akan menang. Selain itu, dengan berkelompok, setiap orang akan belajar bersikap 
toleransi dan empati terhadap orang lain. Permainan yang dilakukan secara berkelompok akan 
menghilangkan keegoisan pribadi.  

5. Melatih Kejujuran: dalam permainan tradisional terkandung nilai kejujuran. Misalnya untuk menentukan 
pemain yang kalah dan menang dilakukan suten/suit/pingsut (untuk pemain dua orang) atau hompimpa 
(untuk pemain lebih dari dua orang). Suten maupun hompimpa harus dilakukan dengan jujur. Pemain 
yang yang curang dalam permainan biasanya tidak akan diajak bermain lagi. Hal itu akan terbawa 



sampai mereka dewasa. Tak hanya ketika bermain, dalam kehidupan sehari-haripun perilaku jujur 
sangat dibutuhkan. 

6. Melatih Kreativitas: zaman dulu belum banyak toko mainan seperti sekarang, sehingga ketika ingin 
bermain haruslah membuat mainan sendiri terlebih dahulu. Seperti membuat mobil-mobilan dari kulit 
jeruk bali/serabut kelapa atau membuat wayang dari daun singkong. Kebanyakan alat dan bahan untuk 
membuat permainan sangat mudah didapatkan. Apabila tidak adapun bisa diganti dengan bahan lain. 
Misalnya permainan Congklak. Tidak harus menggunakan papan congklak tetapi bisa diganti dengan 
melubangi tanah sehingga menyerupai bentuk papan congklak dan biji congklaknya bisa menggunakan 
biji-bijian buah atau batu-batu kecil. Demikian juga dengan aturan permainannya. Biasanya hanya 
kesepakatan para pemain sehingga para pemain dituntut untuk kreatif menciptakan aturan-aturan yang 
sesuai dengan keadaan mereka. 

7. Cinta Lingkungan: hampir semua permainan tradisional dilakukan di luar rumah, biasanya di lapangan, 
kebun, atau pekarangan rumah. Banyak alat permainannya yang dibuat atau diambil dari lingkungan 
sekitar, seperti tumbuhan, tanah, genteng,  batu, dan pasir. Tanpa disadari, kegiatan tersebut 
mendekatkan orang-orang kepada alam sekitar sehingga bisa lebih menyatu dengan alam dan mencintai 
lingkungan. 

Selain nilai-nilai yang teah dipaparkan masih banyak nilai lainnya yang terkandung di dalam permainan 

tradisional, seperti nilai keceriaan, tanggung jawab, disiplin, belajar hidup bersama, lapang dada, waspada serta 

saling percaya. Walaupun permainan tradisional mengandung banyak manfaat namun juga ada sisi negatifnya 

misalnya adanya permainan yang bernuansa judi. Meski demikian, hal negatif dalam permainan tradisional masih 

bisa dihilangkan dibandingkan dengan permainan modern sekarang yang cenderung membuat anak-anak menjadi 

individualis dan egois (harus menang). Perlu adanya peran serta keluarga, sekolah bahkan masyarakat untuk terus 

membimbing serta melestarikan permainan tradisional yang ada ditiap daerah masing-masing. 

2.3 Permainan Tradisional di Kalimantan Selatan  

Di Kalimantan Selatan pada masyarakat Banjar terdapat beraneka ragam permainan tradisional, ada yang 

benar-benar asli dari Kalimantan Selatan tetapi ada juga permaianan tradisional yang mirip atau sama dengan 

daerah lain namun berbeda penyebutan namanya. Beberapa permainan tradisional Banjar berikut sudah mulai asing 

bahkan tidak dikenal lagi oleh anak-anak di Banjar, yakni : 

2.3.1 Balogo 

Logo atau Lugu (logat Banjar) adalah nama alat permainan yang dipakai oleh anak-anak di daerah 

Kalimantan Selatan. Nama permainannya adalah Balogo (Balugu).  Dalam permainan balogo digunakan juga alat 

bantu kayu pemukul yang disebut penapak/cacampak.  Bahan yang digunakan untuk logo adalah tempurung kelapa 

yang diisi dengan aspal, dempul, atau alat perekat lainnya. Bentuk logo ada beberapa macam, yaitu logo kelayangan 

yang mirip bentuk layang-layang. Logo biuku atau bidawang yang mirip bentuk binatang bulus/kura-kura. Warna logo 

mengikuti warna serat tempurung kelapa yang digunakan. Bahan untuk penapak adalah batang bambu yang tua. 

Penapak ini ada dua macam bentuknya, perbedaan terdapat pada ujung penapak, yaitu ujung bulat dan ujung segi 

empat. Penapak ini biasanya dibuat dengan lebar kurang lebih 2,5 cm, panjangnya kurang lebih 35 cm. 

Cara membuat logo memerlukan keterampilan dalam membuat bentuk-bentuknya, serta kemampuan 

memilih bahan dasar tempurung. Sebab logo nantinya akan dihantamkan dengan logo lawan sehingga pembuat logo 

harus memikirkan bagaimana agar logonya tahan hantaman. Tempurung kelapa yang dipilih biasanya tidak terlalu 

muda dan tidak terlalu tua, tempurung semacam ini agak mudah dibentuk serta memiliki kekuatan yang relatif stabil. 

Logo dibentuk dengan parang yang tajam atau kalau sekarang bisa menggunakan alat yang lebih modern seperti 

mesin gerinda. Bagian tempurung kelapa yang dijadikan logo bisa dari bagian samping atau ujung, tergantung 

besarnya logo. Para pemain akan berusaha memukul sekuat-kuatnya logo lawan, itulah sebabnya logo harus dibuat 

sangat kuat. 



Gambar. 1 
Bentuk Logo 

Sumber : www.kerajaanbanjar.wordpress.com 

 

Bentuk logo ada yang terdiri dari satu lapis dan dua lapis. Untuk logo satu lapis supaya berat diisi dengan 

perekatnya saja, sebab apabila tidak diisi akan melayang dan tidak bisa dikendalikan saat dimainkan. Logo dua lapis 

tempurungnya dibuat sama persis sehingga bentuknya hampir simetris saat direkatkan. Permainan balogo bisa 

dimainkan satu lawan satu atau beregu dengan jumlah pemain sama. Dalam istilah permainannya ada yang 

dinamakan pemain ―naik‖ yang berarti giliran memukul, dan pemain ―pasang‖ berarti pemain yang menunggu 

logonya untuk dipukul. 
Gambar. 2 

Bentuk/Denah arena Permainan Balogo 
Sumber : www.kerajaanbanjar.wordpress.com 

Penentuan pemain pasang dan naik dilakukan dengan pengundian. Berikut beberapa aturan dalam 

permainan balogo: 
1) Panjang area permainan minimal 20 meter, dengan jarak dari area penapak dengan logo pasang 

pertama minimal 15 meter. 
2) Pemain yang naik mendapat giliran memukul pertama sebanyak 2 x, dengan syarat pukulan pertama 

harus berhasil melewati garis minimal, apabila tidak sampai garis minimal maka pemain yang naik 
dinyatakan mati. 

3) Dalam setiap posisi logo yang dipasang, ada garis pasang, apabila logo pemain yang naik berhenti di 
area garis ini maka pemain yang naik dinyatakan mati dan tidak boleh memukul lagi. 

4) Skor permainan dihitung dengan banyaknya logo lawan yang berhasil dipukul dalam satu putaran 
permainan. 

5) Apabila permainan beregu biasanya diatur strategi agar satu orang pemain naik berhasil memukul satu 
logo pemain pasang. 

Nilai yang terkandung dalam permainan balogo adalah keterampilan, kerja keras, kerjasama, dan 

sportivitas. Nilai keterampilan tercermin dari pemasangan logo yang memerlukan keahlian khusus. Nilai kerja keras 

tercermin dari usaha para pemain untuk merobohkan logo lawan. Kemudian nila kerjasama tidak hanya tercermin 

pada saat pemasangan logo tapi juga tercermin dalam perobohan logo lawan. Nilai sportivitas tercermin pada 

kerelaan pemain yang kalah. 

2.3.2 Isutan Jarat 

Isutan Jarat adalah nama permainan tradisional yang berkembang di Kalimantan Selatan. Asal katanya dari 

isutan dan jarat, kata isutan ini mungkin dari peralihan kata ‗usutan‘ yang berarti ‗mencari‘. Sedangkan ‗jarat‘ adalah 

istilah orang Banjar untuk tali yang ujungnya bersimpul untuk menjebak atau mengikat (seperti tali lasso di Amerika). 

Jadi isutan jarat maksudnya mencari tali yang bajarat (memiliki jerat). Pada permainan ini tiap pemain berusaha 

mencari jarat pemain lainnya yang disembunyikan di dalam pasir dengan cara menusukkan bilah lidi/kayu/bambu. 

Permainan ini sebenarnya menebak letak jarat yang ada di dalam pasir. 

Lokasi permainan ini biasanya di pinggir sungai saat air surut atau di halaman rumah yang banyak 

pasirnya. Permainan isutan jarat tidak ada kaitan dengan jenis upacara atau peristiwa tertentu. Waktu permainan 

bebas bisa dimainkan kapan saja kalau di kampung anak-anak akan memainkannya saat sore menjelang mandi di 

sungai. Jumlah pemain isutan jarat minimal dua orang dan sebanyak-banyaknya empat orang. dua orang diperlukan 

karena akan ada posisi pasang (yang menyembunyikan jarat) dan posisi naik (yang mencari lubang jarat). empat 

orang sudah dirasa cukup karena akan terlalu ramai yang bisa menimbulkan kebingungan. 



Peralatan bermain berdasarkan permainan aslinya, yaitu tali dari serat pohon pisang dan bilah kayu dari 

bambu atau jenis kayu lainnya. Pohon pisang yang kering biasanya terlihat seratnya, bagian inilah yang diambil oleh 

anak-anak untuk membuat tali jarat. Sedangkan bilahnya terbuat dari kayu atau bambu yang diraut agak runcing 

dengan panjang tidak lebih dari lengan. 

Tahapan permainan: 

1) Tahap menyembunyikan jarat (misal jumlah pemain ada empat orang) 

· Keempat orang tersebut berpencar ke daerah pasir masing-masing untuk   menyembunyikan jaratnya 

· Teknik menyembunyikan jarat ini menentukan kelihaian tiap anak dalam bermain usut jarat, ada yang 

menyembunyikan jarat dengan ujungnya berkelok-kelok sehingga lawan sulit menebak letak jarat 

sebenarnya. 

· Jarat yang ingin disembunyikan ditimbun perlahan-lahan dengan pasir agak tebal   supaya tidak 

kelihatan. 
· Ujung tali yang tidak memiliki jarat disisakan diluar untuk menariknya nanti. 

Gambar. 3 
Tahap awal permainan Isutan Jarat 

 Sumber : www.kerajaanbanjar.wordpress.com 

 

2) Tahap mencari jarat 

· Ditentukan dulu timbunan pasir siapa yang akan dicari duluan. 

· Setelah itu masing-masing anak menusukkan bilahnya ke dalam timbunan pasir untuk menebak letak 

jarat. 

·  Apabila semua anak yang giliran mencari sudah menusukkan bilahnya maka yang mempunyai jarak 

menariknya sehingga akan ketahuan siapa yang berhasil menebak jarat 
· Pemain yang berhasil bilahnya akan tersangkut di dalam jarat. 
· Begitu seterusnya tiap pemain bergiliran menebak jarat lawan. 

Gambar. 4 
Tahapan Selanjutnya Permainan Isutan Jarat 
 Sumber : www.kerajaanbanjar.wordpress.com 

Dalam permainan ini tidak ada konsekuensi kalah atau menang hanya memberikan kepuasan dan 

kebanggaan bagi anak yang berhasil mencari jarat atau anak yang jaratnya tidak berhasil ditemui lawan. Pengaruh 

dari permainan ini adalah memberikan sifat sportifitas bagi anak-anak, ini bisa dilihat dari kejujuran saat 

menyembunyikan jarat dimana anak yang lain sepakat untuk tidak saling mengintip serta kejujuran untuk memasang 

lubang jarat yang sama lebar dengan pemain lainnya. 

2.3.3 Batewah 

Batewah merupakan istilah yang sering dipakai anak-anak di daerah Marabahan dan Banjarmasin. Belum 

diketahui kenapa nama permainan ini disebut dengan nama batewah. Menurut perkiraan, nama batewah ini diambil 

dari kata tiwah. Tiwah adalah upacara yang dilakukan oleh penganut agama Kaharingan di pedalaman Kalimantan. 

Upacara tiwahini untuk mengantarkan arwah kerabat yang sudah meninggal ke surga. Perkiraan kata tewah berasal 

dari tiwah didasari pada adanya kesamaan bentuk permainan ini dengan satu bagian upacara. Pada upacara tiwah, 

keluarga yang melaksanakan upacara membeli seekor kerbau besar atau sapi untuk dijadikan kurban. Selama 

upacara berlangsung, kurban diikat pada tongkat kayu dan seluruh keluarga yang ikut mengelilinginya. Masing-

masing anggota keluarga memegang tombak, kemudian melemparkannya ke kurban terus menerus sampai kurban 

tidak berdaya lagi. Setelah itu baru disembelih untuk dimakan bersama. 



Dalam permainan batewah, sasaran yang dituju bukanlah binatang kurban, tetapi kayu yang disusun 

menyerupai susunan untuk api unggun. Seperti halnya upacara tiwah, susunan kayu itu pun dilempari untuk 

menjatuhkannya. Meskipun ada kemiripan dalam kegiatannya permainan ini tidak mengandung hubungan dan tidak 

memiliki unsur religi ataupun magis. Dalam bermain tewah minimal ada tiga orang pemain, 1 pemain jaga/pasang 

dan 2 pemain sebagai penewah yang naik/bersembunyi. Sebanyak-banyaknya pemain dalam satu permainan tewah 

biasa ada delapan orang. Permainan ini bisa dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan. Peralatan dalam batewah 

ini sederhana dan mudah didapatkan. Sebelum bermain disiapkan beberapa buah kayu sepanjang kurang lebih 30 

cm dengan lebar 3 cm. Kemudian disusun sedemikian rupa sebagai sasaran untuk ditewah. Disiapkan juga 

potongan kayu lain sebagai undas atau alat pelempar kayu yang disusun tadi dengan jarak minimal 4 meter. 

             Gambar. 5 
 Skema permainan Batewah 

Sumber : www.adhigunaword.blogspot.co.id 

Setelah lapangan permainan disiapkan maka pemain yang melempar berusaha untuk mengenai tumpukan 

kayu tadi, apabila kena maka pemain yang jaga menyusun kembali kayu sambil pemain yang lain bersembunyi. 

Pemain yang jaga setelah selesai menyusun kembali akan mencari pemain lainnya yang bersembunyi. Pemain yang 

pertama kali ditemukan biasanya akan menjadi giliran jaga berikutnya. Dalam permainan ini tidak diperlukan kalah 

dan menang, permainan akan berakhir bila pemainnya sudah merasa kelelahan. 

2.3.4 Bagasing 

Gasing merupakan salah satu khasanah permainan tradisional anak-anak Nusantara yang layak untuk 

dilestarikan, namun permainan gasing tradisional ini pada masa sekarang cenderung terlupakan dan tergantikan 

oleh beragam jenis permainan modern. Padahal permainan gasing tradisional pada masa lalu tersebar hampir di 

seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Sunda, Jawa, Bali, Maluku, Sulawesi, NTT, NTB, Kalimantan hingga 

Papua. 

Pada masyarakat Kalimantan Selatan (Urang Banjar) permainan gasing disebut dengan bagasing yang 

biasanya dimainkan oleh anak laki-laki, remaja, bahkan orang dewasa. Dalam permainan yang mengandung unsur 

olahraga ini peserta saling beradu ketangkasan dalam memutar dan melemparkan gasing. Permainan tradisional ini 

memerlukan sedikit lapangan terbuka. Karena itu, dimainkan di luar rumah, terutama di atas tanah kering yang 

keras. 

Sesuai dengan namanya permainan ini menggunakan alat gasing yang terbuat dari kayu batang kopi atau 

manggis. Paling baik lagi adalah dari bahan pohon kemuning karena kadar kayunya lebih keras dan kuat. Di Banjar 

dikenal dua jenis gasing, yaitu gasing laki dan gasing bini. Gasing laki memiliki ciri kepalanya yang agak besar, 

sedangkan gasing bini dengan ukuran kepala lebih kecil. Bentuk gasing tersebut seperti buah kedondong, dengan 

garis tengah sekitar 7 cm, namun ada pula yang kurang dari itu. Untuk dapat memutar gasing diperlukan tali yang 

kuat. Khusus untuk gasing bini dibutuhkan panjang tali sampai 2 meter bahkan lebih, sedangkan untuk gasing laki 

cukup menggunakan tali pendek sekitar 60 cm. 

Gambar. 6 

Gasing Bini (kiri) dan Gasing Laki (kanan) 

Sumber : Instagram @kaoshymunk_kaosbanjar 

Tali gasing secara tradisional dibuat dari serat daun nanas yang panjang. Alat lain yang diperlukan adalah 

―susukan‖ untuk menyusuk gasing yang sedang berputar dan ―lapik‖ (alas) di bawah gasing yang tengah berputar. 

Susukan terbuat dari kayu yang berbentuk seperti sendok nasi, sedangkan lapik berbentuk seperti piring kecil dan 



dibuat dari tempurung kelapa. Untuk memutar gasing terlebih dahulu gasing itu dililit dengan tali di lehernya dengan 

kuat dan mesra. 

Permainan bagasing dilakukan oleh dua orang atau dua kelompok apabila pesertanya banyak. Untuk 

menentukan pihak mana yang ―pasang‖ dan pihak mana yang ―manukun‖ alias memukul, maka terlebih dulu diadu 

―balalandangan‖(berlama-lamaan) berputar gasing bini. Sebelumnya disepakati apakah adu balalandangan itu 

berputarnya di atas lapik atau tidak. Umumnya memang menggunakan lapik yang telah disediakan oleh masing-

masing pihak. 

Begitu mendengar seruan aba-aba berupa hitungan satu sampai tiga dari seorang juru tengah, pihak A dan 

B secara serentak memainkan gasing bini mereka. Gasing yang tengah berputar di tanah tersebut segera disusuk 

dengan susukan dan langsung diletakkan di atas lapik. Di situ ditunggu beberapa saat, gasing siapa yang lebih lama 

berputar, berarti dialah yang berhak untuk manukun gasing lawan. Misalnya gasing milik A lebih landing, maka pihak 

B yang akan ―pasang‖. 

Dengan demikian, B berkewajiban untuk memainkan gasing bininya sebanyak 5 kali berturut-turut, dan A 

akan manukun dengan gasing lakinya sebanyak 5 kali pula. Setelah itu, baru giliran B berkesempatan untuk 

manukun gasing bini milik A juga sebanyak 5 kali. Sistem ini dikenal dengan sebutan ―tukun lima‖. Keterampilan 

dalam permainan bagasing tampak pada gasing mana yang lebih dapat berputar, apakah gasing bini atau gasing 

laki. Kadang-kadang bisa berakibat gasing itu jadi pecah, retak atau cacat, lantaran saking kuatnya manukun. 

Permainan bagasing ini mengandung nilai pendidikan yang positif, karena mampu melatih keterampilan, 

ketangkasan olahraga, kejujuran dalam bermain, setia kawan dan persahabatan 

2.3.7Batungkau  

Permainan Batungkau diambil dari kata dasar tungkau dengan mendapat awalan ba (kata kerja dalam 

Bahasa Banjar biasanya selalu diawali dengan kata ba) yang berarti bermain tungkau. Perkataan tungkau 

mengandung artian ―tinggi‖, karenanya batungkau berarti meninggikan diri (fisik) dengan mempergunakan alat. Alat 

itu sendiri juga dinamakan tungkau. Di daerah lain permainan batungkau ini biasa disebut dengan permainan egrang. 

Permainan ini dilakukan oleh anak-anak laki-laki dan juga oleh para remaja.Bermain tungkau dengan 

menggunakan alat yang dinamakan tungkau, yaitubatang bambu yang bergaris tengah lebih kurang 5 cm dan 

panjang sekitar 2 meter dengan tinggi kira-kira 30 cm dari pangkal batang bambu kemudian dipasang potongan kayu 

berganda (dua) dengan panjang 30 cm sebagai kajajakan(tempat pijak) yang didukung oleh ―kuda-kuda‖ yang 

berfungsi sebagai penyangga. Dengan kuda-kuda yang menjadi penyangga tersebut maka kajajakan menjadi lebih 

kuat.Tungkau tersebut harus terdiri dari 2 batang untuk dipakai oleh satu orang, karena seseorang yang memakai 

tungkau akan meletakan kedua kakinya pada kajajakan tungkau tersebut. 

Permainan batungkau memerlukan lapangan diluar rumah, diatas tanah yang kering dan kuat.Seseorang 

yang bermain tungkau harus mampu menyeimbangkan badan, agar dapat berdiri sempurna pada kedua tungkau 

yang dipakainya.Pemain tungkau yang sudah terampil dapat berjalan,berlari,bergeser ke kanan dan ke kiri bahkan 

dapat naik tangga dengan memakai tungkau tersebut.Permainan ini semakin menarik apabila diadakan lomba berlari 

batungkau dengan jarak 100 meter yang diikuti oleh beberapa orang dan saling bergantian (estafet). 

Batungkau adalah permainan yang mengandung nilai keterampilan dan meningkatkan kepercayaan kepada 

diri sendiri. Dalam perlombaan batungkau dapat memupuk kerja sama dan meningkatkan prestasi serta 

kesetiakawanan. 

2.3.8Permainan Tradisional Banjar Lainnya 



Selain permainan-permainan yang telah dipaparkan di atas, masih banyak permainan tradisional banjar 

lainnya yang sudah sangat langka ditemukan atau dimainkan oleh anak-anak masa kini. Nama permainan tradisional 

di Kalimantan Selatan lebih didominasi dengan kata/ awalan ―ba‖ karena dalam kata kerja dalam bahasa Banjar 

biasanya diawali dengan kata ―ba‖. Beberapa permainan tersebut diantaranya dirangkum sebagai berikut : 

§ Ba‘u‘upauan, kata dasarnya upau yang berarti gagal. Atau dalam bahasa banjar dikenal dengan 

istilah besembunyian/ ajakan tukup. Permainan ini mirip dengan permainan petak umpet pada umumnya. 

§ Ba‘u‘ulasan, Permainan ini bernama ba‘u‘ulasan yang diambil dari kata dasar ulas yaitu sepotong 

bilah bambu yang panjangnya sejengkal. Misalnya buulasan dimaninkan sebanyak lima orang dengan masing-

masing memiliki 1 ulas. Ada 1 orang yang jaga kemudian ulas disusun membentuk bintang di atas tanah. Ulas 

tersebut dijaga oleh 1 orang yang kalah dalam hompimpa. Kemudian 4 orang yang menang harus berusaha 

mengambil ulas mereka yang sedang dijaga tanpa harus tersentuh temannya yang sedang jaga tersebut. 

§ Batatapakan, kata dasarnya tapak yang berarti pukul. Permainan ini hampir sama seperti 

permainan bulutangkis. Bedanya dalam betatapakan, raket yang digunakan untuk memukul biasanya dibuat sendiri 

dari papan triplek dan bolanya dibuat dengan cara merangkai bulu-bulu ayam dengan bilah bambu. 

§ Batatampurungan, permainan ini berbahan dasar tempurung kelapa yang tua, kemudian dibelah 

dua dan disatukan dengan tali sepanjang 2 meter untuk pegangan ditangan dan tempurungnya diinjak seperti 

sandal. 

§ Batitimbakan, permainan tembak-tembakan dengan senapan yang terbuat dari sebilah bambu 

kecil.  

Demikian aneka ragam permainan tradisional khas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Permainan-

permainan tersebut pernah jaya pada masa dulu hingga berakhirnya tahun 90-an. Permainan tersebut mulai 

memudar bahkan ada yang hilang. Hal tersebut disebabkan minimnya penyampaian oleh keluarga/orang tua 

mengenai permainan tradisional jaman dulu, adanya ketakutan berlebih dari para orang tua apabila anak-anak 

bermain di luar rumah, serta kuatnya arus globalisasi di mana anak-anak dimanjakan dengan aneka ragam 

permainan modern yang terdapat di dalam gadget mereka.  

III. PENUTUP 

Permainan tradisional sebenarnya mempunyai karakteristik yang berdampak positif pada perkembangan 

anak. Pertama, permainan itu cenderung menggunakan atau memanfaatkan alat atau fasilitas di lingkungan sekitar 

tanpa harus membelinya sehingga perlu daya imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Banyak alat-alat permainan yang 

dibuat/digunakan dari tumbuhan, tanah, genting, batu, atau pasir dan lain sebagainya. Kedua, permainan anak 

tradisional dominan melibatkan pemain yang relatif banyak. Ketiga, permainan tradisional menilik nilai-nilai luhur dan 

pesan-pesan moral tertentu seperti nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, tanggung jawab, sikap lapang dada, dorongan 

berprestasi, dan taat pada aturan. 

Dari permainan-permainan tradisional tersebut para anak-anak juga mempelajari mengenai cara 

bekerjasama, tolong-menolong dalam masyarakat, sikap acuh, peduli, cerdas, teratur, kompak, memiliki daya seni, 

dan lainnya. Oleh karena itu tidak salah jika permainan tradisional rakyat dijadikan wahana pemenuhan kebutuhan 

dasar manusia, yaitu keinginan bersosialisasi dengan orang lain. Dorongan sosialisasi itu akan terpantul dalam 

sendi-sendi bermain yang penuh gelak tawa, canda ria, dan ada kalanya juga serius. Maka dengan begitu apabila 

permainan tradisional tetap dilestarikan untuk terus dimainkan oleh anak-anak bangsa, pastilah anak-anak bangsa 

akan memiliki karakter sejati dari bangsa Indonesia yang merupakan warisan para leluhur yang nantinya dapat 

membawa Indonesia mencapai cita-cita dan tujuan mulia. 
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ENGEMBANGAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL HARAM 
MANYARAH  WAJA SAMPAI KAPUTING  

Melly Agustina Permatasari 
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ABSTRAK 

Esensi kemajuan yang dicapai suatu bangsa menunjukkan bahwa pengembangan karakter suatu bangsa tidak bisa 
dilepaskan dari aspek budaya masyarakat bangsa itu sendiri. Budaya yang digali dari kearifan lokal bukanlah 
penghambat kemajuan namun justru menjadi kekuatan transformasional yang luar biasa dalam meraih kejayaan. 
Oleh karena itu, menggali nilai-nilai kearifan lokal merupakan upaya strategis dalam membangun karakter. Nilai 
kearifan lokal yang potensial dikembangkan, khususnya dalam ranah budaya Banjar adalah nilai yang terkandung 
dalam filosofi haram manyarah waja sampai kaputing. Dengan mengungkap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 
konsep haram manyarah waja sampai kaputing sebagai upaya penguatan karakter masyarakat. Haram manyarah 
waja sampai kaputing bermakna berusaha sampai akhir, tidak boleh menyerah, tidak mudah putus asa. Pendidikan 
kearifan lokal diharapkan mampu menyiapkan sumberdaya manusia yang tidak hanya berkualitas tetapi juga 
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memiliki nilai-nilai karakter, kepribadian, moral, dan etika yang mantap. Pendidikan kearifan lokal diharapkan potensi 
dan  kekayaan daerah dapat dikembangkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat. 

Kata kunci: karakter, kearifan lokal, haram manyarah waja sampai kaputing 

I. PENDAHULUAN 

Dunia  pendidikan harus mampu berperan aktif menyiapkan sumber daya manusia terdidik yang mampu 

menghadapi berbagai tantangan kehidupan, baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Peserta didik tidak 

cukup hanya menguasai teori-teori, tetapi juga mau dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sosial. 

Penerapan ilmu yang diperoleh di bangku sekolah/kuliah, mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan yang berbasis karakter dan budaya bangsa adalah pendidikan yang membentuk karakter 

peserta didik nya melalui kurikulum terintegrasi yang dikembangkan di sekolah. Kerangka pengembangan karakter 

dan budaya bangsa melalui pembelajaran IPS dirasakan sangat penting. sehingga pendidik diharapkan mampu 

menanamkan ciri-ciri, sifat, dan watak serta jiwa mandiri, tanggung jawab, dan cakap dalam kehidupan kepada 

peserta didiknya. 

Dewasa ini, semakin disadari pentingnya karakter dalam upaya pengembangan sumber daya manusia 

bangsa Indonesia. Karakter tersebut merupakan nilai-nilai yang digali dari khazanah budaya  yang  selaras dengan 

karakteristik masyarakat setempat (kearifan lokal). Esensi kemajuan yang dicapai berbagai bangsa menunjukkan  

bahwa pengembangan karakter tidak lepas dari aspek budaya bangsa itu sendiri yaitu budaya yang digali dari 

kearifan lokal. Oleh karena itu, menggali nilai-nilai kearifan lokal merupakan upaya strategis dalam membangun 

karakter bangsa di era global. Salah satu nilai kearifan lokal yang potensial dikembangkan, khususnya dalam budaya 

Banjar adalah nilai yang terkandung dalam semboyan Banjar ―Haram Menyarah Waja Sampai Kaputing‖. 

 

II. PENDIDIKAN KARAKTER 

Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi 

pekerti yang hasilnya dapat dilihat dalam tindakan nyata seseorang yaitu jujur, bertanggung jawab, disiplin, kerja 

keras, kreatif, mandiri, menghormati orang lain peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab dan sebagainya. 

Pendidikan karakter ini akan mengatur berbagai perilaku manusia dalam berbagai bidang kehidupan sosial manusia 

yang berpengaruh pada sikap mental setiap manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. 

Gaffar dalam Kesuma, dkk (2011: 5) menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan sebuah proses 

transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu 

dalam perilaku kehidupan orang itu. Definisi tersebut memuat tiga ide pikiran penting yaitu: (1) proses transformasi 

nilai-nilai, (2) ditumbuhkembangkan dalam kepribadian, dan (3) menjadi satu dalam perilaku. 

Ada 18 nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dibuat oleh 

Departemen Pendidikan Nasional. Ke-18 nilai dalam pendidikan karakter yaitu: Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, 

Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai 

Prestasi, Bersahabat atau Komunikatif, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, dan 

Tanggung Jawab (Departemen Pendidikan Nasional, 2010) . 

III. KEARIFAN LOKAL DAN RUANG LINGKUPNYA 

Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (local wisdom), 

pengetahuan setempat (local knowledge) atau kecerdasan setempat (local genious). Kearifan lokal juga dapat 

dimaknai sebuah pemikiran tentang hidup. Pemikiran tersebut dilandasi nalar jernih, budi yang baik, dan memuat 



hal-hal positif. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, 

dan anjuran untuk kemuliaan manusia. Penguasaan atas kearifan lokal akan mengusung jiwa semakin berbudi luhur 

(Wagiran, 2012: 330). 

Naritoom (Wagiran, 2010) merumuskan local wisdom dengan definisi, ―Local wis- dom is the knowledge 

that discovered or acquird by lokal people through the  accumulation of experiences in trials and integrated with the 

understanding of surrounding nature and cul- ture. Local wisdom is dynamic by function of created local wisdom and 

connected to the global situation.‖ Definisi kearifan lokal tersebut, menyiratkan beberapa konsep, yaitu: (1) kearifan 

lokal adalah sebuah pengalaman panjang, yang diendapkan sebagai petunjuk perilaku seseorang; (2) kearifan lokal 

tidak lepas dari lingkungan pemiliknya; dan  (3) kearifan lokal itu bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa 

menyesuaikan dengan zamannya (Wagiran, 2012: 330). 

Beberapa karakteristik dari local wisdom, antara lain: (1) local wisdom appears to be simple, but often is 

elaborate, comprehensive, diverse; (2) It is adapted to local, cultural, and environmental conditions; (3) It is dynamic 

and flexible; (4) It is tuned to needs of local people; (5) It corresponds with quality and quantity of available 

resources; and (6) It copes well with changes. Kearifan lokal merupakan sebuah budaya kontekstual dan selalu 

bersumber dari hidup manusia (Wagiran, 2012: 330-331). 

Dari sisi filosofi, kearifan dapat dikategorikan dalam dua aspek: (a) gagasan, pemikiran, akal budi yang 

bersifat abstrak. Kearifan lokal ini mencakup berbagai pengetahuan, pandangan, nilai serta praktik-praktik dari 

sebuah komunitas baik yang diperoleh dari generasi sebelumnya dari komunitas tersebut maupun yang didapat oleh 

komunitas tersebut di masa kini, yang  tidak berasal dari generasi sebelumnya, tetapi dari berbagai pengalaman di 

masa kini, termasuk juga dari kontaknya dengan masyarakat atau budaya lain; dan (b) kearifan lokal yang berupa 

hal-hal konkret, dapat dilihat. Kearifan lokal ini berupa benda-benda artefak, yang menghiasi hidup manusia, dan 

bermakna simbolik (Wagiran, 2012: 331). 

Suardiman (Wagiran, 2010) mengungkapkan bahwa kearifan lokal identik dengan perilaku manusia 

berhubungaan dengan: (1) Tuhan, (2) tanda-tanda alam, (3) lingkungan hidup/pertanian, (4) membangun rumah, (5) 

pendidikan, (6) upacara perkawinan dan kelahiran, (7) makanan, (8) siklus kehidupan manusia dan watak, (9) 

kesehatan, (10) bencana alam (Wagiran, 2012: 332). 

Dalam lingkup budaya, dimensi fisik dari kearifan lokal meliputi aspek: (1) upacara adat, (2) cagar budaya, 

(3) pariwisata alam, (4) transportasi tradisional, (5) permainan tradisional, (6) prasarana budaya, (7)  pakaian adat, 

(8)  warisan budaya, (9) museum, (10) lembaga budaya, (11) kesenian, (12) desa budaya, (13) kesenian dan 

kerajinan, (14) cerita rakyat, (15) dolanan anak, dan (16) wayang (Wagiran, 2012: 332). 

IV. PENDIDIKAN KEARIFAN LOKAL 

Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu lekat 

dengan situasi konkret yang mereka hadapi. Paulo Freire (Wagiran, 2010) menyebutkan, dengan dihadapkan pada 

problem dan situasi konkret yang dihadapi, peserta didik akan semakin tertantang untuk menanggapinya secara 

kritis. Suwito (2008) mengemukakan pilar pendidikan kearifan lokal meliputi: (1) membangun manusia berpendidikan 

harus berlandaskan pada pengakuan eksistensi manusia sejak dalam kandungan; (2)  pendidikan harus berbasis 

kebenaran dan keluhuran budi, menjauhkan dari cara berpikir tidak benar; (3)  pendidikan harus mengembangkan 

ranah moral, spiritual (ranah afektif) bukan sekedar kognitif dan ranah psikomotorik;  dan  (4)  sinergitas budaya, 

pen- didikan dan pariwisata perlu dikembangkan secara sinergis dalam pendidikan yang berkarakter (Wagiran, 2012: 

333). 



Upaya pengembangan pendidikan kearifan lokal tidak akan terselenggara dengan baik tanpa peran serta 

masyarakat secara optimal. Berbagai bentuk kearifan lokal yang merupakan daya dukung bagi penyelenggaraan dan 

pengembangan pendidikan dalam masyarakat (Wagiran, 2012: 333-334) antara lain sebagai berikut: 

1) Kearifan lokal masyarakat dalam bentuk peraturan tertulis tentang kewajiban belajar, seperti kewajiban 
mengikuti kegiatan pembelajaran bagi warga masyarakat yang masih buta aksara. 

2) Kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan hubungan antar sesama manusia, melalui aktivitas gotong 
royong yang dilakukan masyarakat dalam berbagai aktivitas. 

3) Kearifan lokal yang berkaitan dengan seni. Kesenian tertentu memiliki nilai untuk membangkitkan rasa 
kebersamaan dan keteladanan serta rasa penghormatan terhadap pemimpin dan orang yang dituakan. 

4) Kearifan lokal dalam sistem anjuran (tidak tertulis), namun disepakati dalam rapat yang dihadiri unsur-
unsur dalam masyarakat untuk mewujudkan kecerdasan warga, seperti  kewajiban warga masyarakat 
untuk tahu baca tulis ketika mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. 

 

V. NILAI-NILAI KARAKTER YANG TERKANDUNG DALAM KONSEP HARAM MANYARAH WAJA SAMPAI 

KAPUTING 

Satu semboyan yang sangat populer dan memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap semangat juang 

serta ruh perlawanan masyarakat Banjar terhadap penjajahan Belanda dalam peristiwa De Bandjermasinche Krijg 

atau Perang Banjar tahun 1859-1905, dan perang dalam rangka merebut serta mempertahankan kemerdekaan 

negara Indonesia di banua adalah Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing. Semangat dan kekuatan yang 

terkandung dalam semboyan tersebut tidaklah keluar begitu saja, namun dia diformulasikan dari semangat juang 

yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ajaran agama dan lahir dari lisan seorang pemimpin yang bergelar Panembahan 

Amiruddin Khalifatul Muminin, pengemban tugas sebagai Panglima Tertinggi dalam pertahanan kedaulatan wilayah, 

sebagai pemimpin negara dan sebagai pemimpin tertinggi agama. Seorang tokoh yang tidak ambisius terhadap 

jabatan dan pangkat dalam kerajaan, tidak menonjolkan diri sebagai seorang bangsawan, tidak menonjolkan 

kemampuannya sebagai seorang pemimpin, tetapi pada saat diperlukan secara spontan ia muncul sebagai 

pemimpin yang diharapkan. Seorang pemimpin yang hidup sederhana, sehingga dengan kesederhanaannya itulah ia 

dikagumi oleh semua orang, dicintai oleh rakyat dan dituruti kata-katanya, sehingga seluruh lapisan masyarakat, 

bahkan kelompok etnis di pedalaman mengakuinya sebagai pemimpin (A. Gazali Usman, 1995). Dialah Pangeran 

Antasari bin Pangeran Masohut bin Pangeran Amir, lokomotif dan icon terjadinya perang Banjar (Anonim, 2009). 

Menurut sejarawan Banjar, A. Gazali Usman dalam tulisannya Sejarah Perjuangan Pahlawan Nasional P. 

Antasari (1995: 4), Perang Banjar dimulai pada tahun 1859 dipimpin P. Antasari. Kemunculan sosok P. Antasari 

sebagai pemimpin perjuangan menurut Gazali Usman, karena didorong oleh rasa tanggungjawabnya terhadap 

rakyat dan untuk menyelamatkan kedaulatan wilayah dari campur tangan penjajah Belanda, yang telah menodai 

tradisi, merusak norma-norma agama dan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Perang Banjar bukanlah perang 

feodalis, tetapi perang yang membela kepentingan rakyat dan melepaskan mereka dari sikap kesewenang-

wenangan Belanda yang ingin menguasai mereka, perang yang membela keutuhan bernegara dan berbangsa, serta 

perang dalam rangka membela agama dari para penjajah yang telah menginjak-injak dan melecehkannya. P. 

Antasari berjuang bukan untuk membela pangkat, karena ia tidak berpangkat, bukan membela harta, karena ia 

bangsawan yang sederhana, dan bukan pula untuk menuntut hak kerajaannya, karena ia tidak berambisi untuk 

merebutnya. Namun ia berjuang karena prinsip, keyakinan dan ajaran agama Islam yang dipegangnya. Oleh karena 

itu wajar jika dalam kondisi yang demikian lahir semangat juang haram manyarah waja sampai kaputing, dalas hangit 

bapangsar dada kada manyarah lawan walanda. Komitmen, kredibilitas, dan kebrilianan gagasan serta strategi 

dalam melakukan perjuangan merupakan modal dasar dan kekuatan yang dimiliki P. Antasari. Tanpa ketiga unsur 



tersebut mustahil seorang pemimpin dapat diterima secara luas oleh berbagai golongan dan masyarakatnya. 

Menurut A. Gazali Usman (1995) haram manyarah wajah sampai ka puting inilah sebenarnya yang (mesti) menjadi 

prinsip dan etos kerja orang Banjar (Anonim, 2009). 

Haram Manyarah Waja Sampai kaputing, kurang lebih artinya adalah berusaha sampai akhir, tidak boleh 

menyerah, tidak mudah putus asa. Ungkapan ini diucapkan pertama kali oleh Pangeran Antasari. Pantang Menyerah 

―Haram Manyarah‖, seperti yang disebelumnya semboyan itu untuk menguatkan kita untuk tidak akan pernah 

menyerah begitu saja, dalam suatu pekerjaan pasti akan mendapatkan suatu masalah tapi impossible is nothing jadi 

tetap berusaha pantang menyerah itu kuncinya, dan tetaplah berusaha dan berusaha. ―Waja Sampai Kaputing‖ 

(Terbuat dari baja mulai pangkal sampai ke ujungnya) maksudnya perjuangan yang tak pernah berhenti hingga tetes 

darah penghabisan. Semboyan ini sangat familiar bagi warga Kalimantan khususnya Kalimantan Selatan, karena 

ungkapan ini juga menjadi motto provinsi Kalimantan Selatan ―Waja Sampai Ka Puting‖ slogan ini  juga sangat 

memberi dampak positif bagi masyarakat Banjar (Ethnic Borneo, 2013). 

Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing yang berarti selalu kuat bagaikan baja (waja) dari awal sampai 

akhir (kaputing). Semboyan Pangeran Antasari inilah yang mengispirasi masyarakat Kalimantan Selatan hingga kini. 

Semangat pahlawan nasional kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan itu tidak hanya sesuai bagi Kerajaan 

Banjar saat mempertahankan kedaulatannya waktu itu. Semboyan ini layak menjadi semangat masyarakat 

Kalimantan Selatan. Semboyan ―pantang menyerah dan berjuang sampai titik darah penghabisan‖ itu masih tergores 

tegas pada sebuah monumen perjuangan di Pegunungan Mandapai, Kalimantan Selatan, sebuah tempat bersejarah 

diproklamirkannya kehendak rakyat Kalimantan untuk tetap mendukung proklamasi 17 Agustus 1945. Waja sampai 

kaputing mengandung arti apabila memulai suatu pekerjaan maka haruslah dituntaskan hingga sempurna. Setiap 

orang bertanggungjawab untuk menuntaskan pekerjaannya jangan sampai menggantung. Semboyan ini juga 

merupakan lambang bahwa penduduk Kalimantan Selatan selalu tekun dalam bekerja melaksanakan segala sesuatu 

dengan penuh rasa kesanggupan, istiqomah dan konsekuen tanpa berhenti ditengah jalan (Anonim, 2010). Nilai 

karakter dalam semboyan haram menyarah waja sampai kaputing adalah nilai kerja keras. Dimana dalam praktiknya, 

seseorang selalu bekerja keras, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Selalu berusaha sampai berhasil 

mencapai tujuan. 

 

VI. PENERPAAN NILAI KARAKTER HARAM MANYARAH WAJA SAMPAI KAPUTING DALAM 

PEMBELAJARAN IPS 

Implementasi pendidikan kearifan lokal dalam pembelajaran IPS diharapkan tercipta sistem pendidikan 

yang mampu menyiapkan sumberdaya manusia berkualitas dan siap bersaing di era global, namun memiliki nilai-

nilai karakter, kepribadian, moral, dan etika yang mantap. Di samping itu, melalui pendidikan kearifan lokal 

diharapkan potensi dan  kekayaan daerah dapat dikembangkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat. 

Pembelajaran IPS diharapkan dapat menstranformasikan nilai karakter yang terkandung dalam semboyan 

haram manyarah waja sampai kaputing yaitu nilai kerja keras. Dimana dalam belajar IPS, peserta didik selalu 

bekerja keras, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Selalu berusaha sampai berhasil mencapai tujuan 

pembelajaran. Tekun dalam bekerja melaksanakan segala sesuatu dengan penuh rasa kesanggupan, istiqomah dan 

konsekuen tanpa berhenti ditengah jalan. Nilai ini dapat juga dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian nilai kearifan lokal dari semboyan haram manyarah waja sampai kaputing menjadi bermakna karena 

melekat pada diri setiap orang. 

 



VII. PENUTUP 

Haram manyarah waja sampai kaputing memiliki dimensi karakter secara komprehensif terkait dengan 

pengembangan kualitas sumberdaya manusia yaitu semangat kerja keras, pantang menyerah, selalu optimis, tekun 

dalam bekerja melaksanakan segala sesuatu dengan penuh rasa kesanggupan, istiqomah dan konsekuen tanpa 

berhenti ditengah jalan. Lembaga pendidikan sebagai pranata utama pengembangan sumber daya manusia memiliki 

tanggung jawab menginternalisasi nilai-nilai tersebut. 

Menggali nilai-nilai kearifan lokal merupakan upaya strategis dalam membangun karakter. Nilai kearifan 

lokal yang potensial dikembangkan, khususnya dalam ranah budaya Banjar adalah nilai yang terkandung dalam 

filosofi haram manyarah waja sampai kaputing. Pengungkapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam konsep haram 

manyarah waja sampai kaputing sebagai upaya penguatan karakter masyarakat. Haram manyarah waja sampai 

kaputing bermakna berusaha sampai akhir, tidak boleh menyerah, tidak mudah putus asa. Pendidikan kearifan lokal 

diharapkan mampu menyiapkan sumberdaya manusia yang tidak hanya berkualitas tetapi juga memiliki nilai-nilai 

karakter, kepribadian, moral, dan etika yang mantap. Pendidikan kearifan lokal juga diharapkan potensi dan  

kekayaan daerah dapat dikembangkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat. 
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I. PENDAHULUAN 

Membicarakan kiprah Sultan Adam selalu menjadi topik diskusi yang tidak pernah habis dan selalu aktual. 

Karya Sultan Adam yang paling monumental adalah ketika ia menetapkan sebuah undang-undang yang kemudian 
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dikenal sebagai Undang-undang Sultan Adam (UUSA). UUSA menjadi pegangan bagi warga Kesultanan Banjar 

pada masa itu sebagai sebuah pengendalian sosial. Fenomena UUSA yang diberlakukan di Kesultanan Banjar pada 

abad XIX apabila dirujuk kepada pendapat Radcliffe-Brown seorang pendekar antropologi akan menjadi selaras. 

Radliffe-Brown (Koentjaraningrat, 1989: 28), berpendapat bahwa hukum sebagai suatu konsep teknis adalah suatu 

pengendalian sosial yang ada dalam masyarakat bernegara. 

Hadirnya kita di dalam ruang adalah sebuah fakta, bahwa karyanya yang dikenal dengan UUSA mampu 

menembus ruang dan waktu. Dalam artian, UUSA bukan seperangkat benda mati tinggalan masa lalu, melainkan 

kita harus mampu menangkap nilai yang tersirat dalam UUSA agar kita menjadi kontekstual. Disadari, pada masa 

kekinian posisi superioritas berada pada hukum negara, sedangkan UUSA dalam posisi inferioritas. Maksud saya 

dan maksud kita di sini adalah, jangan sampai UUSA menjadi asing di Banua sendiri sehingga ia akan menjadi 

disfungsional. Persoalannya bagi kita adalah bagaimana mendialogkan pelaksanaan hukum negara dengan UUSA 

agar dapat memperoleh rasa adil. 

UUSA ditetapkan oleh Sultan Adam pada tahun 1853 dan dipraktikkan oleh Kesultanan Banjar sebagai 

peraturan yang mengatur hubungan antar urang Banjar di dalam suatu konteks kehidupan kemasyarakatan dalam 

Kesultanan Banjar. Di sisi ini, kita melihat Sultan Adam telah berperan sebagai penguasa yang paternalistik dan 

penuh kebaikan hati dan melindungi rakyatnya, yaitu urang Banjar dari sesuatu yang akan merusaknya, yaitu goliath 

kolonialisme. Muncul pertanyaan kenapa baru adad XIX Kesultanan Banjar mengeluarkan undang-undang, 

bukankah Kesultanan Banjar sudah muncul sejak abad XVI? Untuk menjawab pertanyaan itu saya menjawabnya 

dengan pendekatan sejarah, dengan tema hukum, yang oleh para ahli dikategorikan sebagai sejarah hukum. 

Sejarah hukum menurut pandangan Rahardjo (1989: 26) adalah ilmu pengetahuan empiris yang dibangun dari data 

peristiwa masa lalu, lalu ditafsirkan ke dalam suatu konteks makna tertentu, kemudian membuat suatu penilaian 

kristis terhadap suatu subyek yang dihadapi. Barangkali, pendapat lain menyatakan, bahwa sejarah hukum adalah 

menanyakan pertanyaan hukum yang membahas aspek hukum pada masa lalu. Sejarah hukum mengkaji 

penampilan hukum pada masa lampau sebagai sarana yang menjembatani fenomena hukum pada masa kini. 

Historiografi tentang sejarah hukum di Banjarmasin khususnya tentang UUSA secara akademis dapat dirujuk dari 

karya Abdurahman dan Gazali Usman. 

 

II. KESULTANAN BANJAR DARI MARITIM KE AGRARIS 

Mendiskusikan kiprah Sultan Adam ketika ia menetapkan undang-undang yang kemudian dikenal sebagai 

UUSA, saya mencoba menyorot dari sosio-historis dengan harapan kita dapat mengetahui kondisi sosial yang 

mendahuluinya. Secara sepintas UUSA lebih menyorot pengetahuan sosial ketika wilayah Kesultanan Banjar 

semakin menyempit dan selain menegaskan tentang hukum Islam ia lebih cenderung mengatur urusan tanah. Dalam 

konteks ini, saya melihat adanya peralihan orientasi dari maritim ke agraris. Peralihan akan saya lihat penyebabnya, 

begini muasalnya: 

Kesultanan Banjarmasin atau juga dikenal dengan Kesultanan Banjar berdiri pada abad XVI (sekitan 

1520an). Secara ekologis Kesultanan Banjarmasin dapat dikategorikan sebagai kerajaan pinggiran atau pantai yang 

bercorak perdagangan dan agama Islam dijadikan agama kerajaan. Sejak saat itu Banjarmasin sebagai sebuah kota 

berfungsi ganda, yaitu berfungsi sebagai ibukota kesultanan (city state) dan sebagai kota perdagangan (market city) 

sekaligus berfungsi sebagai pusat agama.  Faktor perdagangan disertai kontak beragam suku membuat kota 

Banjarmasin sebagai wadah pembauran dan akhirnya berkembang menjadi pelabuhan. Sebagai kesultanan yang 

bercorak perdagangan, aktivitas perdagangan dan pelayarannya dibiayai oleh modal para penguasa. Aparat yang 



terpenting dan bertanggung jawab atas para pedagang yang dari luar adalah para syahbandar misalnya Retnadji 

Raca atau Codia Babauw seorang syahbandar yang berasal dari India.  

Kesultanan Banjarmasin dengan basis ekonomi dari perdagangan, hemat saya memuncak pada abad XVIII 

pada kekuasaan Sultan Hamidullah yang juga dikenal sebagai Sultan Kuning (1700-1734). Sultan sebagai kepala 

negara atau penguasa memegang peranan penting dalam perdagangan begitu pula aparat pemerintahan turut 

berperan aktif dalam perdagangan, sehingga terjadi hubungan tidak langsung antara produsen dan konsumen. 

Katakan saja, para penguasa memperoleh jaminan dari keuntungan antara produsen dan perantara. Selain itu, para 

pejabat kesultanan mempunyai tanah-tanah apanase di daerah-daerah hinterland yang diberikan oleh sultan kepada 

para bangsawan sebagai konpensasi dari gaji mereka sebagai aparat kesultanan. Tanah-tanah apanase oleh para 

bangsawan ditanami lada yang pada saat itu menjadi komoditi primadona di pasaran. Sabagai fakta, bahwa lada 

menjadi komoditi primadona, kesultanan Banjar pernah mengekspor lada ke Batavia sebanyak 8.500 pikul pada 

tahun berikutnya mengalami kenaikan menjadi sebesar 12.000 pikul (Noorlander dalam Anis, 1994: 69). 

Informasi di atas mewartakan, keberhasilan Kesultanan Banjar sebagai kesultanan yang orientasi ekonomi 

ditopang oleh perdagangan. Akan tetapi informasi tentang hukum atau undang-undang yang berlaku masih samar. 

Sementara ada informasi bahwa, undang-undang yang berlaku pada Kesultanan Banjar pada abad XVIII menurut 

A.A Cence (dalam Anis, 1994: 94) berdasarkan kitab nitisastra dan prayogakrama. Persoalannya sampai saat ini, 

informasi keberadaan kedua kitab ini seperti hilang ditelan masa, sehingga isi dari kitab ini masih belum diketahui, 

dengan pasti. Besar kemungkinan kitab nitisastra dan prayogakrama memuat juga hukum-hukum  tentang 

perdagangan yang  dijadikan pedoman oleh Kesultanan Banjar. 

Pada waktu yang beriringan dengan kiprahnya Kesultanan Banjarmasin, merkantilisme Eropa yang 

didukung oleh kekuatan militer dan teknologi yang canggih pada masa itu sedang merambah ke dunia lainnya, 

termasuk ke nusantara. Ekspansi merkantilisme khususnya Belanda juga berimbas kepada Kesultanan Banjarmasin, 

sehingga kesultanan itu terpinggirkan dalam aktivitas perdagangannya dan kekuasaannya. Secara fakta ini dapat 

dilihat, ketika orang Belanda mengetahui bahwa Kesultanan Banjar adalah produsen lada. Sejak saat itu, Belanda 

mulai menengokkan perhatiannya ke Kesultanan Banjar. 

Pada tahun 1603, Belanda mulai merealisasi rencananya dengan mengirimkan armada yang dipimpin oleh 

Admiran Van Waowijck ke Kesultanan Banjar yang pada masa itu dipimpin oleh Sultan Mustainbillah, akan tetapi 

tidak membawa hasil bagi kepentingan Belanda. Empat tahun kemudian, tepatnya pada 14 Februari 1606, Belanda 

kembali mengirimkan ekspedisi yang dipimpin oleh Koopman Gillis Michielezoon ke Banjarmasin akan tetapi mereka 

semuanya dibunuh oleh urang-urang Banjar. Pada bulan April 1612, kembali Belanda mengirimkan kapal-kapal yaitu 

de Hzewind, de Brack, de Halve Maan dank lien van de Veer untuk melakukan pembalasan ke Kesultanan Banjar 

(Irwin, 1986: 183). Pembalasan Belanda yang mengilhami Sultan Munstainbillah untuk memindahkan ibukota 

Kesultanan Banjar ke Martapura. 

Penggerogotan kekuasaan Kesultanan Banjar oleh Goliat Belanda semakin intensif, ketika ia terlibat 

langsung dalam kemelut istana Kesultanan Banjar. Dimulai dari perjanjian 1747 dan semakin menukik pada 

perjanjian 13 Agustus 1787 antara Belanda yang diwakili oleh Kristofel Hotman dengan Kesultanan Banjar. Isi 

perjanjian yakni status Kesultanan Banjar yang awalnya berdaulat kini menjadi kerajaan yang dipinjamkan 

(leenstaat). 

Berkenaan diperintahnya wilayah daerah Belanda (1811-1816) oleh Inggris, maka Kesultanan Banjar 

dikuasai oleh Inggris. Babak ini pertanda Kesultanan Banjar yang awalnya merdeka dengan sistem perekonomian 

bertumpu pada maritim mulai berakhir. Menurut informasi lisan, pada periode itu banyak orang Banjar untuk 



mempertahankan kebebasannya, mereka melakukan apa yang disebut deteritorialisasi, yaitu banyak yang keluar 

dari teritorial adatnya ke wilayah lain. 

Babak cengkraman pemerintahan Belanda di Kesultanan Banjar dimulai lagi pada abad XIX (sekitar tahun 

1817) ditandai perjanjian 1-1-1819. Perjanjian itu berisikan penyerahan wilayah Kesultanan Banjar seperti: Bandar 

dan Benteng di Tatas, Kween, semua wilayah Dayak, Mendawai, Sampit, Kotawaringin, dengan semua jajahannya 

bersama Dintang, Lawai, Jelai, Bakumpai, Tabonio, Pagatan, Pula Laut, Pasir, Kutai, dan Beru (Arnas, 1965: 215-

228). Orang-orang Eropa, China, Bugis Makasar yang tinggal di wilayah Kesultanan ditempatkan ke dalam 

pengawasan pemerintah Hindia Belanda. 

Apabila dicermati fenomena historis di atas, maka terlihat konfigurasi antara merkantilisme Eropa yang 

berubah menjadi kolonialisme dibumbui oleh maraknya gesekan dalam istana kesultanan menjadi latar belakang 

historis sepanjang abad ke-17, 18 dan awal abad ke-19 di Kesultanan Banjar. Secara simbolik dapat diartikan, 

bahwa kesultanan yang awalnya memiliki etos pedagang yang mobil dan bercorak urban berubah menjadi 

kesultanan yang agraris atau agro-manegirial state dengan sistem ekonomi patrimonial feodal. 

Intervensi politik Belanda semakin tajam pada masa pemerintahan Sultan Adam Alwasikh Billah pada tahun 

1825-1857, ketika intrik-intrik dalam Kesultanan Banjar semakin meningkat, dalam setting historis ini Sultan Adam 

mengeluarkan UUSA. 

 

III. PRAKTEK UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM (UUSA) 

Pada halaman diatas telah diinformasikan, tentang sebuah perubahan yang dipaksakan oleh Belanda ke 

Kesultanan Banjar dalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Seiring dengan itu agama Kristen mulai 

menjamah area Kesultanan Banjar. Proses perubahan dibawah dominasi kekuasaan kolonial Belanda, akan tetapi 

Sultan Adam dan urang Banjar berupaya untuk melakukan upaya membangun apa yang disebut dengan budaya 

tandingan, sehingga pemaksaan perubahan dapat ditoleransikan. Misalnya pada tanggal 15 Al Muharram 1251 

Hijriah, atau tahun 1835, Sultan Adam mengeluarkan UUSA. 

Apabila dicermati pemberontakan budaya urang Banjar terhadap dominasi Barat (Belanda) diinspirasikan 

oleh agama Islam yang sejak abad XVI secara formal sudah dianut oleh urang Banjar, yang merupakan hasil dari 

kecerdasan Sultan Adam yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan kebudayaan Banjar. Kecerdasan Sultan 

Adam dalam membangun budaya tandingan, hemat saya hasil pemahamannya ketika menjadi murid Syekh Arsyad 

Al-Banjari, seorang ulama Banjar yang telah memperkenalkan budaya tulis yang dikenal dengan sebutan Arab 

gundul atau Arab Melayu yang berhasil membina kader-kader ulama yang tangguh dan kemudian mereka jadi ujung 

tombak untuk melakukan siar Islam ke wilayah Kesultanan Banjar bahkan sampai siarnya ke luar wilayah 

kesultanan. Syekh Arsyad Al Banjari merupakan seorang intelektual dari Kesultanan Banjar yang telah berkarya. 

Karya-karyanya antara lain: (1) Perukunan Besar, (2) Fathu Jawad, Luqtatul Ajlan, (4) Kitabul Farid), dan yang paling 

monumental adalah (6) Kitab Sabilal Muhtadin). 

Pemberontakan budaya yang diekspresikan oleh Sultan Adam didasari oleh kuatnya rengkuhan yang 

mengakibatkan terpuruknya sistem Kesultanan Banjar. Rengkuhan politik itu ditandai dengan perjanjian antara 

Sultan Adam dengan sang Goliath pemerintah kolonial Belanda pada 4 Mei 1826. Dalam perjanjian itu Kesultanan 

Banjar dipaksa untuk mengakui suzerinitas pemerintahan kolonial dan Kesultanan Banjar menjadi leenstaat. 

Perjanjian itu mengisyaratkan kekuasaan Sultan Adam ke dalam masih diakui walaupun dengan segala 

keterbatasannya, katakan saja, segala tindakan sultan terhadap rakyatnya dan persoalan-persoalan pengadilan 

kesultanan harus sepengetahuan dan persetujuan pemerintah kolonial. Begitu juga dalam pengangkatan Pangeran 



Mangkubumi sultan boleh menunjuk pejabat mangkubumi tetapi harus mendapat persetujuan dari sang Goliath 

pemerintah kolonial Belanda. 

Sepuluh tahun pasca penobatannya sebagai sultan, Sultan Adam pada hari Kamis Muharam 1251 Hijriah 

tepatnya pada tahun 1835 mengeluarkan UUSA. UUSA merupakan karya dari sebuah tim yang dipimpin oleh Sultan 

Adam sendiri dan anggotanya terdiri dari Pangeran Syarif Husain dan Mufti H. Djamaluddin. Tujuan diterbitkannya 

UUSA selain sebagai bentuk pemberontakan budaya adalah sebagai berikut: 

1. Menyempurkan agama Islam dan kepercayaan rakyat; 
2. Mencegah terjadi pertentangan antar rakyat; dan 
3. Petunjuk bagi para hakim dalam menetapkan hukum agar rakyat menjadi lebih baik. 

Informasi dari Abdurahman (dalam Ideham, dkk., cetakan ke-3, 2007: 221) naskah asli UUSA ditulis 

dengan aksara huruf Arab-Melayu Banjar disertai dengan terjemahannya dalam bahwa Belanda. Publikasi pertama 

dari naskah Undang-undang Sultan Adam ini dilakukan oleh A.M. Joekes I di dalam majalah Indische Gids tahun 

1891. Naskah ini kemudian diolah kembali oleh komisi untuk Hukum Adat Koninklijke Instituut Voor de Taal, Land en 

Volkenkunde van Nederlands Indie di Negeri Belanda yang kemudian dipublikasikan di dalam Adatrecht Bundels, jilid 

XIII tahun 1917. 

Isi UUSA yang paling penting dimunculkan adalah menyangkut persoalan agama yang ditempatkan perkara 

1, bunyinya:  

―Adapoen perkara yang pertama akue soeroehkan sekalin ra jatkoe laki-la al soenatki dan bini-bini 
Beratikat dalal al soenat waldjoemaah dan djangan ada seorang beratikat lain daripada atikat soenat 
waldjoemaah koesoeroeh bapada kapada hakimnya, lamoen banar salah atikatnya itu koesoroeh hakim 
itoe menobatkan dan mangadjari atikat yang betoel lamun anggan inja daripada toebat bapadah hakim 
itoekajah diakoe‖ . 

Dalam pasal itu menginformasikan bahwa Kesultanan Banjar mewajibkan urang Banjar dalam tata cara 

beribadahnya untuk berpegang kepada itiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah berdasarkan mahzab Imam Syafei. Kata 

―berkewajiban‖ menggambarkan adanya ajaran dari Wahdatul Wujud yang disiarkan oleh Syekh Abdul Hamid 

Abulung aliran sufi yang meresahkan dan menggegerkan masyarakat Banjar. Ajaran Wahdatul Wujud, bertentangan 

dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang berlaku di kesultanan. Agar tidak membingungkan dan memunculkan 

pertentangan antarwarga, kesultanan menguncinya dengan mewajibkan kepada komunitas kesultanan agar 

beribadahnya mengikuti seperti yang diajarkan dalam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. 

Pada pasal ke-2, intinya suatu perintah agar agama Islam siarnya semakin meluas di kampung-kampung 

pada kekuasaan kesultanan, Sultan Adam mewajibkan kepada para tokoh masyarakat kampung, yaitu para tatuha 

kampung untuk membuat musala atau masjid. Fungsi musala atau masjid selain sebagai sarana ibadah, juga tempat 

bersilaturahmi antarwarga kampung, sehingga memudahkan untuk bermusyawarah demi kemaslahatan warga 

kampung. Kata kunci untuk saling bersilaturahmi antar warga medianya adalah di masjid atau musala, seperti dalam 

aturan agama Islam yang direfleksikan dalam UUSA yaitu mengajak warga Banjar untuk melaksanakan salat 

berjamaah. Pada hari Jum‘at diperintahkan untuk salat Jum‘at. Selain itu perintah untuk menjaga melihat bulan pada 

tiap awal bulan Ramadhan, akhir Ramadhan, dan awal bulan Haji. 

Masih dalam pasal 2 UUSA, kita juga dipertontonkan tentang pendelegasian wewenang dan peran tatuha 

kampung agar selalu mengadakan musyawarah untuk menghindarkan terjadinya perbedaan pendapat ataupun 

penyelesaian konflik. Apabila dicermati konsep demokratis, dalam ajaran agama Islam sangat terlihat dengan mata 

telanjang dan kembali di introdusir dalam UUSA. Dengan sebuah kata yang bernama musyawarah dan selalu 

dikedepankan. Musyawarah bisa terbangun dimulai dengan saling kenalnya satu sama lain, dari kenal kemudian 

dilanjutkan dengan membangun relasi sosial dengan penuh keakraban. Suasana ini tentunya akan memudahkan 



pengambilan keputusan dalam sebuah musyawarah. Keputusan dalam musyawarah tentunya diharapkan 

mengutamakan kepentingan orang banyak. Musyawarah ini harus selalu dikedepankan oleh para lalawangan, 

Pambakal, dan Mantri, mereka merupakan manivestasi dari kekuasaan kesultanan di daerah kekuasaan kesultanan. 

Dalam persoalan peradilan, dalam UUSA diwartakan larangan bagi seorang mufti untuk memberikan fatwa 

kepada individu yang sedang terlibat dalam sebuah perkara, begitupula sebaliknya larangan ini berlaku bagi individu 

agar tidak meminta fatwa dari mufti. Pasal ini mengajarkan tentang fenomena kebebasan peradilan. Dalam konteks 

ini kita diajarkan bahwa hakim tertinggi dilarang keras untuk diintervensi dalam suatu persoalan hukum. 

Persoalan tentang tanah dalam Kesultanan Banjar sebagai negara patrimonial pada masa Sultan Adam 

telah mengaturnya dalam UUSA pada pasal 17,23, 26, 27, 28, dan 29. Pasal-pasal tentang tanah pada intinya untuk 

memakmurkan rakyat kesultanan, Pasal-pasal yang membahas persoalan tanah dalam bagian ini adalah: setiap 

transaksi tanah diharuskan untuk didaftar atau setidak-tidaknya diketahui oleh hakim dan ada suatu tanda 

pendaftaran tertulis yang dibuat oleh hakim. Setiap orang menjual tanah kebun sudah lebih dari 20 tahun, kemudian 

terjadi gugatan dengan alasan seperti bahwa sawah itu harta warisan yang belum dibagi, gugatan itu tidak berlaku. 

Di sini digariskan adanya tenggang waktu kadaluarwasa dalam berbagai transaksi tanah yaitu selama 20 tahun, baik 

pemilik asal maupun pihak ketiga tidak dapat menuntut kembali tanah yang dijualnya. Tidak ada larangan bagi setiap 

golongan untuk menggarap tanah. Di sini tidak dikenal semacam hak ulayat menurut ciri-ciri umum. Tanah bekas 

ladang yang ditinggal orang kira-kira dua musim atau lebih akan kembali jadi padang tidak ada pemiliknya, kalau di 

tanah tersebut tidak ada tanda-tanda hak milik berupa tanaman atau galangan, biasanya tanah yang berasal dari 

tanah wawaran (Abdurahman dalam Ideham, 2007: 239).  

Masih banyak pasal-pasal UUSA yang tidak ditampilkan dalam tulisan ini. Tulisan tentang UUSA 

sebenarnya sudah ditulis oleh Abdurahman, seorang sarjana hukum yang sangat berminat terhadap sejarah hukum. 

 

IV. PENUTUP 

Budaya tandingan muncul sebagai alternatif dari pengaruh kekuasaan dan dominasi budaya negara yang 

kuat. Dalam konteks tulisan ini, saya melihat Kesultanan dan Urang Banjar dalam fenomena historis mengalami 

sebuah dinamika untuk menegakkan keberadaan kebudayaan, termasuk di dalamnya undang-undang yang 

digunakan untuk pengaturan sosial dalam kenegaraannya. Dalam paparan di atas, bagaimana ketertiban undang-

undang yang dibangun oleh kesultanan yang bersifat patrimonial mampu mengantarkan ketertiban dalam menata 

negaranya. Persoalannya muncul ketika kekuatan hukum kolonialisme mampu memporak-porandakan kehidupan 

bernegara di kesultanan. Berubahnya Kesultanan Banjar yang mulanya berorientasi maritim yang berubah menjadi 

Kesultanan Banjar dengan orientasi agraris. Tindakan kolonial memaksakan sesuatu yang sifatnya westernisasi 

pada dasarnya ditujukan untuk memperkokoh kekuasaannya dalam istana kesultanan, bahkan mempengaruhi gaya 

hidup dalam istana. Pada akhirnya kebudayaan lokal dalam konteks ini adalah hukum-hukum mengalami proses 

pemarjinalan. 

Di dalam kekokohan dan dominasi kekuasaan kolonial, urang Banjar tetap mengupayakan apa yang 

disebut dengan budaya tandingan. Budaya tandingan yang dilakukan oleh urang Banjar dengan tidak melakukan 

sesuatu yang aneh seperti yang pernah terjaid di wilayah budaya Jawa. Sultan Adam sebagai patron urang Banjar 

memerlukan alternatif. Alternatif yang dipilih adalah melawan dominasi undang-undang pemerintah Kolonial yang 

modern, tidak dengan kekerasan melainkan dengan mengeluarkan UUSA untuk melindungi dan mensejahterakan 

komunitas tradisional. 



Waktu telah berlalu, zaman kolonial dan penjajahan sudah lewat, masyarakat Banjar saat ini tentunya 

menghadapi persoalan-persoalan hukum sesuai dengan zamannya, akan tetapi dalam konteks kekinian UUSA 

masih ada dalam benak urang Banjar walaupun secara kuantitas jumlah mungkin sangat sedikit. Akan tetapi UUSA 

bisa didialogkan dengan UU formal yang berlaku pada masa kini. Dialog antara UUSA dengan undang formal 

(negara) tentunya bukan untuk menguntungkan segelintir orang melainkan untuk kemaslahatan orang banyak yang 

menghuni wilayah Kalimantan Selatan. Semoga. 
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ABSTRACT 

This article aims to explain the concept of community-based education as an alternative model of empowerment that 
can be developed on diamond mining community in Cempaka District, Banjarbaru, South Kalimantan. The concept of 
community-based education that will be presented is expected to provide an overview of the conceptual strategy of 
empowerment refers to the condition of the diamond miners community. This article based on field research with 
qualitative approach. Data were collected through literature study, observation, and interviews with diamond miners 
in Pumpung Village, Cempaka District, Banjarbaru. Data anaylised with qualitative method. Conclusions of this 
article: to change the paradigm of diamond mining community to gradually abandon their respective work toward a 
more productive work requires a unique empowerment strategy. Community-based education model with an 
approach that combines local cultural values and local potential offered as an alternative strategy of empowerment 
that can be applied to the diamond mining community. 

Keywords: empowerment, community based education, social capital, diamond miners 

I. PENDAHULUAN  

Ekonomi kelembagaan sebagai salah satu paradigma baru dalam ilmu ekonomi memandang kelembagaan 

sebagai faktor yang memiliki peran penting dalam penciptaan perekonomian yang lebih efisien di masyarakat. 

Veblen dalam Pujiati (2011) mengungkapkan salah satu pandangannya bahwa perkembangan ekonomi selalu 

dikondisikan baik secara langsung atau tidak langsung oleh keadaan sosial dan kelembagaan yang melingkupinya. 

Teori kelembagaan yang dikemukakan oleh Samuels dalam Prasad (2003) mengungkapkan bahwa nilai-nilai yang 

terkandung dalam struktur dan perilaku sosial yang melembaga pada kelompok tertentu merupakan aspek yang 

perlu menjadi perhatian di samping faktor harga.  

Saptana, dkk (2003) mengungkapkan dalam kehidupan masyarakat pedesaan, terdapat tiga lembaga yang 

menjadi pilar penopangnya, yaitu kelembagaan komunitas lokal (communal institutions), kelembagaan pasar (private 

sector), dan kelembagaan sistem politik atau sistem pengambilan keputusan di tingkat publik (public sector). Ketiga 

bentuk kelembagaan ini merupakan satu kesatuan yang sinergi dan menjadi pondasi dalam membangun kekuatan 

ekonomi di tingkat pedesaan. Dalam perspektif Local Economic Development (LED) yang dikemukakan oleh ILO 

(2006), pemberdayaan komunitas lokal menjadi faktor penting dalam pembangunan masyarakat di tingkat lokal itu 

sendiri. 

Kelembagaan komunitas lokal pada dasarnya dapat memberikan efek positif dan negatif dalam 

pembangunan kehidupan. Dasgupta (2003) mengemukakan jaringan informal yang terbentuk pada skala komunitas 

lokal memiliki peran penting sekaligus bisa menjadi ancaman pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat 

lokal. Humaedi (2011) menunjukkan bahwa lembaga tradisi sebagai bentuk komunitas lokal di satu sisi mampu 

menjaga eksistensi kehidupan masyarakat tetapi pada sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya 

kemiskinan. 

Deolalikar (2002) dalam Yustika (2010) mengemukakan hubungan kelembagaan dan kebijakan dalam 

upaya pengurangan kemiskinan sebagaimana tampak pada gambar 1. 

 
Gambar 1. Hubungan antara Kelembagaan, Pertumbuhan 

Ekonomi, dan Pengurangan Kemiskinan 

Sumber: Deolalikar (2002) dalam Yustika (2010) 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa ketika kelembagaan ekonomi yang disandingkan dengan berbagai 

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat terorganisir dengan baik, akan terjadi pertumbuhan ekonomi dan 

distribusi pendapatan yang lebih adil bagi masyarakat. Efek lanjutan dari pertumbuhan ekonomi dan distribusi 



pendapatan yang lebih adil tersebut akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang juga memihak kepada keluarga 

miskin sehingga masalah kemiskinan yang terjadi di masyarakat dapat dikurangi secara berangsur-angsur. 

Pengkajian tentang bentuk dan pola kelembagaan pada komunitas lokal akan berperan dalam upaya 

penguatan dan pengembangan perannya untuk peningkatan kehidupan masyarakat lokal. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa eksistensi komunitas lokal dalam kegiatan ekonomi selalu memiliki sisi positif dan negatif terhadap 

kehidupan. Pengenalan dari berbagai sisi akan memberikan gambaran riil yang dapat menjadi bahan masukan 

dalam pengambilan kebijakan ke arah penguatan peran komunitas lokal tersebut dalam pembangunan ekonomi 

masyarakat. 

Satu bentuk eksistensi komunitas lokal dalam kegiatan lokal yang sampai sekarang masih bertahan adalah 

penambangan intan rakyat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Penambangan intan rakyat 

tersebut telah berlangsung sejak lama dan hingga sekarang masih bertahan. Dalam berbagai aspek kegiatan 

penambangan ini ternyata lebih banyak memberikan dampak negatif dalam berbagai aspek. Hasil kajian As‘ad 

(2005) menunjukkan bahwa kegiatan penambangan memberikan dampak negatif terhadap keberlanjutan lingkungan 

hidup di sekitar wilayah penambangan baik aspek fisik, kimia, maupun biologi. Penuturan Lurah Sungai Tiung 

Kecamatan Cempaka yang dipaparkan oleh Azkia (2012) keberadaan tambang intan rakyat ini tidak mampu 

menyejahterakan para pendulang yang berasal dari masyarakat setempat bahkan hanya mengakibatkan dampak 

kerusakan lingkungan secara terus menerus. 

Dalam konteks kemiskinan, keberadaan penambangan intan rakyat di Cempaka ternyata tidak mampu 

mengangkat derajat ekonomi masyarakat setempat. Data BPMPKB Kota Banjarbaru Tahun 2011 sebagaimana 

tertuang dalam Buku Putih Sanitasi Kota Banjarbaru (2012) memaparkan secara statistik sebaran penduduk miskin 

di Kecamatan Cempaka berada pada peringkat kedua dari lima kecamatan yang ada yakni sebanyak 993 Kepala 

Keluarga atau sebesar 21,40% dari total Keluarga miskin di Kota Banjarbaru. Gambaran tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin di Tiap Kecamatan Kota Banjarbaru 

Sumber: Buku Putih Sanitasi Kota Banjarbaru (2012) 

Temuan Azkia (2012) menyatakan bahwa masyarakat setempat yang memilih menjadi pendulang intan 

pada dasarnya didasari oleh motif kesejahteraan yakni pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan taraf 

perekonomian ke arah yang lebih baik. Para pendulang merupakan aktor yang berperan aktif untuk memilih 

pekerjaan ini dibandingkan pekerjaan lain yang menurut mereka tidak mampu memberikan ―kejutan‖ berlipat 

gandanya penghasilan ketika mereka memperoleh intan yang besar dan bernilai tinggi. Meskipun demikian, ada 

aspek yang belum tersentuh dari temuan tersebut yakni faktor-faktor lain di luar motif ekonomi pribadi. Mengingat 

keberadaan pendulang sebagai pekerjaan yang melibatkan banyak orang, perlu ditelusuri peran komunitas setempat 

yang membuat mereka tetap bertahan untuk bekerja sebagai penambang. Eksistensi komunitas lokal penambang 

intan di Kecamatan Cempaka merupakan komunitas yang telah melembaga secara turun temurun dan masih terus 

bertahan hingga sekarang. Tentunya ada nilai-nilai yang melekat dalam komunitas tersebut hingga tetap bertahan di 

tengah pro kontra keberadaan mereka di wilayah tersebut. 

Hal menarik yang perlu ditelusuri adalah perlunya upaya untuk mentransformasi paradigma dan perilaku 

masyarakat penambang dalam konteks pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan hidup. 

Temuan As‘ad (2005) mengindikasikan minimnya pengetahuan masyarakat penambang intan tentang pengetahuan 

lingkungan hidup dan ketidakmampuan mereka untuk memanfaatkan lingkungan sekitar walaupun mereka memiliki 

persepsi yang baik untuk memelihara lingkungan. Dalam konteks ini, upaya  memberdayakan mereka melalui 



pembentukan pola pikir, kemandirian, dan kreativitas  mengolah alam sekitar selain menjadi penambang perlu dikaji 

lebih lanjut agar dapat dirumuskan secara sistematis kebijakan yang dapat diaplikasikan terkait pemberdayaan 

masyarakat penambang tersebut. Salah satu strategi pemberdayaan alternatif yang dapat dikembangkan sebagai 

solusi adalah implementasi program pendidikan berbasis komunitas. 

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan konsep pendidikan berbasis komunitas sebagai alternatif model 

pemberdayaan yang dapat dikembangkan pada komunitas penambang intan di Kecamatan Cempaka, Kota 

Banjarbaru Kalimantan Selatan. Konsep pendidikan berbasis komunitas yang akan dipaparkan diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai strategi konseptual pemberdayaan mengacu pada kondisi komunitas masyarakat 

khususnya penambang intan di Kecamatan Cempaka. 

Artikel ini disusun berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data 

dikumpulkan melalui studi literatur, observasi, dan wawancara langsung dengan sejumlah penambang intan di Desa 

Pumpung, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

 

II. PEMBAHASAN 

2.1 Pendidikan Berbasis Komunitas, Sebuah Alternatif Model Pemberdayaan 

Merubah paradigma masyarakat bukanlah perkara yang ringan. Dalam konteks masyarakat sebagai 

komunitas yang memiliki kekhasan tersendiri, dalam hal ini komunitas penambang intan; salah satu pendekatan 

pemberdayaan yang dapat dikembangkan yakni pendidikan berbasis komunitas. Pendidikan berbasis komunitas 

(community-based education) merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk 

memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup.Kemunculan paradigma 

pendidikan berbasis komunitas dipicu oleh arus besar modernisasi yang menghendaki terciptanya demokratisasi 

dalam segala dimensi kehidupan manusia, termasuk dibidang pendidikan. Mau tak mau pendidikan harus dikelola 

secara desentralisasi dengan memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat (Sudjana, 2000). 

Sebagai implikasinya, pendidikan menjadi usaha kolaboratif yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. 

Partisipasi pada konteks ini berupa kerja sama antara warga dengan pemerintah dalam merencanakan, 

melaksanakan, menjaga dan mengembangkan aktivitas pendidikan. Sebagai sebuah kerja sama, maka masyarakat 

diasumsi mempunyai aspirasi yang harus diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program 

pendidikan (Effendi, 2008). 

Pendidikan berbasis komunitas merupakan perwujudan demokratisasi pendidikan melalui perluasan 

pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan berbasis komunitas menjadi sebuah gerakan 

penyadaran masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat dalam mengisi tantangan kehidupan yang berubah-

ubah. Secara konseptual, pendidikan berbasis komunitas adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu 

pada prinsip ―dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat‖. Pendidikan ―dari masyarakat‖ artinya 

pendidik memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan ―oleh masyarakat‖ artinya masyarakat 

ditempatkan sebagai subyek/pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan. Pada konteks ini, masyarakat dituntut 

peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan, terutama pada saat pelaksanaannya. Adapun 

pengertian pendidikan ―untuk masyarakat‖ artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang 

untuk menjawab kebutuhan mereka. Secara singkat dikatakan, masyarakat perlu diberdayakan, diberi peluang dan 

kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara 

spesifik di dalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri (Sihombing, 1999). 



Di dalam Undang-Undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 16, arti dari 

pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, 

aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dengan 

demikian nampak bahwa pendidikan berbasis komunitas pada dasarnya merupakan suatu pendidikan yang 

memberikan kemandirian dan kebebasan pada masyarakat untuk menentukan bidang pendidikan yang sesuai 

dengan keinginan masyarakat itu sendiri. 

Di lingkungan akademik para ahli memberikan batasan pendidikan berbasis komunitas. Galbraith (1992) 

dalam Sudjana (2000) menjelaskan bahwa,‖community-based education could be defined as an educational process 

by which individuals (in this case adults) become more competent in their skills, attitudes, and concepts in an effort to 

live in and gain more control over local aspects of their communities through democratic participation‖ (pendidikan 

berbasis komunitas dapat diartikan sebagai proses pendidikan dimana individu-individu atau orang dewasa menjadi 

lebih berkompeten dalam keterampilan, sikap, dan konsep mereka dalam upaya untuk hidup dan mengontrol aspek-

aspek lokal dari masyarakatnya melalui partisipasi demokratis).  

Pendapat lebih luas dikemukakan oleh Smith (2008) sebagai berikut,‖community-based education defined 

as a process designed to enrich the lives of individuals and groups by engaging with people living within a 

geographical area, or sharing a common interest, to develop voluntar-ily a range of learning, action, and reflection 

opportunities, determined by their personal, social, econornic and political need‖ (pendidikan berbasis komunitas 

adalah sebuah proses yang didesain untuk memperkaya kehidupan individual dan kelompok dengan 

mengikutsertakan orang-orang dalam wilayah geografi, atau berbagi mengenai kepentingan umum, untuk 

mengembangkan dengan sukarela tempat pembelajaran, tindakan, dan kesempatan refleksi yang ditentukan oleh 

pribadi, sosial, ekonomi, dan kebutuhan politik mereka). 

Dengan demikian, pendekatan pendidikan berbasis komunitas adalah salah satu pendekatan yang 

menganggap masyarakat sebagai agen sekaligus tujuan, melihat pendidikan sebagai proses dan menganggap 

masyarakat sebagai fasilitator yang dapat menyebabkan perubahan menjadi lebih baik. Dari sini dapat ditarik 

pemahaman bahwa pendidikan dianggap berbasis komunitas jika tanggung jawab perencanaan hingga pelaksanaan 

berada di tangan masyarakat.Pendidikan berbasis komunitas bekerja atas asumsi bahwa setiap masyarakat secara 

fitrah telah dibekali potensi untuk mengatasi masalahnya sendiri. Baik masyarakat kota ataupun desa, mereka telah 

memiliki potensi untuk mengatasi masalah mereka sendiri berdasarkan sumber daya yang mereka miliki serta 

dengan memobilisasi aksi bersama untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. 

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 di pasal 55 tentang Pendidikan Berbasis 

Masyarakat/Komunitas disebutkan sebagai berikut: 

a. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis komunitas pada pendidikan formal dan 
nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan 
masyarakat. 

b. Penyelenggara pendidikan berbasis komunitas mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan 
evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. 

c. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis komunitas dapat bersumber-dari penyelenggara, 
masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Lembaga pendidikan berbasis komunitas dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber 
daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 

e. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 



Dari kutipan tersebut nampak bahwa pendidikan berbasis komunitas dapat diselenggarakan dalam jalur 

formal maupun nonformal, serta dasar dari pendidikan berbasis masyarakat adalah kebutuhan dan kondisi 

masyarakat, serta masyarakat diberi kewenangan yang luas untuk mengelolanya. Karena itu dalam proses 

penyelenggaraannya perlu memperhatikan tujuan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. 

Dalam hubungan ini, pendidikan nonformal berbasis komunitas adalah pendidikan nonformal yang 

diselenggarakan oleh warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dan berfungsi sebagai pengganti, 

penambah dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan 

nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pengetahuan dan keterampilan 

fungsional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan 

kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan 

pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan 

peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat 

kegiatan belajar masyarakat, majelis taklirn serta satuan pendidikan yang sejenis (Sihombing, 1999). 

Menurut Galbraith (1992) dalam Sudjana (2000), pendidikan berbasis komunitas memiliki prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

a. Self determination (menentukan sendiri). Semua anggota masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab 
untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi sumber-sumber 
masyarakat yang bisa digunakan untuk merumuskan kebutuhan tersebut. 

b. Self help (menolong diri sendiri). Anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan mereka 
untuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari 
solusi dan membangun kemandirian lebih baik bukan tergantung karena mereka beranggapan bahwa 
tanggung jawab adalah untuk kesejahteraan mereka sendiri. 

c. Leadership development (pengembangan kepemimpinan). Para pemimpin lokal harus dilatih dalam 
berbagai keterampilan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan proses kelompok sebagai 
cara untuk menolong diri mereka sendiri secara terus-menerus dan sebagai upaya mengembangkan 
masyarakat. 

d. Localization (lokalisasi). Potensi terbesar untuk tingkat partisipasi masyarakat tinggi terjadi ketika 
masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan terlibat dekat dengan 
kehidupan tempat masyarakat hidup. 

e. Integrated delivery of service (keterpaduan pemberian pelayanan). Terdapat hubungan antar agensi di 
antara masyarakat dan agen-agen yang menjalankan pelayanan publik dalam memenuhi tujuan dan 
pelayanan publik yang lebih baik.  

f. Reduce duplication of service. Pelayanan masyarakat seharusnya memanfaatkan secara penuh sumber-
sumber fisik, keuangan dan sumber daya manusia dalam lokalitas mereka dan mengkoordinir usaha 
mereka tanpa duplikasi pelayanan.  

g. Accept diversity (menerima perbedaan). Menghindari pemisahan masyarakat berdasarkan usia, 
pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama atau keadaan yang menghalangi 
pengembangan masyarakat secara menyeluruh. Ini berarti pelibatan warga masyarakat perlu dilakukan 
seluas mungkin dan mereka didorong untuk aktif dalam pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan 
program pelayanan dan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan. 

h. Institutional responsiveness (tanggung jawab kelembagaan). Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat 
yang berubah secara terus-menerus adalah sebuah kewajiban dari lembaga publik sejak mereka 
terbentuk untuk melayani masyarakat. Lembaga harus dapat dengan cepat merespons berbagai 
perubahan yang terjadi dalam masyarakat agar manfaat lembaga akan terus dapat dirasakan. 

i. Lifelong learning (pembelajaran seumur hidup) Kesempatan pembelajaran formal dan informal harus 
tersedia bagi anggota masyarakat untuk semua umur dalam berbagai jenis latar belakang masyarakat 
(Sudjana, 2000). 



Dengan berbagai karakteristiknya, konsep pendidikan berbasis komunitas sebenarnya merupakan 

perwujudan dari upaya penguatan modal sosial yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat. Konsep 

modal sosial sendiri oleh Bourdieu (1986) dalam Adhikari (2009), didefinisikan sebagai kumpulan sumberdaya yang 

dibutuhkan oleh individual atau kelompok sehingga dapat memiliki jaringan hubungan institusional yang lebih tahan 

lama agar saling mengakui dan menghargai. Definisi berpengaruh lainnya tentang modal sosial menghubungkan 

modal sosial dalam menciptakan hasil pendidikan dan modal manusia (Coleman 1990 dalam Adhikari, 2009). 

Menurut Putnam (1995) dalam Adhikari (2009), bahwa modal sosial mengacu kepada ciri organisasi sosial, 

seperti jaringan, norma dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kinerja agar saling menguntungkan. Dia 

melihat modal sosial sebagai bentuk barang publik berbeda dengan pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi dan 

politik pada level kolektif.Dia menekankan bahwa partisipasi orang-orang dalam kehidupan asosiasional 

menghasilkan institusi publik lebih efektif dan layanan lebih baik. Putnam, et al. (dalam Suharto, 2007) menyatakan 

modal sosial adalah penampilan organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma (atau hal timbal balik), dan 

jaringan (dari ikatan-ikatan masyarakat), yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi adanya 

koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama. Narayan (dalam Suharto, 2007) menyatakan modal sosial 

adalah aturan-aturan, norma-norma, kewajiban-kewajiban, hal timbal balik dan kepercayaan yang mengikat dalam 

hubungan sosial, struktur sosial dan pengaturan-pengaturan kelembagaan masyarakat yang memungkinkan para 

anggota untuk mencapai hasil sasaran individu dan masyarakat mereka. 

Blakeley dan Suggate, dalam Suharto (2007) menyatakan bahwa unsur-unsur modal sosial adalah: (1) 

Kepercayaan, tumbuhnya sikap saling percaya antarindividu dan antarinstitusi dalam masyarakat; (2) Kohesivitas, 

adanya hubungan yang erat dan padu dalam membangun solidaritas masyarakat; (3) Altruisme, paham yang 

mendahulukan kepentingan orang lain; (4) Perasaan tidak egois dan tidak individualistik yang mengutamakan 

kepentingan umum dan orang lain di atas kepentingan sendiri; (5) Gotong-royong, sikap empati dan perilaku yang 

mau menolong orang lain dan bahu-membahu dalam melakukan berbagai upaya untuk kepentingan bersama; dan 

(6) Jaringan, dan kolaborasi sosial, membangun hubungan dan kerjasama antar individu dan antar institusi baik di 

dalam komunitas sendiri/kelompok maupun di luar komunitas/kelompok dalam berbagai kegiatan yang memberikan 

manfaat bagi masyarakat. 

Implementasi pendidikan berbasis komunitas pada dasarnya akan membantu dalam memperkuat berbagai 

unsur pokok dari modal sosial itu sendiri. Hasbullah (2006) mengetengahkan enam unsur pokok yang membangun 

modal sosial yaitu: 1) Participation in a network. Kemampuan sekelompok orang untuk melibatkan diri dalam suatu 

jaringan hubungan sosial, melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas dasar 

prinsip kesukarelaan (voluntary), kesamaan (equality), kebebasan (freedom), dan keadaban (civility). Kemampuan 

anggota kelompok atau anggota masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergis 

akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok. 2) Reciprocity.  

Kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola 

pertukaran terjadi dalam suatu kombinasi jangka panjang dan jangka pendek dengan nuansa altruism tanpa 

mengharapkan imbalan. Pada masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk yang memiliki bobot 

resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi. 3) Trust. Suatu 

bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin 

bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola 

tindakan yang saling mendukung. Tindakan kolektif yang didasari saling percaya akan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam berbagai bentuk dan dimensi terutama dalam konteks kemajuan bersama. Hal ini memungkinkan 



masyarakat untuk bersatu dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial. 4) Social norms. Sekumpulan 

aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu. 

Aturan-aturan yang demikian biasanya ter-institusionalisasi, tidak tertulis tapi dipahami sebagai penentu 

pola tingkah laku yang baik dalam konteks hubungan sosial sehingga ada sangsi sosial yang diberikan jika 

melanggar. Norma sosial akan menentukan kuatnya hubungan antar individu karena merangsang kohesifitas sosial 

yang berdampak positif bagi perkembangan masyarakat. Oleh karenanya norma sosial disebut sebagai salah satu 

modal sosial. 5) Values. Sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok 

masyarakat. Nilai merupakan hal penting dalam kebudayaan, biasanya ia tumbuh dan berkembang dalam 

mendominasi kehidupan kelompok masyarakat tertentu serta mempengaruhi aturan-aturan bertindak dan berperilaku 

masyarakat yang pada akhirnya membentuk pola cultural.dan 6) Proactive action.  Keinginan yang kuat dari anggota 

kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan anggota kelompok dalam 

suatu kegiatan masyarakat. Anggota kelompok melibatkan diri dan mencari kesempatan yang dapat memperkaya 

hubungan-hubungan sosial dan menguntung-kan kelompok.  Perilaku inisiatif dalam mencari informasi berbagai 

pengalaman, memperkaya ide, pengetahuan, dan beragam bentuk inisiatif lainnya baik oleh individu maupun 

kelompok, merupakan wujud modal sosial yang berguna dalam membangun masyarakat. 

2.2 Pendidikan Berbasis Masyarakat dengan Pendekatan Nilai Budaya dan Potensi Lokal untuk 

Komunitas Penambang Intan di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru 

Hasil observasi dan wawancara dengan sejumlah penambang menunjukkan bahwa pada dasarnya mereka 

tidak sepenuhnya ingin bekerja sebagai penambang. Faktor keterbatasan modal, pendidikan dan keterampilan 

menjadi beberapa alasan yang dikemukakan sebagai penyebab bertahannya mereka sebagai penambang intan. 

Pengharapan untuk hidup yang lebih layak melalui pekerjaan alternatif di luar penambang mengemuka ketika proses 

wawancara dilakukan. Aktivitas sosial yang mereka lakukan di luar bekerja sebagai penambang biasanya terjadi 

pada hari Jum‘at saat kegiatan penambangan diliburkan. Pada hari tersebut, para penambang akan banyak berada 

di lingkungan rumahnya dan berinteraksi lebih intens dengan tetangga di lingkungan tempat mereka tinggal.  

Wilayah Kecamatan Cempaka sendiri masih memiliki potensi alam yang dapat diolah seperti untuk kegiatan 

bertani dan berkebun. Potensi ini masih belum tergarap secara optimal mengingat pola pikir penambang yang 

menganggap penghasilan dari kegiatan menambang jauh lebih besar walaupun tidak setiap saat. Di sisi lain, struktur 

masyarakat Cempaka yang masih lekat dengan nilai-nilai religiusitas Islam sebenarnya merupakan potensi yang 

perlu diperhatikan sebagai modal untuk memberdayakan masyarakat setempat khususnya para penambang. 

Mengacu pada situasi ini, salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan terkait langkah pendidikan 

berbasis masyarakat adalah melalui pendekatan nilai budaya dan potensi lokal. Dalam konsep pendidikan berbasis 

potensi lokal, menurut Suratno, dkk (2013), ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yakni: 

a. Pendekatan kemanusiaan, yaitu bahwa warga belajar sebagai subyek dalam pembelajaran, sehingga 
warga belajar mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Warga belajar 
tidak lagi dipandang sebagai individu yang kosong, tidak tahu dan tidak terampil apa-apa, tetapi warga 
belajar merupakan sosok individu yang memiliki kemampuan untuk dikembangkan lebih lanjut. 

b. Kemitraan dalam mengembangkan berbagai potensi yang ada di desa/daerah perlu dilaksanakan antara 
berbagai pihak yang terkait. Dengan adanya kemitraan, maka akan terjalin kerjasama yang harmonis 
untuk saling mendukung dalam hal pemanfaatan potensi yang ada untuk dapat dimanfaatkan dalam 
pelaksanaan pembelajaran. 

c. Pendekatan  edukatif dan  partisipasi dalam menggali potensi yag ada di daerah dapat meningkakan 
peran serta setiap pihak untuk mengembangkannya, sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan 
dalam penyelenggaraan pembelajaran. 



d. Berkelanjutan, melalui pendekatan ini diharapkan semua potensi yang dimiliki terus tergali, sehingga 
pemanfaatannya dapat digunakan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan dan 

e. Pendekatan sosial, budaya  dan agama  merupakan salah satu cara dalam menggali potensi yang ada di 
masyarakat. Budaya masyarakat banyak sekali jenisnya, tergantung dari daerah masing-masing, 
sehingga dengan keragaman budaya tersebut dapat merupakan salah satu potensi yang dapat 
digunakan dan dikembangkan untuk kegiatan pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran, warga belajar menjadi subyek pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran 

lebih berorientasi pada  learner centered. Pembelajaran yang berpusat pada warga belajar memberikan kesempatan 

yang seluas-luasnya kepada warga belajar untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

pembelajaran, sehingga tutor berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi warga belajar dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang berorientasi kepada student centered akan menumbuhkan kreativitas 

warga belajar, karena warga belajar diberi kesempatan untuk mengembangkan gagasan sesuai dengan potensi 

yang dimilikinya. Strategi yang tepat digunakan untuk melibatkan warga belajar adalah pembelajaran partisipatif. 

Suratno, dkk. (2013) menguraikan pelaksanaan pembelajaran berbasis potensi lokal dilaksanakan dengan 

berdasarkan pada indikator sebagai berikut: 

a) program belajar disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal yang didasarkan pada analisis profit, 

efisiensi dan kualitas; 

b) proses pembelajaran lebih bersifat student centered, dengan indikator: (1) pembelajaran menitikberatkan 
pada keaktifan siswa, (2) kegiatan belajar dilakukan secara kritis dan analitk, (3) tutor berperan sebaga 
fasilitator;  

c) Strategi yang digunakan, menitikberatkan pada keaktifan warga belajar, dengan menggunakan 
pembelajaran partisipatif; 

d) Potensi lokal yang dimanfaatkan dalam pembelajaran adalah: lingkungan alam, sosial, budaya, 
teknologi, pasar, lembaga keuangan, kemitraan; dan 

e) Tutor dipilih dari masyaraat setempat, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya, diakui 
keberadaannya oleh masyarakat. 

Terkait pendekatan nilai budaya, figur tokoh-tokoh agama yang ada di wilayah Kecamatan Cempaka 

memiliki kedudukan yang penting. Masyarakat setempat masih memiliki kecenderungan untuk patuh terhadap tokoh 

agama yang sering disebut sebagai Tuan Guru sebagai panutannya. Kedudukan dan peranannya sangat kuat dalam 

masyarakat, karena Tuan Guru dipandang masyarakat sebagai orang yang memiliki keunggulan ilmu dan 

pengetahuan, sehingga dapat menampilkan pribadi yang penuh ketauladanan, mempunyai otoritas yang tidak 

tergoyahkan dan kharismatik. Dukungan dari Tuan Guru ini tentunya dapat menjadi pendamping atau bahkan tokoh 

sentral dalam keberhasilan program pendidikan berbasis komunitas yang memadukan nilai budaya dan potensi lokal 

khususnya di masyarakat penambang intan Kecamatan Cempaka.  

 

III. PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Merubah paradigma komunitas penambang intan untuk secara perlahan meninggalkan pekerjaan yang 

mereka geluti ke arah pekerjaan yang lebih produktif memerlukan strategi pemberdayaan yang khas. Model 

pendidikan berbasis komunitas dengan pendekatan yang memadukan nilai budaya dan potensi lokal ditawarkan 

sebagai strategi alternatif pemberdayaan yang dapat diaplikasikan pada masyarakat penambang intan di Kecamatan 

Cempaka, Kota Banjarbaru. 

3.2 Rekomendasi 



Perlu dilakukan penyusunan perencanaan terkait rancangan strategi pendidikan berbasis nilai budaya dan 
potensi lokal. Perencanaan harus melibatkan pengelola, tutor dan warga belajar. Komponen  yang direncanakan 
menyangkut identifikasi kebutuhan belajar dan potensi, perumusan tujuan, penentuan bahan/materi pembelajaran, 
sumber dana, metode, dan penentuan waktu yang tepat. Keterlibatan pihak pemerintah setempat dan tokoh-tokoh 
agama perlu diperkuat agar perencanaan yang dibuat lebih komprehensif dan aplikatif. 2. Keterlibatan pihak 
perguruan tinggi perlu pula diintenskan terutama melalui program-program pengabdian masyarakat baik oleh para 
dosen maupun mahasiswa dari berbagai fakultas dan jurusan yang relevan. 
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ABSTRACT  

Social Studies as a subject in primary (elementary), middle and high school level were carrying mission to see social 
problems not only in terms of behavior but also in a wider perspective, namely social life and nature. Therefore, it 
should be understood that the learning source of social studies directly contacting with the social life of learners, or in 
other words namely contextual. Therefore social studies can be learning more meaningful. Today, the utilization of 
focused on social studies textbooks that focus on making learning resources IPS monotonous. Therefore, a social 
studies teacher can provide learning innovation by utilizing the results of literature (poetry) as a source of social 
studies. This paper aims to provide a new perspective of how to combine poetry and social studies. So that poem 
which is part of the work of imaginative literature can be utilized meaning (value) contained for the benefit of 
education. 

Keywords: social studies, poetry, and learning resources 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam rangka membantu peserta 

didik dalam menguasai materi pengajaran dan mencapai tujuan pendidikan; penguasaan ilmu pengetahuan, 

pengembangan pribadi, komunikasi sosial dan kemampuan kerja, dan sebagainya. Untuk itulah diperlukan 

kurikulum, metode penyampaian, media dan sumber belajar serta alat evaluasi yang tepat. 

Pendidikan memiliki peran strategis, satu diantaranya wadah pembentukan karakter. Pembentukan karakter 

berpengaruh bagi output generasi mendatang sehingga cita-cita bangsa terwujud. Karakter diri yang hendak dicapai 

adalah insan kamil atau manusia paripurna. Insan kamil adalah sebentuk kesempurnaan manusia, tidak hanya di 

mata Allah SWT, namun juga bagaimana fungsi-fungsi dirinya diimplementasikan dalam hidupnya. Fungsi tersebut 

adalah berfungsi akalnya secara optimal, berfungsi intuisinya, mampu menciptakan budaya, berakhlak mulia, 

menghiasi diri dengan sifat-sifat Ketuhanan, dan berjiwa seimbang. 

Guna memberikan gambaran komprehensif tentang model kurikulum yang dikembangkan di sekolah, perlu 

dideskripsikan makna dan urgensi kurikulum, pendekatan dan orientasi kurikulum. Kurikulum menentukan apa yang 

akan dipelajari, kapan waktu mempelajarinya, keseimbangan bahan pelajaran dan keseimbangan antara aspek-

aspek pendidikan yang akan disampaikan. Adapun organisasi atau desain kurikulum bertalian dengan tujuan yang 

ingin dicapai. 

 

II. PEMBAHASAN 

 2.1 Definisi Puisi 

Puisi sebagai karya sastra memiliki nilai estetis yang dominan, padat, dan memiliki arti yang implisit. Puisi 

juga dikatakan sebagai karangan rekaan, hasil rekaan, hasil cipta seseorang sebagai ungkapan penghayatan ke 

dalam wujud bahasa (Rusyana, 1984: 27). Puisi adalah ucapan atau ekspresi tidak langsung yang merupakan inti 

pati masalah, peritiwa, ataupun narasi (Pradopo, 2009: 314). Pengertian puisi terikat pada hakikatnya, yakni bersifat 

seni, kepadatan, dan ekspres. Sebagai karya sastra, puisi memiliki fungsi estetis yang dominan, padat, dan 

menyampaikan arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, untuk memahami puisi diperlukan teknik-teknik tertentu. 

Secara umum puisi bisa didefinisikan sebagaimana bentuk kesusastraan yang mengukap pikiran dan 

perasaan penyair secara imajinatif dengan menggunakan bahasa pilihan yang diseleksi secara ketat dan disusun 
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dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengonsentrasian struktur fisik dan batin. Puisi 

memiliki struktur yakni fisik dan batin. Sebagai struktur fisik adalah medium pengungkapan struktur batin puisi yang 

secara tradisional disebut bentuk bahasa atau bunyi meliputi; diksi, imajinasi, kata konkret, majas, verifikasi, dan 

tipografi. Sedangkan struktur batin ialah kandungan makna yang tersirat dalam puisi sehingga pesan atau maksud 

penyair sampai kepada pembaca. Struktur ini ada empat bagian, yakni tema (sense), perasaan (feeling), nada 

(tone), dan amanat (intention). Puisi memiliki indeks yang erat kaitannya dengan eksistensi. Indeks inilah yang 

kemudian dijadikan tanda yang menunjukkan hubungan penanda satu dan lainnya sebagai sifat kausalitas. 

 

 2.2 Konsepsi Nilai Dalam Pendidikan IPS 

Kata value berasal dari bahasa latin, yaitu valare atau bahasa Prancis Kuno yaitu valoir yang artinya nilai. 

Sebatas arti denotatifnya valare, valoir, value, atau nilai dapat dimaknai sebagai harga. Namun, jika kata tersebut 

sudah dihubungkan dengan suatu objek atau dipersepsi dari suatu sudut pandang tertentu, harga yang terkandung 

didalamnya memiliki tafsiran  yang bermacam-macam. Harga suatu nilai hanya akan menjadi persoalan ketika hal itu 

diabaikan sama sekali. Dengan demikian, manusia dituntut untuk menempatkannya secara seimbang atau 

memaknai harga-harga lain sehingga manusia diharapkan berada dalam tatanan nilai yang melahirkan 

kesejahteraan dan kebahagiaan (Sauri dan Firmansyah, 2010; 2). 

Guba (1985: 160) menyatakan bahwa ―a value is simply that criterion or touchstone, or prespective that one 

brings into play, implicity or explicity, in making choices or designating preferences‖. Menurut Mulyana (2007) bahwa 

―nilai berbentuk keadilan, kejujuran, kebebasan, kedamian, dan persamaan‖. Al muchtar (2008: 244) ―Nilai meliputi 

rujukan untuk menyatakan sesuatu yang baik, buruk, bagus, jelek, pantas, wajar, tidak wajar, sopan, atau kurang 

ajar. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah segala sesuatu yang dipentingkan oleh 

manusia sebagai subjek, menyangkut segala hal yang baik, buruk, abstraksi, pandangan, atau maksud dari 

pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat. Pendapat Ranjabar (2006: 176) menambahkan bahwa ―berbicara 

tentang nilai atau nilai-nilai adala pembentukan mentalitas yang dirumuskan dari tingkah laku manusia sehingga 

menjadi sejumlah anggapan yang hakiki, baik dan perlu dihargai sebagaimana mestinya‖. 

Nilai yang ada di masyarakat merupakan kerangka acuan tingkah laku sehari-hari. Oleh karena itu, 

manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa nilai. Manusia dikodrati untuk menyematkan nilai-nilai pada dirinya dan 

membantu menciptakan kehidupan yang bermartabat. Melalui nilai, manusia mengenal makna baik atau buruk, etika, 

estetika, budi pekerti dan lain-lain yang penting untuk mengembangkan diri menjadi manusia bermartabat. 

Nilai bisa dikatakan sebagai sebuah idea ataupun konsepsi abstrak tentang apa yang dipikirkan seseorang. 

Konsepsi ini jelaslah sesuatu yang dianggap penting. Nilai sendiri menjelma menjadi hal kompleks yang hidup utuh 

diantara masyarakat. Batasan kompleks ini dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang dipentingkan 

manusia sebagai subjek, menyangkut segala sesuatu yang baik atau buruk sebagai abstraksi (pandangan) dari 

berbagai pengalaman perilaku yang ketat. Nilai juga memiliki elemen konsepsi yang mendalam dari manusia itu 

sendiri menyangkut: emosi, perasaan, hingga keyakinan. Namun, tanpa disadari nilai juga tersirat secara implisit di 

dalam karya sastra. Karya inilah yang menggambarkan bagaimana masyarakat mampu bertahan dengan pola-pola 

yang ada di lingkungan sekitar. 

Dalam konteks Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ditemukan gabungan antara Ilmu Humaniora 

dan Ilmu Sosial dan diintegrasikan sedemikian rupa. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) didesain atas dasar masalah 

dan realitas sosial dengan pendekatan interdisipliner. Menurut National Council Of Social Studies (NCSS) bahwa 

social studies as ―the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence‖. Kajian 

humanities mengacu pada konsep filsafat, seni, sastra, dan lain-lain. Menurut Nu‘man Somantri (2001) ―Pendidikan 



IPS adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara dan disiplin ilmu lainnya serta masalah-

masalah sosial terkait, yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan 

tingkat dasar dan menengah‖. Menurut Mayhood dkk. Dalam Franklin W Ubra (2012: 20) Pendidikan IPS (Social 

Studies) ialah The social studies are comprissed of those aspects of history, geography, and philosophy which in 

practice are selected for instructional purposes in school and colleges.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, bisa dipahami bahwa IPS adalah disiplin ilmu yang menaungi 

beberapa disiplin ilmu lain (sosial dan humaniora). Dalam beberapa pemahaman bisa dikatakan sebagai bentuk 

penyederhanaan ilmu, aksiologis ilmu, bahkan, integrasi dari ilmu sosial dan humaniora. Akan tetapi, Pengetahuan 

Ilmu Sosial juga sangat penting dalam pendidikan umum yang lebih tepatnya ditujukan kepada pemuda, dengan 

fokus kajian, seperti: manusia, institusi, dan interaksi sosial. Pengetahuan Ilmu Sosial dasar dalam pendidikan sosial, 

dalam mempersiapkan warga negara berfungsi dengan penanaman pengetahuan yang diperlukan, keterampilan, 

dan sikap yang memungkinkan masing-masing untuk tumbuh secara pribadi dalam hidup, baik dengan orang lain, 

dan berkontribusi terhadap budaya yang sedang berlangsung. Said Hamid Hasan (1991) berpendapat bahwa: 

Hasil belajar IPS mengacu pada dua aspek, yakni pertama, kemampuan memahami konsep-konsep IPS; 

kedua, kemampuan mengaplikasikan pemahaman IPS, seperti kemampuan berfikir kritis (critical thingking) 

dan kreatif (creative), kemampuan memahami dan menyelesaikan masalah-masalah sosial (problem 

solving), serta kemampuan mengambil keputusan yang tepat (decission making process)‖. 

Oleh karena itu, tujuan Pendidikan IPS dapat dicapai dengan baik manakala bahan pendidikan 

diorganisasikan secara bervariasi mulai dari pendekatan ―mono-struktur disiplin ilmu, inter-struktur dan trans-struktur 

disiplin Ilmu-ilmu Sosial. Walaupun muncul indikasi ―kegagalan‖, yakni munculnya berbagai permasalahan sosial 

seperti tawuran antar pelajar, konflik antar warga, maraknya kriminalitas, termasuk di dalamnya korupsi, dan 

sebagainya. Harapan dari pencapaian keberhasilan peserta didik adalah selama proses internalisasi nilai-nilai 

Pendidikan IPS melalui pembelajaran (yang didalamnya terdapat berbagai strategi, pendekatan, model dan metode) 

yakni menciptakan perubahan sikap, yakni menjadi warga negara (Indonesia dan dunia) yang baik (good citizenship) 

dan demokratis serta menghargai multikulturalisme yang juga menjadi ciri masyarakat Indonesia. 

 2.3 Nilai-Nilai Dalam Puisi Tanah Huma 

Tanah Huma merupakan buku yang pada zamannya telah memberikan kontribusi bermakna dalam 

perkembangan dan kemeriahan sastra di Kalimantan, yang mana ketiga tokohnya telah menjadi tauladan yang hidup 

hingga sekarang dalam keteguhan, ketulusan, dan kebersahajaan dalam berkarya. Puisi Tanah Huma menyajikan 

45 puisi yang dikarang oleh tiga orang penyair dari Kalimantan Selatan. Penyair tersebut adalah D. Zauhidhie, 

Yustan Aziddin, dan Hijaz Yamani. Pada makalah ini nilai yang  diambil hanya terbatas dari cakupan tiga puisi yang 

menjadi ikon puisi Tanah Huma.  Adapun judul dari puisi tersebut adalah Huma Yang Perih, Tangisan Senja, dan 

Kali Martapura. Tanah Huma merupakan sebuah perumpaan akan tanah yang baru ditebas hutannya yang 

kemudian dimanfaatkan sebagai ladang padi di tanah kering.  

Tiga puisi tersebut mengidentikan kekhasan di Kalimantan Selatan. Puisi  pertama, Huma Yang Perih 

menceritakan (di tahun dibuatnya puisi) Huma mulai ditinggalkan oleh orang-orang yang bergelut mencari uang. Hal 

tersebut berlanjut sampai sekarang sepadan dengan satu uraian di dalam puisi tersebut yakni ―Tiada punggung-

punggung dan bahu-bahu menghambin lanjung‖. Makna tersiratnya, saat ini sudah tidak terlihat lagi punggung-

punggung yang menggendong lanjung (tempat yang terbuat dari kerajinan bambu atau rotan untuk diisi dengan hasil 

perkebunan atau pertanian). 

Nilai-nilai yang terkandung dalam puisi tersbut antara lain: kita harus mensyukuri apa yang sudah Tuhan 

berikan di wilayah kita, menghargai profesi yang telah digeluti (karena pekerjaan apapun itu pastilah mulia), tidak 

mudah bermigrasi (pindah ke kota) tanpa ada perhitungan yang pasti. Puisi ini secara keseluruhan menjelaskan 



bahwa sebenarnya pedesaan yang identik dengan huma merupakan tempat yang sangat nyaman. Hal ini ditegaskan 

dengan kalimat penutup ―alangkah merdu dan aku dibikinnya tak mau pulang‖. 

Pada puisi kedua yakni Tangisan Senja yang dikarang Yustan Aziddin lebih menekankan nilai-nilai religius. 

Nilai tersebut dapat dilihat dari puisi yang menceritakan tangisan seorang anak di kala senja tiba. Tangisan secara 

mendalam mengganggu seorang ayah yang bersiap beribadah. Pada puisi ini ditegaskan bahwa ketika kita bersiap 

untuk beribadah maka kekhusyukan harus menjadi bagian ibadah tersebut sebagimana dituliskan dalam kalimat 

―Senja, anakku, inilah senja, tangismu kini panas neraka‖. Dengan demikian, tidak peduli dengan tangisan dari orang 

yang dikasihi kita harus mampu menjelaskan kepada mereka bahwa Sang Kuasa merupakan hal yang terpenting 

dalam hidup ini. 

Puisi ketiga, Kali Martapura dikarang oleh Hijaz Yamani. Puisi ini mendeskripsikan bagaimana kehidupan 

yang ada dipinggiran Sungai Martapura. Sungai Martapura merupakan sungai utama (besar) yang mengalir tenang 

melintasi Kota Banjarmasin. Puisi ini menjelaskan bagaimana aktivitas yang sering terjadi dan menjadi rutinitas 

harian. Dimulai dengan pinggiran sungai yang dihiasi oleh rumah lanting (terapung). Di pinggiran jembatan seringkali 

dijumpai gelandangan yang menyadarkan rasa lelahnya di jembatan. Hingga setiap para wanita mendominasi untuk 

berdagang sebagai penghuni di pasar di atas kali. 

Deskripsi puisi ini adalah Banjarmasin kota yang identik dengan lika-liku sungai yang mulai dibangun 

gedung-gedung. Nilai dominan dalam puisi ini adalah ketika melakukan proses jual-beli, kita harus melakukannya 

dengan murah hati. Murah hati indikasi keramah-tamahan yang dimiliki Orang Banjar yang ditegaskan kalimat ―hai 

segala penghuni pasar di atas kali, mari kita tawar-menawar dan bermurah hati‖. Secara implisit bahwa puisi ini 

menegaskan, setiap daerah memiliki ciri khas, tidak terbatas pada aspek topografi dan masyarakatnya. 

 2.4 Relevansi Implementasi Nilai Pada Kurikulum 2013 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus (baik secara 

konvensional atau inovatif). Hal ini tersebut sesuai tujuan pendidikan nasional yakni untuk meningkatkan mutu pada 

setiap jenis jenjang pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2003 dan Peraturan 

Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikaan (SNP) dilakukan penataan kembali Peraturan 

Pemerintah No 32 Tahun 2013. Melalui pengembangan Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi 

diharapkan bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, dan masyarakatnya memiliki nilai tambah (added value), 

dan nilai jual kepada orang lain dan bangsa lain di dunia.  

Pendidikan karakter dalam Kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil 

peningkatkan pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara 

utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan setiap satuan pendidikan. Pendidikan 

karakter dapat diintegrasikan ke seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Setiap materi pembelajaran yang 

berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap bidang studi perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dihubungkan 

dengan konteks kehidupan sehari-hari (Mulyasa, 2013:7). Proses internalisasi nilai memberi landasan perilaku, 

tradisi, kebiasaan sehari-hari. 

Dalam konteks Kurikulum 2013, karakteristik pembelajaran pada setiap satuan  pendidikan terkait erat  

pada Standar  Kompetensi  Lulusan  dan  Standar  Isi.  Standar  Kompetensi  Lulusan memberikan kerangka 

konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar Isi memberikan kerangka konseptual tentang 

kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Sesuai dengan 

Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan  

keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. 

Ketiga ranah tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) berbeda. Sikap diperoleh melalui 

aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan melalui  mengingat, 



memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Keterampilan melalui mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta  perbedaan lintasan perolehan turut 

serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (scientific), tematik terpadu 

(tematik antarmata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis 

penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk mendorong kemampuan peserta didik menghasilkan 

karya kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan menggunakan pendekatan yang menghasilkan 

karya berbasis pemecahan masalah (project based learning). 

                                                       Tabel 1 

Rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut 

 

 

Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka  Dasar  dan  

Struktur  Kurikulum Sekolah  Menengah  Pertama/Madrasah Tsanawiyah dipaparkan bahwa pendidikan  berakar  

pada  budaya  bangsa  untuk  membangun kehidupan  bangsa  masa  kini  dan  masa  mendatang.  Pandangan  ini 

menjadikan  Kurikulum  2013  dikembangkan  berdasarkan  budaya bangsa  Indonesia  yang  beragam,  diarahkan  

untuk  membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di 

masa depan. Hal ini menetapkan bahwa dalam mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu 

menjadi kepedulian kurikulum, hal  ini  mengandung  makna  bahwa  kurikulum  adalah  rancangan pendidikan  untuk  

mempersiapkan  kehidupan  generasi  muda bangsa.   

Dengan  demikian,  tugas  mempersiapkan  generasi  muda bangsa  menjadi  tugas  utama  suatu  

kurikulum.  Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, Kurikulum  2013  

mengembangkan  pengalaman  belajar  yang memberikan  kesempatan  luas  bagi  peserta  didik  untuk  menguasai 

kompetensi  yang  diperlukan  bagi  kehidupan  di  masa  kini  dan  masa depan,  dan  pada  waktu  bersamaan  

tetap  mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap 

permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini.  

Kurikulum 2013 memberikan fokus diri pada basis karakter dan kompetensi. Namun patut disadari bahwa 

pendidikan karakter bukan hanya menjadi beban satu pihak. Akan tetapi, menjadi tanggungjawab pada seluruh 

pelaku pendidikan (guru, pemerintah, orang tua, dan masyarakat). Oleh karena itu pengembangan dalam bentuk 

apapun pada ranah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang memanfaatkan segala media 

pembelajaran harus dinilai dari aspek analisis karakter dan kompetensi yang ingin dibentuk. Baik dalam bentuk real 

curriculum ataupun hidden curriculum pembentukan karakter harus termasuk didalamnya. 

Pencapaian yang diharapkan bisa dilihat dari rancangan kompetensi inti yakni: (1) Kompetensi Inti-1 (KI-1) 

untuk kompetensi inti sikap spiritual; (2) Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial; (3) Kompetensi 

Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan (4) Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan. 

Guna melengkapi pencapaian tersebut maka disusunlah penilaian  proses  pembelajaran  menggunakan  

pendekatan  penilaian  otentik (authentic  assesment) yang  menilai  kesiapan  siswa,  proses,  dan  hasil  belajar 

secara  utuh.   

Keterpaduan  penilaian  ketiga  komponen  tersebut  akan menggambarkan  kapasitas, gaya, dan 

perolehan belajar siswa atau bahkan mampu  menghasilkan  dampak  instruksional (instructional  effect) dan  

dampak pengiring (nurturant effect) dari pembelajaran. Hasil  penilaian  otentik  dapat  digunakan  oleh  guru  untuk  

merencanakan program  perbaikan (remedial),  pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil  

penilaian  otentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses  pembelajaran  sesuai  dengan  



Standar  Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan 

menggunakan alat: angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi. 

III. SIMPULAN 

Dalam dunia pendidikan kurikulum didefinisikan pada ranah sejumlah rencana isi yang merupakan 

sejumlah tahapan belajar yang didesain untuk siswa dengan petunjuk institusi pendidikan yang isinya berupa proses 

statis ataupun dinamis dan kompetensi yang harus dimiliki. Kemudian hal ini meluas kepada makna kurikulum yang 

dijadikan sebagai pengalaman di bawah bimbingan dan arahan dari institusi pendidikan yang membawa ke dalam 

kondisi belajar.Disatu sisi, kurikulum bisa dikategorikan sebagai bagian dari ide, rencana tertulis, suatu realita, 

bahkan bagian dari kegiatan di dunia pendidikan. 

Pada penulisan makalah ini sumber pembelajaran bisa diarahkan kepada pengajaran nilai dari banyak hal 

contohnya puisi.Dalam puisi Tanah Huma dideskripsikan bahwa masyakarkat Banjar sudah mulai meninggalkan 

huma dan memilih suasana perkotaan, dilain puisi dikatakan bahwa mereka adalah masyarakat yang religius, dan 

memiliki kedekatan emosional dengan sungai.Nilai tersebut bisa diajarkan sebagai strategi pendidikan karakter. Hal 

ini jelas sejalan dengan apa yang diamanatkan pada Kurikulum 2013. Karakter yang dibangun harus berdasarkan 

kompetensi yang telah disesuaikan. 

Kegiatan belajar dan pembelajaran diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Sesuai 

dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah  sikap,  pengetahuan,  

dan  keterampilan  yang  dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu pada proses internalisasi nilai 

sebagai sumber belajar dapat memberikan landasan terhadap perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, hingga simbol 

yang sejatinya kita temui sedari dulu. Hal yang terpenting adalah nilai-nilai ini (dari berbagai sumber tanpa terbatas 

oleh ruang dan waktu) dapat memberikan modal kepada peserta didik menjadi seorang yang memiliki kepribadian 

yang paripurna. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar ekonomi berkarakter eco-culture berdasarkan nilai-nilai 
Pancasila yang merupakan jati diri bangsa. Hal ini penting dilakukan sebab saat ini kita dihadapkan pada terjadinya 
degradasi ekologi, sehingga menuntut peran serta setiap individu termasuk generasi muda untuk memiliki kepedulian 
terhadap keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pendidikan memiliki peran strategis agar tercipta pemahaman, 
sikap, dan perilaku yang berkarakter eco-culture berdasarkan jati diri bangsa. Metode penelitian yang digunakan 
yaitu penelitian pengembangan. Implementasi karakter eco-culture berjatidiri bangsa dalam pembelajaran ekonomi, 
maka perlu menggali makna dan nilai masing-masing sila Pancasila, kemudian dijabarkan ke dalam karakter eco-
culture, setelah itu dirumuskan pokok bahasan pembelajaran ekonomi yang berkarakter eco-culture berdasarkan jati 
diri bangsa. 

Kata Kunci: karakter eco-culture, nilai-nilai pancasila, pembelajaran ekonomi. 

I. PENDAHULUAN 

Pembahasan dalam artikel ini merupakan gagasan awal yang dituangkan oleh Penulis dalam penelitian 

disertasi. Permasalahan mendasar yang melatarbelakangi sehingga penelitian ini perlu dilakukan yakni; (1) 

Kurangnya kesadaran lingkungan dari pelaku ekonomi sehingga praktik-praktik ekonomi yang dilakukan berujung 

pada terjadinya kerusakan lingkungan, (2) Muatan pembelajaran ekonomi yang berlangsung disekolah masih kurang 

mengajarkan sistem ekonomi yang berjati diri bangsa Indonesia, (3) Apa yang disebutkan pada poin 1 dan 2 terjadi 

akibat belum adanya rumusan pembelajaran ekonomi yang berkarakter eco-culture berdasarkan jatidiri bangsa untuk 

dijadikan acuan dalam pembelajaran ekonomi di sekolah. Permasalahan tersebut kemudian diperhadapkan pada 

situasi global yang dapat merusak tatanan dan sendi-sendi perekonomian serta budaya bangsa Indonesia. 

Perkembangan informasi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini tentunya berdampak terhadap 

kehidupan masyarakat terutama pada kebiasaan, tata krama, gaya hidup, hingga ideologi. Nilai-nilai dasar dalam 

bentuk ideologi bangsa yang telah lama dijadikan sebagai landasan bagi kehidupan warga negara perlahan-lahan 

mulai terkikis. Gejala mulai terkikisnya nilai-nilai dasar ini dapat dilihat dari perilaku yang ditunjukkan oleh generasi 

muda (Murdiono, dkk., 2014). Perilaku tersebut  misalnya gaya hidup yang hedonis dan konsumtif, hidup penuh 

pamrih, tidak tulus ikhlas, bermalas-malasan, senang melakukan pengrusakan lingkungan, mudah tersinggung,  dan 

sifat-sifat buruk lainnya. Menurut Budimansyah (2010), sifat dan sikap yang demikian itu akan termanifestasikan 

pada perilaku yang suka menyalahkan orang lain, senang menghujat dan tidak dapat dipegang janjinya, menjadi 

sosok pemarah, pendendam, tidak toleran, perilaku buruk dalam berkendaraan, praktik korupsi, premanisme, perang 

antar kampung dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab, menurunnya penghargaan kepada pimpinan dan 

sebagainya. 

Persoalan kecenderungan global yang dapat mengikis nilai-nilai luhur bangsa mengajak kita untuk berfikir 

kemudian mencari jalan keluarnya. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan penguatan 

nilai-nilai luhur yang sesuai dengan jatidiri bangsa melalui jalur pendidikan. Dengan demikian, akan terwujud sumber 



daya manusia yang berkualitas yang diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa sebagaimana 

dicita-citakan dalam pelaksanaan pendidikan nasional.  

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dicapai apabila pendidikan yang diselenggarakan bersifat 

komprehensif dan memiliki karakter atau ciri lokalitas sesuai dengan jatidiri bangsa. Pelaksanaan dilakukan secara 

merata sehingga keadilan dalam bidang pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan 

demikian, program-program pendidikan dapat berkontribusi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat sehingga 

proses pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.  

Pentingnya pendidikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan karena pendidikan merupakan sarana 

untuk mengubah persepsi, sikap dan perilaku manusia (Priyanto, 2013). Perilaku manusia yang diharapkan adalah 

yang dapat memberi manfaat secara sosial, menguntungkan secara ekonomi, serta menjamin kelestarian secara 

ekologis. Kaitannya dengan itu, maka pendidikan dapat berperan dalam mencegah terjadinya degradasi ekologi 

(Cleveland, et al 2007). Degradasi ekologi (Krisis Budaya ekologi) merupakan krisis hubungan antar manusia dan 

kebudayaan serta lingkungan hidup tempat mereka berlindung, bermukim, dan mengeksploitasi sumberdaya alam 

untuk memenuhi kebutuhannya (Dharmawan, 2007). Selain itu, pendidikan juga berperan dalam membentuk 

manusia agar memiliki pola berfikir Sustainable Ethics secara dini sehingga tujuan untuk menjadikan warga yang 

bertanggung jawab terhadap lingkungan akan dapat lebih mudah tercapai (Hungerford dan Volk dalam Putrawan, 

2014). 

Keterkaitan antara perilaku ekonomi manusia dan ekologi dijelaskan oleh Prugh (1995), bahwa dalam 

memenuhi kebutuhannya, seharusnya manusia memperhatikan ekologi yaitu dengan memanfaatkan alam secara 

bertanggung jawab dan menjauhkan pandangan bebas nilai (value free). Keterkaitan tersebut memberi pesan 

tentang nilai-nilai lingkungan yang harus mewarnai segala tindakan ekonomi, sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Wahjoedi (2014) bahwa perilaku ekonomi diarahkan untuk harus menghormati dan menjaga keseimbangan alam 

dan lingkungan, kembali ke alam, jangan merusak alam.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis budaya ekologi adalah dengan melakukan 

perubahan fundamental pada cara pandang dan perilaku manusia melalui penanaman pemahaman, moral dan etika 

mengenai lingkungan. Pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan melakukan inovasi dalam pendidikan 

khususnya pendidikan ekonomi. Hal ini karena, pendidikan   ekonomi  merupakan  suatu kajian pembelajaran 

tentang bagaimana menyiapkan individu atau manusia sebagai pelaku ekonomi yang memiliki wawasan atau sikap 

ekonomi dalam hubungannya dengan kehidupan sosial, budaya dan lingkungan. Spesifikasi yang dihasilkan dari 

penelitian ini adalah bahan ajar ekonomi yang berkarakter eco-culture dan memiliki ciri yang sesuai dengan jati diri 

bangsa Indonesia. Bahan ajar tersebut dapat dijadikan sebagai dasar atau salah satu alternatif dalam pembelajaran 

ekonomi khususnya pada jalur pendidikan formal. 

Ideologi pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pedidikan nilai, yakni 

pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Artinya, pengembangan 

budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta 

didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Kaitannya dengan itu, maka salah satu nilai 

atau budaya yang perlu diinternalisasikan dalam pembelajaran ekonomi adalah budaya peduli lingkungan (eco-

culture) yang dikaji berdasarkan karakter yang sesuai dengan jatidiri bangsa dalam hal ini Pancasila. 

Pentingnya budaya peduli lingkungan (karakter eco-culture) dikaji dari perspektif Pancasila, karena didasari 

oleh pemahaman bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa dilepaskan dari aplikasi nilai-nilai Pancasila. Hal ini  

karena Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa 

Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan 



keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan manusia, maupun 

manusia dengan alam untuk mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin (Hardjasoemantri, 2000).  

Secara ringkas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai berikut: Pertama, Ketuhanan Yang 

Maha Esa (Menunjukkan bahwa pola perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan 

moral yang sangat tinggi, yaitu moral manusia yang beragama sehingga para pelaku ekonomi tidak akan semena-

mena karena adanya pengawas tunggal, yaitu Tuhan Yang Maha Esa; Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 

(Ada  kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan-pemerataan sosial, kehidupan 

berekonomi yang humanistik, adil dan beradab, tidak mengenal pemerasan ataupun penghisapan); Ketiga, 

Persatuan Indonesia (Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, 

berdasar sosio-nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas kekeluargaan, gotong-royong, bekerjasama, dan 

tidak saling mematikan); Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan (berdasarkan demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup 

orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional); Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia (kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang, keadilan ekonomi dan keadilan 

sosial). 

 

II. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, yang didasarkan pada pendekatan sistem yang 

dikembangkan oleh Dick dan Carey (2001). Pengembangan diartikan sebagai proses menerjemahkan atau 

menjabarkan spesifikasi rancangan ke dalam bentuk fisik (Seels, et al. 1994). Istilah lain yang terkait dengan itu 

adalah rancangan pembelajaran. Menurut Heinich et al (2002) rancangan pembelajaran adalah proses menganalisis 

kebutuhan, menentukan isi apa yang harus dikuasai, menentukan tujuan pendidikan, merancang bahan-bahan untuk 

mencapai tujuan khusus, dan melakukan uji coba serta melakukan revisi program berkenan dengan hasil belajar 

mengajar atau pembelajaran. 

Penelitian pengembangan ini, merumuskan prosedur atau tahapan: (1) Melakukan analisis kebutuhan awal, 

(2) Merumuskan tujuan umum, kemampuan dasar dan tujuan khusus yang ingin dicapai, (3) Mengembangkan 

instrumen untuk mengukur atau menentukan tingkat kelayakan model pembelajaran yang dikembangkan, (4) Desain 

dan pengembangan materi terkait dengan model pembelajaran yang akan dikembangkan, (5) Melakukan evaluasi 

dan uji coba, (6) Melakukan revisi, dan (7) Produk akhir model pembelajaran. 

Kegiatan analisis kebutuhan awal meliputi analisis kondisi dan analisis partisipan. Analisis kondisi bertujuan 

untuk menganalisis perlunya bahan ajar ini dikembangkan, menentukan tujuan pembelajaran, karakteristik dan ruang 

lingkup materi pembelajaran. Selain analisis kondisi, pada analisis kebutuhan awal juga dilakukan penentuan 

partisipan yang akan dilibatkan dalam penelitian dan pengembangan ini. Hal ini sangat menentukan efektivitas dan 

efisiensi proses dan hasil pengembangan suatu model pembelajaran.  

Menurut Willis (2000), pembentukan tim partisipasi pada awal kegiatan pengembangan suatu model 

pembelajaran penting dilakukan. Dipertegas lagi oleh Sanghi (2005) bahwa perbaikan kualitas proses dan hasil 

pembelajaran dapat dicapai melalui peningkatan kerjasama tim yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk 

mendapatkan hasil yang efektif dan efisien dalam penelitian dan pengembangan, maka pihak-pihak yang ditentukan 

sebagai  partisipan adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidangnya, memiliki perhatian dalam 

memajukan dan mengembangkan pendidikan, dapat bekerja sama dalam melakukan suatu inovasi pembelajaran.  



Langkah berikutnya yang dilakukan setelah analisis kebutuhan awal adalah melakukan pengembangan 

instrumen penilaian. Hal ini berkaitan secara langsung dengan tujuan khusus yang ingin dicapai berdasarkan 

indikator-indikator tertentu (Setyosari, 2013). Instrumen juga bertujuan untuk mengukur validitas atau tingkat 

kelayakan dari perangkat produk model pembelajaran yang dikembangkan. Instrumen penilaian yang dikembangkan 

terdiri dari instrument penilaian kelayakan perangkat pembelajaran (Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 

Modul Pembelajaran, Media Pembelajaran, dan Perangkat penilaian). 

Tahab berikutnya adalah penentuan topik atau pokok bahasan materi pembelajaran ekonomi. Kegiatan 

pada tahap disain dan pengembangan materi mencakup penentuan strategi pembelajaran yang akan digunakan. 

Setelah prototype bahan ajar selesai dibuat kemudian di validasi oleh ahli materi dan perangkat pembelajaran, maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba produk. Desain uji coba produk dilakukan dengan menggunakan 

prinsip desain penelitian tindakan kelas (classroom action research). Tahapan desain uji coba dapat dilihat dalam 

Gambar 1 berikut: 

Gambar 1. Desain Uji Coba 

Beberapa rangkaian uji coba dalam meliputi uji ahli yang meliputi ahli materi dan ahli perangkat 

pembelajaran, uji coba perorangan dan uji coba terbatas. Agar kegiatan uji coba dapat berlangsung dengan baik 

maka pengembang menyiapkan instrumen penilaian untuk mengumpulkan data, informasi, dan masukan dari 

kegiatan uji coba produk. Hal tersebut menjadi acuan dalam melakukan revisi atau perbaikan terhadap perangkat 

model pembelajaran yang dikembangkan sehingga perangkat tersebut layak digunakan. 

Data yang diperoleh atau yang terkumpul dalam penelitian dan pengembangan ini akan bermakna 

manakala dilakukan analisis dan interpretasi data. Dalam melakukan analisis dan interpretasi data, harus 

disesuaikan dengan jenis dan sifat data yang diperoleh. Jika data yang diperoleh berupa data kualitatif maka analisis 

yang lakukan menggunakan analisis kualitatif, demikian juga sebaliknya jika data yang diperoleh berupa data 

kuantitatif maka analisis yang dilakukan menggunakan analisis kuantitatif. Terkait dengan itu, maka untuk menilai 

kelayakan dari produk yang dikembangkan maka dilakukan analisis isi dan analisis deskriptif. 

 

III. PEMBAHASAN 

Implementasi karakter eco-culture berjatidiri bangsa dalam pembelajaran ekonomi,ada tiga langkah awal 

yang perlu dilakukan. Pertama, menggali makna dan nilai masing-masing sila pancasila; Kedua, nilai-nilai Pancasila 

tersebut dijabarkan ke dalam karakter eco-culture; Ketiga, merumuskan pokok bahasan pembelajaran ekonomi yang 

berkarakter eco-culture berdasarkan jatidiri bangsa. 

3.1 Makna dan Nilai-Nilai Pancasila 

Sila 1: Ketuhanan Yang Maha Esa 

Sila pertama ini menuntut setiap manusia untuk mengakui akan adanya tuhan sebagai pencipta dan juga 

tujuan akhir dalam kehidupan ini. Kata ―Ketuhanan‖ berasal dari kata Tuhan, yaitu Allah SWT pencipta segala yang 

ada dan semua makhluk termasuk alam beserta segala isinya. ―Yang Maha Esa‖ berarti yang Maha Tunggal, tiada 

sekutu, Esa dalam ZatNya, Esa dalam sifatNya, Esa dalam perbuatanNya. Hal ini berarti bahwa Sifat Tuhan adalah 

sempurna dan tidak dapat disamaikan oleh siapapun. Konsekuensi yang muncul, adalah adanya jaminan akan nilai 

asasi manusia untuk memilih suatu agama atau keyakinan tanpa paksaan, serta menumbuhkan sikap toleransi 

ditengah perbedaan. Hal ini sejalan dengan arti atau isi dari pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945, (Wreksosuhardjo, 

2000). 

Sila 2: Kemanusian yang adil dan beradab 



―Kemanusiaan‖ berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berakal yang memiliki potensi pikir, rasa, 

karsa dan cipta. Karena potensi ini, manusia memiliki derajat dan martabat yang tertinggi dibanding makhluk yang 

lainnya. ―Adil‖ berarti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang obyektif, bukan 

subyektif apalagi sewenang-wenang. ―Beradab‖ berasal dari kata adab yang berarti budaya. Hal ini bermakna bahwa 

sikap hidup, keputusan dan tindakan manusia, selalu berdasarkan nilai-nilai budaya terutama norma kesusilaan atau 

moral.  

Hal ini memberi isyarat bahwa dalam kehidupan bernegara harus dijiwai oleh moral kemanusiaan untuk 

saling menghargai sebab setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama tanpa membedakan 

suku, ras, keturunan, status sosial, maupun agama. Selain itu, manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan 

beradab harus bersikap adil baik dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, lingkungan, maupun dalam 

hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap warga negara perlu mengembangkan sikap 

saling mencintai, menghargai, menghormati, tenggang rasa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila 

kemanusiaan yang adil dan beradab sama dengan isi atau arti dari pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28, pasal 29 ayat 2, 

pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1,dan pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 (Wreksosuhardjo, 2000). 

Sila 3: Persatuan Indonesia 

―Persatuan‖ berasal dari kata satu yang berarti utuh tidak terpecah belah persatuan berarti bersatunya 

bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan (Salam, 1996). ―Indonesia‖ mengandung dua makna 

yaitu makna geografis dan makna bangsa dalam arti politis. Jadi Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa 

yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia bersatu karena didorong untuk 

mencapai kehidupan yang makmur dan harmonis dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. 

Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh sila I dan II. 

Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa, sebaliknya membina tumbuhnya persatuan dan 

kesatuan sebagai satu bangsa yang padu tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Makna Persatuan Indonesia 

dalam kehidupan ekonomi ialah kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, bekerjasama, komunikasi, tidak saling 

mematikan, dan nasionalisme ekonomi. Sila persatuan Indonesia sejalan dengan arti atau isi dari pasal 1 ayat 1, 

pasal 30 ayat 1, pasal 35 dan pasal 36 Undang Undang Dasar 1945 (Wreksosuhardjo, 2000). 

Sila 4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan perwakilan.  

―Kerakyatan‖ berasal dari kata rakyat, yang berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah 

negara tertentu. ―Hikmat kebijaksanaan‖ berarti menggunakan ratio atau akal yang sehat dengan selalu 

mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan 

bertanggung jawab serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani. 

―Permusyawaratan‖ adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau 

memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan mufakat. 

―Perwakilan‖ adalah suatu sistem dalam arti tata cara mengusahakan ikut sertanya rakyat mengambil bagian dari 

kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui lembaga perwakilan (Salam, 1996). Makna sila keempat 

dalam kehidupan ekonomi ialah berdasarkan demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup 

orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional. Selain itu, sila keempat ini juga memiliki arti 

atau isi yang sama dengan pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, 2, 3, pasal 3, pasal 19 ayat 1 dan 2, pasal 20 ayat 1 dan 2, 

pasal 21 ayat 1 dan 2 Undang Undang Dasar 1945 (Wreksosuhardjo, 2000).   

Sila 5 : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia 

―Keadilan‖ berasal dari kata adil, yang berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang 

kehidupan, baik material maupun spiritual (Salam, 1996). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat 



keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, orang lain, lingkungan, serta 

hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam sila ini, terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai 

tujuan dalam hidup bersama yaitu keadilan sosial secara menyeluruh dalam arti bahwa kemakmuran rakyat yang 

utama bukan kemakmuran orang seorang serta mengedepankan sikap kepedulian sosial. Sila kelima ini memiliki arti 

atau isi yang sama dengan pasal 33 ayat 1,2,dan 3 UUD 1945 (Wreksosuhardjo, 2000). 

3.2 Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Kedalam Karakter Eco-Culture  

Nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai dasar oleh peneliti untuk dijabarkan ke dalam karakter eco-

culture terdiri dari nilai dasar, nilai fundamental dan nilai praktis. Penjabaran dari nilai-nilai tersebut sebagaimana 

disajikan pada tabel 1 berikut:   

3.3 Kurikulum Pembelajaran Ekonomi yang Berkarakter Ecoculture Berdasarkan Jati Diri bangsa. 

Implementasikan dalam proses pendidikan harus merumuskan pokok-pokok bahasan pembelajaran 

ekonomi yang berkarakter eco-culture berdasarkan jatidiri bangsa. Pokok-pokok bahasan tersebut dapat dilihat pada  

tabel 2 berikut: 

 

IV. SIMPULAN 

Implementasi karakter eco-culture berjatidiri bangsa dalam pembelajaran ekonomi membutuhkan upaya 

dan proses yang panjang. Akan tetapi, hasil yang akan dicapai sudah jelas yaitu terbentuknya sumber daya manusia 

(SDM) yang memiliki pemahaman, sikap dan perilaku yang berkarakter eco-culture dalam bingkai ekonomi 

Pancasila. Dengan demikian, peserta didik sebagai generasi bangsa dan warganegara Indonesia akan memiliki 

wawasan, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam menyelesaikan masalah yang sesuai dengan norma dan ciri 

ke Indonesiaannya.  Generasi bangsa seperti itulah yang diharapkan  mampu mengangkat harkat dan martabat 

bangsa ditengah percaturan global.  
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ABSTRAK 
Kegiatan peternakan dapat dikembangkan di berbagai wilayah tanah air, disesuaikan dengan kondisi wilayahnya. 
Di wilayah rawa monoton sebagaimana ditemukan di Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala, telah sejak lama 
masyarakat menekuni kegiatan peternakan kerbau rawa yang dilakukan secara tradisional. Kebijakan pemerintah 
yang mengijinkan pembukaan  lahan perkebunan sawit di wilayah rawa monoton telah mengancam 
keberlangsungan kegiatan peternakan kerbau rawa yang telah dilakukan secara turun temurun  oleh masyarakat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif; sumber data dipilih secara  purposive; teknik pengumpulan data 
melalui wawancara dan FGD, observasi, dan dokumentasi; pengujian keabsahan data  melalui triangulasi; dan 
analisis data dilakukan melalui reduksi data, data display dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem 
pemeliharaan kerbau rawa dilakukan secara tradisional berdasarkan saling percaya antara pemilik dan penggaduh 
(pemelihara), keuntungan disepakati berdasarkan sistem bagi hasil, atau pemberian upah. Nilai-nilai kearifan yang 
terkandung dalam kegiatan peternakan kerbau rawa adalah menjaga kepercayan, semangat kekeluargaan, kerja 
keras, ulet, kerja sama, tolong-menolong, dan selaras dengan lingkungan.  
Kata kunci : kerbau rawa, sistem pemeliharaan, nilai-nilai kearifan local 

I. PENDAHULUAN  

Kegiatan peternakan dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Jika membicarakan masalah 

kegiatan peternakan, orang akan membayangkan wilayah dataran rendah yang ditumbuhi rerumputan sebagai 

wilayah yang ideal untuk menggembalakan sapi atau kerbau. Orang hampir tidak akan berpikir tentang wilayah 

rawa monoton yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai wilayah pengembangan peternakan kerbau. Selama 

ini  wilayah rawa monoton seringkali dipandang sebagai wilayah  yang kurang produktif, hanya menghasilkan 

produk ikan air tawar, namun sesungguhnya wilayah ini menyimpan potensi yang sangat besar di bidang 

peternakan. Wilayah rawa monoton sangat cocok untuk dikembangkan sebagai daerah peternakan kerbau rawa 

(swamp buffalo), karena ketersediaan rumput sebagai pakan utama kerbau ini. Sistem pemeliharaan kerbau rawa 

dilakukan secara alamiah, karena kerbau dibiarkan hidup di alam bebas dan mencari pakan sendiri sehingga 

peternak tidak perlu menyediakan rumput sebagai pakannya. 

Wilayah rawa monoton ini dapat ditemukan di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan, yaitu di Barito 

Kuala, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Utara.Di wilayah tersebut masyarakat mengembangkan usaha 

peternakan kerbau rawa yang telah dilakukan secara turun temurun sejak beberapa abad lalu. Usaha peternakan 

kerbau rawa ini jika dibina secara berkelanjutan akan berkontribusi positif terhadap upaya pemerintah untuk menuju 
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swasembada daging dan memperkuat ketahanan pangan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peternakan 

dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dirilis pada 31 Agustus 2015 (www. 

Pertanian.go.id, diakses tgl 21 Oktober 2015) populasi kerbau periode 2011-2015 di Kalimantan Selatan mencapai 

23.843 ekor (2011), 25.973 ekor (2012), 21.686 ekor (2013) 25.314 ekor (2014), 27.301 ekor (2015),dan angka 

pertumbuhan mencapai 7,85% (2014-2015). Untuk Provinsi Kalimantan Selatan produksinya mencapai 785 (2011), 

784 (2012), 825 (2013), 691 (2014), 723 (2015), dengan pertumbuhan 4,54%.Di seluruh wilayah Kalimantan 

Selatan, pada tahun 2015 tercatat jumlah ternak kerbau rawa yang dipelihara masyarakat mencapai 27.301 ekor. 

Kerbau rawa ini termasuk kerbau liar yang mampu hidup di darat dan di rawa, mampu menyelam untuk 

mencari rumput pada waktu air rawa sedang pasang, dan mampu menyeberangi sungai dan rawa. Cara 

pemeliharaan ternak kerbau rawa ini terbilang sangat unik karena kerbau rawa dibiarkan hidup di alam bebas.Jika 

air rawa sedang surut, kerbau mencari makan dan tidur di alam terbuka, dan jika air rawa sedang pasang maka 

kerbau harus menyelam ke dasar rawa untuk mengambil rumput dan kemudian naik ke atas kalang (kandang) 

untuk tidur. Di Desa Tabatan Baru Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala, sebagian masyarakat juga 

melakukan usaha peternakan kerbau rawa yang dilakukan di rawa monoton. Usaha peternakan kerbau rawa ini 

belum banyak diketahui oleh masyarakat, padahal usaha ini merupakan salah satu  usaha yang dilakukan dengan 

tetap menjunjung kearifan lokal. Selain itu  usaha peternakan kerbau rawa ini terancam keberlangsungannya akibat 

kebijakan pemerintah daerah yang memberikan peluang bagi ekspansi perkebunan kelapa sawit di wilayah rawa 

monoton. Jika penelitian ini tidak dilakukan dikhawatirkan generasi mendatang tidak akan mengetahui keberadaan 

kerbau rawa dan cara pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan data 

yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penelitian dilakukan di Desa Tabatan Baru Kecamatan 

Kuripan Kabupaten Barito Kuala. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa di antara desa-

desa yang ada di kecamatan ini, masyarakat Desa Tabatan Baru masih tetap melestarikan kegiatan peternakan 

kerbau rawa, sedangkan di desa-desa lainnya masyarakat sudah meninggalkan tradisi memelihara kerbau rawa 

karena berbagai alasan. Jika kegiatan peternakan kerbau rawa di Desa Tabatan Baru telah ditinggalkan maka tidak 

ada lagi dokumentasi yang bisa didapatkan oleh generasi penerus.Oleh karena itulah penelitian ini perlu dilakukan. 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, FGD, observasi, dan dokumentasi. 

Penentuan sumber data dilakukan dengan teknik purposive, yaitu dipilih orang-orang yang benar-benar 

mengetahui, menguasai, dan mampu menjelaskan permasalahan yang diteliti. Pengujian keabsahan data dilakukan 

melalui teknik triangulasi,  dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, data display dan verifikasi. 

 

III. LANDASAN TEORI 

3.1 Kearifan Lokal 

Manusia dan alam merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan, komponen yang fungsional 

sehingga  hubungan diantara keduanya telah membentuk sebuah ekosistem. Kearifan lokal dipahami secara 

berbeda, tergantung sudut pandang yang digunakan oleh para ahli. Wahyu (2005:8) misalnya, menitikberatkan 

bahwa kelebihan kearifan lokal diperoleh dari hasil uji coba yang terus menerus dan bersifat lokal. Kelebihannya 

terletak pada sifat lentur dan tahan dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan, sehingga dalam 

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungannya bisa berkelanjutan. Selain itu pengetahuan lokal juga lebih 

mengarah pada penyesuaian terhadap sistem ekologi sehingga dapat menjaga keberlanjutan sistem ekologi 



tersebut. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal sebagai suatu pengalaman, bukan hanya 

proses dari masa lampau, sehingga memiliki tujuan untuk menghadapi persoalan yang dihadapi.    

Ahimsa-Putra (2008:12) berpendapat bahwa kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai perangkat 

pengetahuan dan praktik-praktik baik yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari pengalaman 

berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya milik suatu komunitas di suatu tempat, yang digunakan 

untuk menyelesaikan secara baik dan benar berbagai persoalan dan/atau kesulitan yang dihadapi. Menurut 

pendapat tersebut kearifan lokal merupakan kombinasi antara pengalaman sekaligus sebagai sesuatu yang 

diwariskan. 

Kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa terdapat dua hal penting yaitu adanya pengetahuan dan 

prakteknya berupa pola interaksi dan pola tindakan (Ahimsa-Putra, 2008:12). Pengetahuan dimaksud dapat 

disamakan dengan pengertian knowledge yang dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti media massa ataupun 

cerita orang lain sehingga mudah dilupakan; sedangkan pengalaman atau memory relatif permanen sifatnya, 

terutama karena berkaitan dengan pengalaman langsung (direct experiences) dalam perjalanan hidup manusia 

(Sairin, 2006:91). 

Dalam budaya daerah di seluruh wilayah Indonesia dapat ditemukan kearifan lokal yang disesuaikan 

dengan karakteristik masyarakat dan lingkungan alamnya. Keragaman kearifan lokal di Indonesia disebabkan oleh 

adanya perbedaan suku bangsa, agama, adat, dan kedaerahan, yang seringkali disebut sebagai ciri masyarakat 

Indonesia yang bersifat majemuk. Furnivall (Nasikun, 2012:39-40) melihatnya sebagai suatu masyarakat dimana 

sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa 

sehingga para  anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat secara keseluruhan, kurang 

memiliki homogenitas kebudayaan, atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama 

lain. Geertz (Nasikun, 2012:40) berpendapat bahwa masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terbagi-

bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, yang mana masing-masing subsistem terikat 

ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial. 

Nilai-nilai tradisional masih akan tetap hidup untuk jangka waktu yang panjang, meskipun modernisasi 

telah mempengaruhi hilangnya sebagian nilai-nilai tersebut. Hasil penelitian Rochgiyanti, dkk. (2015) menemukan 

bahwa masyarakat Dayak Bakumpai di Desa Jambu Baru Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala masih tetap 

melestarikan usaha yang bersifat turun temurun dan tetap dikelola secara arif tanpa merusak lingkungan. Hasil 

penelitian tersebut merupakan salah satu contoh nilai-nilai tradisional berupa kearifan lokal yang memiliki peran 

positif dalam menjaga lingkungan hidup, meskipun kelangsungan usaha tersebut juga menghadapi berbagai 

tantangan baik tantangan internal maupun eksternal. 

 

3.2 Peternakan Kerbau Rawa 

Kegiatan peternakan secara tradisional telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat di berbagai wilayah 

Indonesia. Jenis-jenis peternakan yang dikembangkan tergantung pada lingkungan alam dari masyarakat tersebut. 

Peternakan merupakan kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan 

manfaat dari kegiatan tersebut. Salah satu usaha peternakan yang bisa ditemukan di wilayah Kalimantan Selatan 

adalah usaha peternakan kerbau rawa. Sentra pengembangan ternak kerbau rawa di Kalimantan Selatan berada di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

(HSS), dan Kabupaten Barito Kuala (Batola)  Menurut Murti (Hamdan, Rohaeni, dan Sabran, 2006) kerbau rawa 

termasuk jenis ternak asli daerah panas dan lembab, dengan sifatnya yang sangat menyukai daerah air. 



Selanjutnya disebutkan bahwa ada dua jenis kerbau, yaitu: (1) kerbau rawa atau kerbau lumpur (swamp type), 

banyak ditemukan di Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan Indonesia; dan (2) kerbau sungai (river 

type). Kerbau rawa/kerbau lumpur dapat dibedakan dari kerbau sungai dari penampilan fisik,  tingkah laku, dan 

habitatnya yaitu kerbau lumpur hidup di daerah tanah kotor berlumpur atau berawa-rawa sedangkan kerbau sungai 

hidup di lembah-lembah sungai.  Dalam bahasa lokal, kerbau rawa disebut hadangan. Disebut sebagai kerbau rawa 

karena mereka dipelihara di daerah rawa pasang surut, atau padang penggembalaannya berada di daerah rawa 

pasang surut.  

 

3.3 Kepercayaan (Trust) 

Kepercayaan (trust) merupakan keyakinan di tengah-tengah berbagai akibat yang mungkin muncul, 

berhubungan dengan tindakan individu atau sistem. Menurut Lawang (Damsar, 2009:186) kepercayaan merupakan 

hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu pihak 

atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial. Dari pendapat Lawang, inti dari konsep kepercayaan adalah: (1) 

hubungan sosial antara dua orang atau lebih; (2) harapan yang terkandung dalam hubungan itu, yang kalau 

direalisasikan tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak; (3) interaksi yang memungkinkan hubungan 

dan harapan itu berwujud. Antara kepercayaan dan resiko saling mengisi. Secara normal resiko telah 

diperhitungkan secara sadar, resiko yang akan diterima bisa bervariasi, namun biasanya menempati posisi sentral 

dalam menjalin kepercayaan. 

Kepercayaan tidak muncul dengan seketika tetapi muncul dari proses hubungan antar pribadi dan aktor-

aktor yang sudah lama terlibat dalam perilaku ekonomi secara bersama. Teori kepercayaan struktural menjelaskan 

perilaku ekonomi kooperatif dalam hal bagaimana struktur sosial memfasilitasi dan mengatur perilaku kerja sama 

ekonomi; jenis lain dari teori kepercayaan menjelaskan perilaku ekonomi kooperatif dalam hal bagaimana sistem 

tersebut mencakup nilai-nilai yang memotivasi dan mendorong para pelaku dalam bersikap kooperatif (Amir, 

2000:88). 

Kepercayaan, menurut Damsar (2009:202), memperbesar kemampuan manusia untuk bekerja sama, 

bukan didasarkan pada kalkulasi rasional kognitif tetapi melalui pertimbangan dari suatu ukuran penyangga antara 

keinginan yang sangat dibutuhkan dan harapan yang mungkin secara parsial akan mengecewakan. Kerja sama 

tidak mungkin terjalin kalau tidak didasarkan atas adanya saling percaya diantara sesama pihak yang terlibat. 

Kepercayaan meningkatkan toleransi terhadap ketidakpastian. Kepercayaan merupakan suatu mekanisme untuk 

mereduksi kompleksitas sosial, sehingga dapat memelihara keberlangsungan suatu masyarakat. 

Rasa saling mempercayai antar individu dan antar kelompok di dalam suatu masyarakat (atau bangsa), 

menurut Woolcock (Flassy, Rais, dan Supriono, 2009:4), dibangun oleh norma-norma nilai-nilai luhur yang melekat 

pada budaya masyarakat (atau bangsa) tersebut. Sementara itu Fukuyama (Flassy, Rais, dan Supriono, 2009:4), 

menggambarkan kepercayaan sebagai sebuah harapan terhadap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif 

yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama-sama oleh 

anggota komunitas itu. 

 

IV. HASIL PENELITIAN  

4.1 Sistem Pemeliharaan Kerbau Rawa 

Bagi masyarakat di Desa Tabatan Baru sistem pemeliharaan kerbau rawa tidaklah sama dengan 

memelihara ternak berkaki empat seperti kambing atau sapi yang memerlukan perawatan secara lebih intensif. 



Bagi mereka, syarat utama pemeliharaan kerbau rawa adalah ketersediaan lahan rawa yang ditumbuhi rumput. 

Kerbau rawa tidak dikandang secara terus-menerus, namun lebih banyak dibiarkan  hidup di alam bebas dan 

mencari pakan sendiri. Jika malam tiba dan air rawa sedang surut, kerbau rawa cenderung mencari tanah yang 

luas dan hangat untuk tempat berisitirahat bersama kawanannya. Para peternak juga menyediakan kandang yang 

dibangun di atas rawa, yang oleh masyarakat setempat disebut kalang (kandang). Jika air rawa sedang pasang, 

pada siang hari kerbau rawa dibiarkan bebas berkeliaran dan pada malam hari kerbau rawa  dimasukkan ke 

kalang. 

Kegiatan memelihara kerbau rawa kesemuanya dilakukan oleh laki-laki.Para penggaduh tersebut memiliki 

kemampuan untuk menggaduh kerbau secara turun temurun. Untuk mengawasi kerbau yang berjumlah ratusan 

memang diperlukan tenaga dan keterampilan yang biasanya hanya dikuasai oleh laki-laki. Selain itu luasnya areal 

rawa yang menjadi tempat aktivitas kerbau rawa merupakan salah satu alasan mengapa pekerjaan menggaduh 

kerbau rawa ini cenderung ditekuni oleh laki-laki. 

Sistem pemeliharaan kerbau rawa  ini dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem upah dan sistem bagi 

hasil. Dengan menggunakan sistem upah maka pemilik hanya memberikan upah pemeliharaan kepada penggaduh  

setiap tahun sekali. Jika disepakati dengan sistem bagi hasil maka anak kerbau yang dilahirkan dari indukan akan 

dibagi dua antara pemilik dan penggaduh, sedangkan indukan masih tetap menjadi milik pemilik. Pemeliharaan 

kerbau rawa dengan sistem upah maupun sistem bagi hasil dilakukan hanya berdasarkan kepercayaan (trust) 

antara pemilik dan pengaduh, tidak ada dokumen tertulis atau surat perjanjian yang mengikat diantara keduanya, 

hanya dilandasi saling percaya diantara kedua belah pihak. Jika ada permasalahan yang muncul berkaitan dengan 

kerbau rawa maka masalah tersebut biasa diselesaikan secara musyawarah diantara kedua belah pihak. 

4.2 Nilai-nilai Kearifan dalam Kegiatan Peternakan Kerbau Rawa 

Ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dari kegiatan pemeliharaan kerbau rawa yang 

dilakukan oleh masyarakat di Desa Tabatan Baru, yaitu : 

a. Menjaga kepercayaan 
  Pemeliharaan kerbau rawa didasarkan saling percaya diantara pemilik dan penggaduh. Pemilik 

mempercayakan kerbaunya untuk dipelihara oleh penggaduh.Tidak ada dokumen tertulis pada saat 
pemilik menyerahkan kerbau miliknya kepada penggaduh. Pemilik juga percaya sepenuhnya atas 
informasi yang diberikan oleh penggaduh berkaitan dengan keadaan kerbaunya. Pemilik hampir tidak 
pernah mengecek secara langsung kondisi kerbaunya di lapangan.Tugas penggaduh adalah melaporkan 
kepada pemilik mengenai kondisi kerbaunya. Laporan ini biasa diberikan setahun sekali, namun bisa 
juga laporan diberikan secara mendadak  misalnya kalau ada kerbau yang sakit atau mati. 

b. Semangat kekeluargaan 
   Kegiatan memelihara kerbau rawa tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya orang-orang 

tertentu yang memiliki keahlian khusus yang bisa  memelihara kerbau rawa. Keahlian ini diterima secara 
turun-temurun. Mereka inilah yang disebut sebagai ―pawang‖ kerbau rawa. Para ―pawang‖ kerbau ini 
biasanya masih memiliki hubungan kekeluargaan. Bahkan para ―pawang‖ yang juga penggaduh ini 
biasanya juga masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para pemilik kerbau. Di rawa padang 
penggembalaan kerbau rawa para ―pawang‖ ini tidak hanya mengawasi kerbau gaduhannya, namun 
mereka juga mengawasi kerbau rawa yang digaduh oleh ―pawang‖ lainnya.Dengan demikian kegiatan 
peternakan kerbau rawa ini dilakukan dengan semangat kekeluargaan.Bahkan jika ada permasalahan 
anatara pemilik dan penggaduh atau kerbau yang merusak tanaman warga lain, maka  akan 
diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah. 

c. Kerja keras 
    Dalam kegiatan peternakan kerbau rawa ini para penggaduh harus bekerja keras mengontrol kerbau 

gaduhan yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ekor.Kawanan kerbau rawa yang mereka gaduh itu bisa 



berjalan berkilo-kilo meter jauhnya, bahkan ada juga yang tersesat ke wilayah laian atau ke kelompok 
lain. Para penggaduh ini harus berjalan kaki  (jika rawa sedang surut) atau naik jukung (jika air rawa 
sedang pasang) mendatangi kerbau-kerbaunya. Mereka juga harus bekerja keras untuk mengontrol 
kerbau-kerbaunya, apakah ada yang sakit.Mereka juga harus memisahkan kerbau yang sedang beranak 
dari kawanan kerbau lainnya, padahal induk kerbau ini sangat sangat sensitif dan mudah curiga kepada 
manusia karena kerbau rawa ini masuk kategori kerbau liar. 

d. Kerja sama dan tolong-menolong 
   Untuk mengawasi kerbau yang jumlahnya ratusan ekor para penggaduh saling bekerja sama, mereka 

sering melakukan ―patroli‖ bersama-sama. Jika ada kerbau yang tersesat masuk ke kelompok lain maka 
mereka akan mengembalikan ke kelompok asal. Para penggaduh telah mengembangkan ciri-ciri khusus 
bagi setiap kerbau yang digaduhnya sehingga mereka mudah mengenali dan membedakan antara 
kerbau gaduhannya dengan kerbau milik penggaduh lainnya. Kerja sama dan saling tolong-menolong 
juga dilakukan apabila ada kerbau yang akan ditangkap karena akan dijual atau akan disembelih. Untuk 
menangkap kerbau ini bukan perkara mudah, karena ukuran kerbau yang sangat besar, tenaganya kuat, 
dan cenderung liar sehingga pekerjaan ini tidak bisa dilakukan seorang diri oleh penggaduh. 
Penangkapan ini dilakukan oleh para penggaduh dengan cara bekerja sama mengepung kerbau dan 
menjeratnya sehingga kerbau tidak berdaya. Begitu juga ketika mereka harus membawa beberapa ekor 
kerbau dengan perahu untuk dijual ke wilayah lain. Untuk memasukkan kerbau ke dalam perahu, mereka 
harus bekerja sama dan saling tolong-menolong. 

e. Selaras dengan lingkungan 
Dalam kegiatan pemeliharaan kerbau rawa, para penggaduh memanfaatkan rumput yang tumbuh secara 
alamiah sebagai pakan kerbau. Kerbau-kerbau rawa tersebut dilepaskan di alam bebas untuk mencari 
pakan sendiri. Para penggaduh tidak memberikan pakan yang mengandung bahan kimia yang bisa 
merusak ekosistem. Mereka hanya menggunakan garam untuk mengumpulkan kerbau-kerbau 
gaduhannya. Jika penggaduh datang dengan membawa garam maka para kerbau rawa 
gaduhannyaakan berbondong-bondong datang mendekati penggaduhnya. Jadi kegiatan peternakan 
kerbau rawa ini dilakukan selaras dengan alam. 

V. SIMPULAN 

Kegiatan peternakan kerbau rawa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tabatan Baru merupakan 

kegiatan peternakan yang dilakukan secara tradisional. Disamping memberikan manfaat ekonomi, dari kegiatan 

tersebut dapat dipetik nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, yaitu  menjaga kepercayaan, semangat 

kekeluargaan, kerja keras, kerja sama dan tolong-menolong, serta selaras dengan alam.  
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ABSTRAK 

Banjir adalah satu bencana alam yang sering terjadi dan banyak menimbulkan kerugian dan korban jiwa. 
Penggunaan tanah  faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir. Risiko banjir dan penggunaan tanah 
merupakan hal yang perlu diteliti untuk menentukan jenis penggunaan tanah yang tepat di daerah risiko 
banjir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan tanah terhadap risiko banjir 
berdasarkan persepsi masyarakat di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi 
Kalimantan Selatan. Pemilihan daerah penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Unit analisis 
merupakan kecamatan yang termasuk dalam wilayah yang mempunyai risiko terhadap banjir. Penentuan 
populasi dan sampel berdasarkan tingkat risiko banjir menggunakan teknik stratified sampling. Data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh di setiap tingkat risiko banjir di daerah 
penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) penggunaan tanah yang dilakukan dalam penelitian ini 
dibedakan menjadi lima yaitu kelas wilayah permukiman, sawah, semak belukar, ladang/tegalan, dan tanah 
kosong, (b) daerah penelitian mempunyai area risiko terhadap banjir adalah 100% dari seluruh daerah 
penelitian dan (c) terdapat pengaruh positif antara penggunaan tanah terhadap risiko bencana banjir 
berdasarkan persepsi masyarakat di daerah penelitian. 

Kata kunci: pengaruh, penggunaan tanah, resiko, banjir 

I. PENDAHULUAN 

Bencana alam merupakan fenomena alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan 

kehancuran lingkungan yang pada akhirnya dapat menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan 

pembangunan seperti bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan 

Selatan. Bencana banjir termasuk bencana alam yang hampir pasti terjadi pada setiap datangnya musim penghujan. 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), dengan luas wilayah 1.770,80 Km² atau 177.080 Ha, atau 4,57 % 

dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan kabupaten terkecil ke-4 dari 13 kabupaten/kota dalam 



wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 11 kecamatan, 8 kelurahan dan 161 

desa (Bappeda dan BPS Hulu Sungai Tengah 2012-2013). Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang luas 

wilayah paling kecil dengan kepadatan penduduk paling tinggi dan sering terlanda banjir pada tiap tahunnya adalah 

Kecamatan Barabai (BPS dalam angka, 2011-2014) (lihat Gambar 1). 

Gambar 1. Kepadatan Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

Setiap masuk musim penghujan selalu terjadi banjir di Kecamatan Barabai. Banjir sangat mempengaruhi 

kehidupan masyarakat karena menggenangi permukiman di Kota Barabai. Untuk mengurangi lama genangan banjir 

dibuat saluran yang memecah aliran Sungai Barabai di Pagat Kecamatan Batu Benawa menuju Sungai Pantai 

Hambawang Kecamatan Labuan Amas Selatan. Saluran yang dibuat belum dapat mengatasi masalah. Banjir yang 

cukup besar masih tetap terjadi di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.  

Banjir di Kecamatan Barabai terjadi pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dengan periode 

ulang dimana banjir dipengaruhi beberapa faktor penyebab banjir, diantaranya penggunaan tanah. Setiap 

penggunaan tanah mempunyai tingkat risiko banjir berbeda-beda. Upaya yang dilakukan untuk mengetahui apakah 

benar ada pengaruh antara penggunaan tanah terhadap risiko banjir maka perlu dilakukan penelitian dengan 

pengaruh penggunaan tanah terhadap risiko banjir berdasarkan persepsi masayarakat.  

Rumusan masalah penelitian adalah: 

1. Bagaimana penggunaan tanah di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah? 
2. Bagaimana tingkat risiko banjir di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah? 
3. Bagaimana pengaruh penggunaan tanah terhadap risiko banjir berdasarkan  persepsi masyarakat di 

Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah? 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menyusun dan menganalisis peta penggunaan tanah di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah, 

2. Menyusun dan menganalisis peta tingkat risiko banjir di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah, 

3. Mengetahui pengaruh penggunaan tanah terhadap risiko banjir berdasarkan  persepsi masyarakat di 
Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

Penelitian ini, secara umum dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap survei lapangan, 

serta tahap pengolahan dan analisis.Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Sampel 

diambil pada setiap daerah yang mempunyai tingkat risiko terhadap bencana banjir di daerah penelitian dengan 

metode stratified sampling. Tahap survei lapangan dilakukan beberapa kegiatan, seperti wawancara terhadap 

penduduk. Tahap pengolahan dan analisis data mencakup analisis deskriptif kuantitatif yang terkait dengan, 

menyusun dan menganalisis peta penggunaan tanah, peta risiko banjir,serta uji statistik untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan tanah terhadap risiko banjir berdasarkan persepsi masyarakat di daerah penelitian. 

 

II. PEMBAHASAN 

2.1 Penggunaan Tanah 

Peta penggunaan tanah yang dilakukan dalam penelitian ini dibedakan menjadi lima yaitu kelas wilayah 

permukiman, sawah, semak belukar, ladang/tegalan, dan tanah kosong. Wilayah permukiman mempunyai skor 

paling tinggi (5), sawah (4), semak belukar (3), ladang/tegalan (2), dan tanah kosong (1) Semakin tinggi skor wilayah 

penggunaan tanah tersebut mencerminkan bahwa wilayah tersebut akan semakin berpotensi mengalami risiko 

bencana banjir. Wilayah permukiman yang diberikan skor 5 (tertinggi), artinya wilayah ini merupakan wilayah yang 



paling berpotensi mengalami risiko banjir dengan tingkat kerugian yang cukup tinggi karena permukiman tempat 

manusia melakukan aktivitas. Wilayah tanah kosong diberikan skor 1(terendah), karena wilayah tanah kosong 

merupakan wilayah yang paling kecil berpotensi mengalami risiko banjir. Berdasarkan atas analisis Citra Geo Eye 

dan peta penggunaan tanah maka dapat dihasilkan peta penggunaan tanah di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah di Provinsi Kalimantan Selatan (lihat Gambar 1, Gambar 2, dan Tabel 1). 

         Gambar 1. Peta Citra Daerah Penelitian 

 Gambar 2. Peta Penggunaan Tanah Daerah Penelitian 

 

Tabel 1. Penggunaan Tanah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah  

Sumber: Peta RBI, Hasil Pengukuran Lapangan dan Pengolahan, 2015 

 

2.2 Resiko Bencana Banjir 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilanda banjir yang cukup besar dan daerahnya beberapa kali terkena 

bencana banjir, hal tersebut membuktikan kalau Kabupaten Hulu Sungai Tengah termasuk daerah risiko bencana 

banjir (Kumalawati, dkk, 2015). Wilayah paling parah terkena banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu di 

Kecamatan Barabai (Kumalawati dkk, 2015). Semua wilayah di Kecamatan Barabai mempunyai risiko terhadap 

bencana banjir baik itu risiko tinggi, risiko sedang dan risiko rendah (lihat Gambar 3 dan Tabel 2). Desa-desa yang 

paling parah terkena banjir di Kecamatan Barabai adalah Desa Barabai Utara, Desa Barabai Selatan, Desa Barabai 

Timur, Desa Barabai Darat, Desa Pajukungan dan Desa Bukat (lihat Gambar 3).  

Gambar 3. Peta Resiko Daerah Penelitian 

 

Tabel 2.  Tingkat Resiko Banjir Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

Sumber : Hasil Pengukuran Lapangan dan Pengolahan, 2015 

Semua daerah di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai risiko terkena banjir baik 

itu risiko tinggi, resiko sedang dan resiko rendah (lihat Tabel 2). Banjir di Kecamatan Barabai tersebut terjadi pada 

daerah yang padat penduduk karena Kecamatan Barabai merupakan letak dari Ibu Kota Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Barabai (52.662 orang dan kepadatan 1.293 orang/Km2) 

(Kumalawati, 2015). Banjir terjadi pada tanggal 28 Desember 2014 pada pukul 08.00 melumpuhkan Ibu Kota Hulu 

Sungai Tengah yaitu Barabai Kecamatan Barabai karena merendam 3000 unit rumah, 10 unit sekolah, 6 unit 

polindes, 18 unit sarana ibadah, 25 ha sawah, dan 500 ha ladang dan kebun (geospasial.bnpb.go.id/pantauan 

bencana/data/data banjirall.php, dalam Kumalawati, 2015). 

 2.3 Pengaruh Penggunaan Tanah terhadap Resiko Banjir Berdasarkan           

Persepsi Masyarakat  

Hasil uji statitisk untuk Indek Korelasi Nilai r-hitung dan Nilai r-tabel Dengan Taraf Signifikansi 5% dari 

pengaruh penggunaan tanah terhadap risiko banjir berdasarkan persepsi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 3. Uji 

hipotesis yang dihasilkan dari beberapa variabel penggunaan tanah terhadap risiko banjir berdasarkan persepsi 

masyarakat dapat ditarik kesimpulan bahwa ada korelasi positif antara penggunaan tanah terhadap risiko banjir 

berdasarkan persepsi masyarakat di daerah penelitian. Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa yang 

mempunyainilai korelasi tertinggi adalah variabel permukiman kemudian diikuti oleh variabel sawah, ladang/tegalan, 

semak belukar, dan lahan kosong.  



Tabel 3. Indek Korelasi Nilai r-hitung dan Nilai r-tabel Dengan Taraf Signifikansi 5% 
Sumber : Hasil Analisis Data Primer, Tahun 2013 

 

Nilai ekonomi lahan sawah umumnya lebih rendah daripada wilayah permukiman, sehingga wilayah 

permukiman mempunyai nilai korelasi yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan lahan sawah.Permukiman 

tempat masyarakat tinggal dan melakukan berbagai aktivitasnya (Kumalawati dkk, 2012, 2013).Suatu wilayah atau 

daerah dikatakan mempunyai tingkat kerawanan tinggi dan resiko tinggi apabila kepadatan penduduk di daerah 

tersebut tinggi (Kumalawati, 2015). Sebaliknya apabila daerah tersebut masih kosong maka risiko apabila terkena 

banjir juga lebih rendah. 

Ancaman banjir pada lahan sawah perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan berkurangnya luas panen 

dan produksi beras. Kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir dapat dibagi menjadi dua yaitu: (1) kerusakan yang 

disebabkan oleh kekuatan aliran dan besarnya debitbanjir, dan (2) kerusakan yang disebabkan oleh tinggi dan lama 

genangan banjir. Kecamatan Barabai termasuk daerah yang datar sehingga aliran banjir pada wilayah ini relatif 

lambat. Kerusakan tanaman dan permukiman karena banjir pada wilayah yang seperti ini umumnya disebabkan oleh 

genangan banjir yang bervariasi menurut ketinggian dan lama genangan. Lahan sawah mempunyai posisi strategis 

dalam menunjang ketahanan pangan nasional karena makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia adalah 

beras. Sebagian besar beras berasal dari padi sawah. Namun lahan sawah terutama lahan sawah dataran rendah 

merupakan lahan yang rawan banjir baik karena curah hujan yang tinggi maupun karena pasang air laut. Banjirpada 

lahan sawah berpotensi menyebabkan berkurangnya produktivitas lahan sawah sehingga berpotensi mengganggu 

ketahanan pangan nasional apabila tidak ada upaya untuk menanggulanginya. Penelitian risiko banjir pada 

umumnya dilakukan di wilayah permukiman dan sejauh ini belum ada metode analisis risiko banjir pada lahan sawah 

dataran rendah di daerah tropis basah yang dilakukan secara komprehensif dengan menggabungkan faktor 

kerawanan, kerentanan, dan kapasitas adaptasi masyarakatnya seperti di daerah penelitian. Hal ini dapat dijadikan 

masukan untuk penelitian yang lebih lanjut. 

Melihat dari nilai ekonomi dan hasil korelasi maka untuk pengelolaan bencana banjir dapat dilakukan 

dengan penanggulangan bencana yang dimulai pada tahap pencegahan dan mitigasi. Apabila dimulai pada tahap 

pencegahan dan mitigasi, diperkirakan biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit dibandingkan dimulai pada kondisi 

tanggap darurat (sesuai dengan peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan bantuan (Logistik 

pada status keadaan darurat bencana). Selama ini, penanggulangan bencana dimulai dari tanggap darurat sehingga 

biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih besar terutama pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi 

(kepadatan permukiman yang tinggi). Jumlah penduduk masih sedikit (permukiman sedikit) pada daerah yang masih 

kosong maka dapat dimulai pada tanggap darurat. 

III. SIMPULAN 

1. Penggunaan tanah yang dilakukan dalam penelitian ini dibedakan menjadi lima yaitu kelas wilayah 
permukiman, sawah, semak belukar, ladang/tegalan, dan tanah kosong. 

2. Hasil pemetaan risiko banjir di daerah penelitian mempunyai area 100 persen risiko banjir baik itu risiko 
tinggi, risiko sedang maupun risiko rendah, 

3. Uji hipotesis yang dihasilkan dari beberapa variabel penggunaan tanah terhadap risiko banjir 
berdasarkan persepsi masyarakat dapat disimpulan bahwa ada korelasi positif antara penggunaan tanah 
terhadap risiko banjir berdasarkan persepsi masyarakat di daerah penelitian. 
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ABSTRAK 

Globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berdampak terhadap ideologi, 
agama, budaya, nilai-nilai dan jati diri bangsa. Rendahnya sikap saling menghargai antarpemeluk agama, suku, 
bahasa, budaya dan perbedaan partai/organisasi adalah indikasi terjadinya pergeseran nilai. Masyarakat Banjar 
pada periode revolusi fisik (1945-1949) menyimpan sejumlah nilai kejuangan dalam bentuk sikap menghargai 
berbagai perbedaan itu yang selanjutnya bertransformasi dalam kehidupan masyarakat Banjar pada konteks masa 
kini yang juga dapat dilihat dalam bentuk karya sastra (ungkapan). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
dengan pendekatan etnopedagogi memadukan metode historis dan etnografis dengan subyek penelitian akademisi, 
tokoh dan masyarakat Banjar. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan studi dokumen 
dengan pengujian data memakai model Miles and Huberman. Hasil penelitian menggambarkan bahwa masyarakat 
Banjar memiliki kearifan lokal (local wisdom) berupa nilai-nilai toleransi pada periode revolusi fisik yang ditunjukkan 
dengan sikap saling menghargai antarperbedaan agama, suku, budaya dan partai/organisasi yang selanjutnya 
bertransformasi dalam konteks kehidupan masa kini. Nilai-nilai toleransi yang telah ditemukan dijadikan sebagai 
kajian revitalisasi Pendidikan IPS sehingga lebih bermakna bagi peserta didik.  

Kata kunci: nilai toleransi, revolusi fisik, etnopedagogi, masyarakat dan budaya Banjar, dan pendidikan IPS. 

I. PENDAHULUAN 

Globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi serta media cetak dan elektronik, berdampak 

terhadap ideologi, agama, budaya dan nilai-nilai yang dianut  masyarakat Indonesia. Praktik agama cenderung telah 

menjadi sebuah rutinitas, simbol dan prestise, nilai-nilai luhur bangsa yang berpotensi terhadap pembentukan 

karakter perlahan tapi pasti semakin terabaikan, dan kohesi sosial seperti sikap tolong menolong dan gotong royong 

semakin memudar.  

Budimansyah (2010: 1-2) mensinyalir bahwa fenomena global village memberi dampak terhadap hampir 

seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu, dapat pula memengaruhi pola 

pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh masyarakat Indonesia. Ia memberi penekanan, bahwa globalisasi 

berpotensi memporak porandakan jati diri bangsa sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mengeliminir dampak 

sosial yang ditimbulkannya. 
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Berbagai keterangan  tentang dampak globalisasi dan perkembangan Ipteks, serta pergeseran nilai dalam 

masyarakat Indonesia, maka Sanusi (2013: 118-120)  melabelkan istilah yang lebih khusus tentang hal itu, yakni 

‗kompeleksitas‘ atau ‗kerumitan sosial‘ dan ‗kesemrautan sosial‘. Konsep tersebut dapat dipahami sebagai sistem 

yang kompleks yang terdiri dari berbagai bagian yang berinterkoneksi dengan cara yang rumit. Selanjutnya ia 

menjelaskan bahwa kompleksitas dewasa ini membutuhkan pendekatan baru atau paradigma alternatif untuk bisa 

memahaminya, seperti: (a) belajar sadar-diri secara mendalam, (b) mampu membangun jaringan sosial yang unggul, 

(c) mendalami konsep-konsep yang kompetitif dan bermakna, (d) melalui kegiatan/proses secara konsisten dan 

berkelanjutan, (e) berbantuan teknologi multimedia yang unggul, (f) last but not least, berbasis Iman-Islam-Ihsan. 

Namun, yang paling penting dari keterangan tersebut bahwa pendidikan dijadikan sebagai leading sector. 

Penggambaran tentang dampak globalisasi sangat paradoks dengan tujuan pendidikan nasional, yang 

pada intinya berfungsi mengembangkan kemampuan 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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Begitu pula dengan tujuan dan hakikat Pendidikan IPS sangat berpeluang terhadap pembentukan warga 

negara sebagaimana tujuan pendidikan nasional. Secara hakikatis dan konseptual, Pendidikan IPS memiliki potensi 

untuk membekali peserta didik  agar ia cakap dalam hidup dalam lingkungan sosialnya, baik dalam lingkungan lokal, 

regional maupun global. Pembelajaran Pendidikan IPS yang dikembangkan melalui expanding community approach 

adalah sebuah upaya menggali potensi lokal (local wisdom) yang memiliki fungsi strategis terhadap pembentukan 

karakter bangsa.  

 

Rumusan tujuan Pendidikan IPS menurut (NCSS, 1994: 3),  yakni: 

The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and 
reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an 
interdependent world ―. 

Sejalan dengan tujuan NCSS, maka Gross, R.E. et al (1978: 3) menjelaskan bahwa tujuan Pendidikan IPS 

adalah untuk berkontribusi terhadap kehidupan sesama manusia dan menjaga kebudayaan:  
the social studies are basic in social education, in preparing functioning citizens with requisite knowledge, 
skills, and attitude that enable each to grow personally in living well with others, and in contributing to the 
ongoing culture.  

Hal mendasar definisi tersebut adalah bahwa social studies disamping mempersiapkan warga negara 

(baca: peserta didik) memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap, maka juga diharapkan dalam perkembangan 

hidup dan kepribadiannya tumbuh dengan baik dalam kehidupan sesama manusia lainnya dan berkontribusi pula 

dalam melanjutkan atau memelihara kebudayaannya.  

Penggambaran tentang dampak sosial budaya global adalah sebuah kondisi obyektif yang sangat paradoks 

terhadap tujuan pendidikan nasional dan tujuan serta hakekat pembelajaran Pendidikan IPS. Karena itu, penggalian 

nilai-nilai toleransi masyarakat Banjar periode Revolusi Fisik (1945-1949) menjadi sebuah kebutuhan sebagai bagian 

dari revitalisasi kajian Pendidikan IPS.  

Menggali nilai toleransi urang Banjar melalui sebuah peristiwa sejarah tentu diperlukan metode yang tepat, 

karena itu penelitian ini ―bersifat historis‖, yakni sebuah penelitian yang mencoba memahami dan memaknai masa 

lalu untuk kemudian dijelaskan dengan konteks kehidupan masyarakat Banjar pada masa kini  yang mana 

sumbernya merupakan sumber kedua (sekunder).   



Penelitian ini juga menggali nilai toleransi urang Banjar pada konteks kehidupan masa kini dengan 

menggunakan metode etnografi. Tepatnya, penelitian ini bersifat etnografis, yakni kajian yang menggali nilai toleransi 

berdasarkan kehidupan masyarakat Banjar yang cara perolehan datanya berdasarkan pengamatan dan wawancara 

dengan orang ketiga, yakni orang-orang yang  memahami konteks penelitian, seperti para akademisi, tokoh 

masyarakat dan masyarakat Banjar pada umumnya.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, meliputi: (1) wawancara; (2) observasi; dan (3) studi 

dokumentasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada beberapa kelompok masyarakat untuk menggali 

data yang berbeda, yakni wawancara terhadap sejarawan dan para akademisi serta tokoh masyarakat dan 

masyarakat Banjar pada umumnya. Observasi dalam penelitian ini bermaksud mengamati perilaku masyarakat 

Banjar yang mencerminkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat Banjar dalam konteks masa kini. Studi 

dokumen dalam penelitian ini adalah sumber pertama berupa arsip Belanda berupa politiek verslag dari residen A.G. 

Deelman (1946-1947)  di Banjarmasin dan  sumber kedua, seperti hasil penelitian, jurnal dan buku yang 

menjelaskan tentang sejarah lokal masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan periode Revolusi Fisik (1945-1949).  

Teknik analisa data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkategori, mengklasifikasi berdasarkan 

kaitannya secara logis dan kemudian menafsirkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya akan 

dijelaskan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam analisa data berdasarkan model Miles and Huberman (1992: 

20), yakni: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi.  

Keabsahan data mengacu pada pendapat Creswell (1998: 201-203), yaitu melalui beberapa 

tahapan, yaitu: (1) Perpanjangan waktu kerja  dan observasi (prolonged engagement and persistent observation); 

(2) Triangulasi (triangulation), adalah menggunakan seluas-luasnya sumber-sumber yang banyak dan berbeda, 

metode-metode, dan teori-teori untuk menyediakan bukti-bukti yang benar (corroborative evidence).Triangulasi 

adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan interpretasi sehingga diperlukan prosedur-prosedur 

yang beragam dalam pengumpulan data hingga mencapai titik jenuh (redundancy of data gathering) (Denzin dan 

Lincoln, 1994); (3) Review sejawat (peer review); (4) Analisis kasus negatif (negative case analysis); (5) Cek-cek 

anggota (member checks); dan (6) Odit luar (external audits). 

 

II. PEMBAHASAN 

2.1 Nilai-nilai Toleransi Masyarakat Banjar pada Periode Revolusi Fisik (1945-1949)  

Toleransi atau nilai toleransi yang dikonstruk dalam penelitian ini adalah berdasarkan definisi yang 

dikembangkan oleh Kemendiknas (2010:  9), yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Definisi  tersebut akan dicoba gunakan 

untuk melihat masyarakat Banjar pada periode Revolusi Fisik (1945-1949) dan dalam konteks kehidupan masa kini.  

Pada periode kajian, nilai-nilai toleransi atau penghargaan terhadap keragaman dari berbagai kelompok 

masyarakat di Kalimantan Selatan dalam upaya bersama-sama melakukan perjuangan mempertahankan proklamasi 

tampaknya mendapat tempat dan mengedepan. Nilai-nilai ini telah melahirkan sikap gotong royong, bekerja sama 

dan untuk secara bersama-sama menghadapi NICA/Belanda dengan berbagai cara. 

Kemampuan Ir. P.M. Noor menjembantani berbagai perbedaan, baik kelompok, suku dan agama, sangat 

tampak selama pengorganisasian badan-badan yang ia bentuk. Namun tidak sedikit ia mendapati perbedaan 

pendapat dengan kelompok gerakan lainnya. Berbagai perbedaan pendapat seputar strategi gerakan Ii hadapi 

dengan kepala dingin dan musyawarah untuk bermufakat (rakat mufakat, saijaan). Begitulah yang ia perlihatkan, 

ketika sesaat sebelum memulai ekspedisi ke Kalimantan telah terjadi selisih paham dengan Hassan Basry dan 



beberapa tokoh gerakan lain, seperti Gusti Mayur, Abdul Gani Nazir, G. Obos (pimpinan BPOG cabang Surabaya). 

Peristiwa ini akhirnya membuat Hassan Basry untuk berangkat sendiri ke Kalimantan dengan menumpang perahu 

layar ―Bintang Tolen‖ pada tanggal 12 Oktober 1945 (Basry, 1961: 52). 

Dalam laporan politik  A.G. Deelman (16-30 Januari 1947) kaitannya dengan nilai-nilai toleransi masyarakat 

Banjar, tampak ketika ketika  seorang elite SKI, bernama Soeriansyah mengatakan: ―SKI tidak menghendaki anggota 

banyak, tetapi yang dikehendaki yang patuh dan insyaf. Republik tidak membenci bangsa Belanda, hanya tidak 

setuju pada penjajahan, yang terbukti pada Republik bagian penerangan ada bangsa Belanda yang turut bekerja‖. 

Keterangan tersebut dapat dipahami jika masyarakat Banjar memiliki sikap cinta damai, menjunjung tinggi 

nilai-nilai pluralism dan bersikap toleran terhadap bangsa yang berbeda. Nilai-nilai ini merupakan sumber kekuatan 

bangsa ketika sebuah kenyataan bahwa Bangsa Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk dari aspek 

suku, bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Kondisi ini sebagai modal untuk membangun bangsa yang majemuk.  

Masih dari Laporan Politik A.G. Deelman (16-28 Februari 1947), bahwa ketika akan melaksanankan 

kongres pemuda di Kandangan, maka diadakanlah rapat untuk membicarakan segala hal untuk kegiatan itu, di 

antaranya persolan peserta kongres. Dalam rapat itu, telah hadir anggota dari IPI (Ikatan Pelajar Indonesia) sejumlah 

150 orang dan PPPK (Persatuan Pemuda Pemudi Kristen) 87 orang. Kenyataan ini sebuah gambaran jika para 

pemuda Banjar sangat toleran terhadap perbedaan agama waktu itu yang tampaknya sangat mahal untuk saat ini 

ketika konflik berbau SARA ada di negeri ini, seperti kasus Ahmadiyah, Syiah, konflik antar pendukung partai 

tertentu, dan sebagainya. 

Sikap toleransi juga tampak ketika terjadi perseteruan antara anggota  Dewan Banjar dan Anggota ALRI 

Divisi IV A. Menurut pendapat kelompok ALRI Divisi IV A, bahwa eksistensi Dewan Banjar akan melemahkan 

perjuangan untuk menolak negara federal. Karena  itu, Dewan Banjar harus dibubarkan. Pendapat ini ditentang oleh 

beberapa anggota Dewan Banjar, di antaranya adalah  Zafri Zamzam. Ia  mengatakan bahwa tanpa Dewan Banjar, 

maka Belanda dapat bertindak dengan bebas di wilayah ini. Tentu permasalahan ini cukup rumit, karena keduanya 

sangat bertolak belakang. Akhirnya, diusulkan agar keberadaan Dewan Banjar dijadikan sebagai Dewan Perwakilan 

Rakyat Pemerintahan ALRI Divisi IV A Kalimantan. 

Jalan tengah ini merupakan bentuk sikap saling menghargai untuk meraih cita-cita bersama yang 

ditunjukkan oleh dua organisasi besar itu dalam perjuangan mempertahankan RI di Kalimantan. Walaupun terjadi 

perbedaan, dan hampir saja berbuah konflik, namun berkat sikap toleransi yang didukung oleh semangat persatuan, 

maka jalan tengah itu diperoleh. Hasilnya, hingga pengakuan kedaulatan, Negara Kalimantan tidak pernah terbentuk. 

Beberapa bentuk sikap toleran lainnya tampak ketika elite partai SERMI mengadakan suatu konferensi 

pada tanggal 11-12 April 1947 di Banjarmasin. Hari pertama konferensi dihadiri oleh 400 orang dan dipimpin oleh 

Chatib Syarbaini. Pada kesempatan itu, ketua SERMI, Haji Abdurrahman Siddiq membawa pesan tentang gerakan 

wanita Jawa kepada organisasi serupa di Kalimantan untuk mendorong semangat organisasi di Banjarmasin menuju 

kesatuan dan saling membantu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada kesempatan itu pula. Chatib 

Syarbaini menyatakan dengan tegas  bahwa SERMI memperjuangkan semua agama untuk mewujudkan kesatuan 

(A.G. Deelman, 1947). 

Nilai toleransi sangat tampak dari pernyataan seorang pemimpin SERMI waktu itu, yakni ketika Chatib 

Syarbaini tegas menyatakan bahwa untuk mewujudkan persatuan dalam rangka mempertahankan proklamasi di 

Kalimantan Selatan maka diperlukan sikap kebangsaan yang baik tanpa membedakan berbagai perbedaan, 

khususnya keyakinan (agama). Begitu pula dengan pernyataan H. Abdurrahman Siddiq tentang gerakan wanita di 

Jawa yang ikut serta dalam perjuangan. Berita ini tentu memberikan semangat bagi kaum hawa di daerah ini untuk 



ikut mengambil bagian dalam revolusi di Kalimantan Selatan. Ratu Zalekha (periode Kolonial) dan Aluh Idut (periode 

Revolusi Fisik) adalah dua wanita teladan bagi masyarakat Banjar dalam konteks ini. Namun tragis, generasi muda 

wanita hari ini tidak mengenal kedua tokoh ini dengan baik sebuah indikasi adanya kegagalan dalam pembelajaran 

IPS (pada fakta dan konsep sejarah).                       

Gambar  1 Nilai Toleransi Masyarakat Banjar pada Periode Revolusi   

           Fisik (1945-1949) dan dalam Konteks Kehidupan Masa Kini 

 

2.2 Transformasi Nilai-nilai Kejuangan Periode Revolusi Fisik (1945-1940) 

Transformasi dipahami sebagai proses perubahan nilai dalam suatu masyarakat. Masyarakat Banjar pada 

periode Revolusi Fisik (1945-1949) memiliki sejumlah nilai toleransi dalam konteks perjuangan membela bangsa di 

Kalimantan Selatan. Kepemilikan sejumlah nilai toleransi itu, seperti menghargai perbedaan suku, budaya, agama 

dan organisasi kepartaian selama periode ‗perang‘ merupakan modal masyarakat Banjar untuk dapat hidup bersama 

dalam sebuah misi perjuangan. Pada era kekinian dalam masyarakat Banjar, nilai toleransi menampakkan 

‗wajah‘nya yang lain. Ia bertransformasi dalam bentuk lain namun hakekatnya sama, ‗menghargai perbedaan‘ dalam 

katub Bhinneka Tunggal Ika.  

Kata transformasi atau dalam bahasa Inggris transformation, berasal dari dua kata, yakni kata trans dan 

form. Trans berarti melintasi dari satu sisi ke sisi lainnya (accros) atau melampaui (beyond); sedangkan form berarti 

bentuk. Menurut KBBI (2005: 1544), transformasi yakni perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dsb). Dalam bentuk 

kata kerja transformasi menjadi mentransformasikan yang berarti mengubah rupa, bentuk dan sifat (sifat, fungsi, dsb) 

dan juga berarti mengalihkan. Dengan  demikian, kata transformasi mengandung makna, perubahan bentuk yang 

lebih dari, atau melampaui perubahan bungkus  luar saja, perubahan bertahap dan terarah, tetapi tidak radikal. 

Perubahan bentuk dalam konteks penelitian ini adalah perubahan bentuk penampilan, sikap atau karakter seseorang 

atau peserta didik. 

Koentjaraningrat (2009: 170) menjelaskan bahwa proses transformasi kebudayaan sebagai proses belajar 

sesungguhnya adalah ulangan dari reaksi suatu organisme dari luar dirinya, yang terjadi sedemikian rupa sehingga 

salah satu kebutuhan naluri dari organism dapat dipenuhi. Proses transformasi nilai-nilai budaya adalah proses 

belajar kebudayaan dalam arti pewarisan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Umar Kayam (1981) menyatakan bahwa transformasi mengandaikan suatu proses pengalihan total dari 

suatu bentuk sosok baru yang akan mapan. Transformasi diandaikan sebagai tahap akhir suatu proses perubahan. 

Transformasi dapat dibayangkan sebagai suatu proses yang lama dan bertahap. Tetapi dapat pula dibayangkan 

sebagai sesuatu titik balik yang cepat bahkan berubah dengan mendasar. 

Transformasi merupakan perpindahan atau pergeseran suatu hal ke arah yang lain atau baru tanpa 

mengubah struktur yang terkandung didalamnya, meskipun dalam bentuknya yang baru telah mengalami perubahan 

(Yunus, 2013: 70). 

Nilai toleransi dalam masyarakat Banjar masih tampak hingga saat ini. Hal ini tampak ketika Masyarakat 

Banjar mampu menerima berbagai keragaman, baik dalam aspek suku, etnis, agama, golongan, partai dan status 

sosial lainnya. Al Rahman (2012: 116) bahkan menggambarkan bahwa Banjar sebagai sebuah masyarakat 

merupakan taman sarinya Indonesia. Indikasi itu tampak ketika masyarakat Banjar aman dari berbagai konflik 

berbau SARA sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah, seperti Ambon, Sampit, Maluku dan Papua. Daerah-

daerah ini pada beberapa waktu yang lalu telah memperlihatkan fenomena konflik yang tak terkendali baik yang 

berbau SARA, maupun sosial politik.   Dampak konflik tidak hanya pada orang atau kelompok yang bertikai, namun 



imbasnya  hingga ke akar rumput. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena seharusnya kemerdekaan  yang telah 

diperoleh dengan darah dan keringat ini dijadikan sebuah refleksi bagi generasi muda hari ini agar dapat mengisi 

kemerdekaan melalui aktivitas sosial politik, ekonomi, dan budaya. 

Nilai-nilai toleransi dalam masyarakat Banjar dapat pula digambarkan melalui proses asimilasi antara 

penduduk pendatang dan penduduk lokal. Di Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu daerah tujuan oleh para 

transmigran sejak masa Orde Baru.  Penuturan Mahropiono (wawancara, 9 September 2014 di Banjarmasin)  

tentang interaksi masyarakat pendatang dan lokal yang prosentasenya antara 70% (pendatang) dan 30% (lokal) itu 

digambarkan sebagai berikut: 

Dulu saya berdomisili di desa Durian Bungkuk Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.  Orang 
tua saya mengikuti transmigrasi swadaya (spontan) pada tahun 1982.  Saya tinggal di sana hingga 9 
tahun atau tamat SMA. Selanjutnya saya melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Lambung 
Mangkurat Banjarmasin, walaupun sebenarnya secara ekonomi tidak cukup untuk melanjutkan kuliah. 
Selama kuliah, saya kost di Kota Banjarmasin, tapi saya tetap pulang kampung setiap bulan sehingga 
saya memahami kondisi sosial kampung tempat saya dibesarkan. Hal itu kulakukan  hingga lulus kuliah. 
Selama di desa Durian, saya melihat interaksi masyarakat pendatang dan lokal terjadi secara asimilasi. 
Asimilasi tampak pada setiap aktivitas masyarakat baik dalam bentuk perkawinan, kelahiran, sunatan 
dan kematian. Selama Saya di desa Durian Bungkuk, hampir-hampir tidak terdengar konflik berbau 
SARA, justru konflik terjadi antara sesama kelompok masyarakat pendatang. Kehidupan seperti ini 
berlangsung hingga sekarang, bahkan secara ekonomi masyarakat pendatang di desa Durian Bungkuk 
jauh lebih makmur dari sebelumnya yang diperoleh dari penghasilan menanam karet.     

Salah satu indikasi bahwa sebuah wilayah desa atau kecamatan atau kabupaten bahkan provinsi yang 

mencerminkan sikap toleransi yang tinggi yaitu ketika tidak terlihat dan terdengar adanya konflik, baik horizontal 

maupun vertikal. Desa Durian Bungkuk, sebagaimana penuturan Mahropiono (43 tahun) menggambarkan bahwa 

masyarakat Banjar yang menempati 30% di wilayah itu tidak pernah terjadi konflik. Sebuah gambaran bahwa 

masyarakat Banjar di desa Durian Bungkuk memegang teguh nilai-nilai toleransi dengan penduduk pendatang. 

Justru proses asimilasi terjadi di desa Durian Bungkuk, baik dalam bentuk perkawinan, kelahiran, sunatan, dan 

kematian. Bentuk asimilasi itu misalnya, urang Banjar melakukan penyunatan. Pada acara itu, anak di duduk di kursi 

yang telah dihiasi tak bedanya seperti kursi pengantin, sambil didampingi salah satu atau kedua orang tuanya. 

Menyediakan sajian makanan untuk para tamu. Hampir-hampir tidak ada bedanya dengan acara walimahan dalam 

tradisi urang Banjar. Para tamu juga menyiapkan amplop ukuran kecil untuk kemudian ditaruh pada tempat yang 

telah disediakan oleh tuan rumah. Kalaupun tidak disediakan tempat, biasanya para tamu menyelipkannya pada 

kantong baju anak yang disunat. 

Gambaran tradisi sunatan itu adalah tradisi etnis Jawa yang dibawa dari tanah Jawa oleh para trasmigran. 

Namun masyarakat lokal pun saat ini ikut memelihara tradisi itu. Proses asimilasi juga berlangsung pada acara 

perkawinan, kelahiran ataupun kematian. Penggambaran ini menegaskan bahwa nilai toleransi pada masyarakat 

Banjar di desa Durian Bungkuk bahkan hampir terjadi di seluruh wilayah tujuan transmigrasi di Kabupaten Tanah 

Laut. 

Bentuk toleransi dalam masyarakat Banjar, dapat diamati di Desa Giri Mulya Kecamatan Kuranji Kabupaten 

Tanah Bumbu.  

 Di daerah ini menggambarkan kehidupan yang harmonis antara masyarakat Muslim Banjar dan masyarakat 

Bali Hindu. Menurut penuturan M. Khaeroni (Wawancara, 11 September 2014  di Kabupaten Tanah Bumbu) sebagai 

warga di desa Kuranji sejak 10 tahun mengatakan: 

Selama saya bedomisili di  kecamatan Kuranji desa Giri Mulya ini sekitar kurang lebih 10 tahun, 
Alhamdulillah tidak pernah ada konflik. Komposisi penduduknya yaitu Bali yang Hindu terdapat sekitar 



20% (sekitar 750 KK) dan Banjar yang Muslim 80% (termasuk penduduk asli dan pendatang). Kehidupan 
harmonis terjadi baik di kampung maupun di sekolah yang saya pimpin (SMAN 1 Kuranji). Bahkan saya 
sebagai Kepala Sekolah dalam program jangka panjang memuat konsep Tri Hita Karana, yang intinya 
bagaimana menjalin hubungan antara sesama manusia untuk menciptakan kebahagiaan, kedamaian 
dan keharmonisan hidup.     

Secara konseptual, Tri Hita Karana berasal dari kata ―Tri‖ yang berarti tiga, ―Hita‖ yang berarti kebahagiaan 

dan ―Karana‖ yang berarti penyebab. Dengan demikian Tri Hita Karana berarti ―Tiga penyebab terciptanya 

kebahagiaan‖. Konsep ini dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman 

globalisasi dan homogenisasi. Pada dasarnya hakikat ajaran Tri Hita Karana menekankan tiga hubungan manusia 

dalam kehidupannya, yaitu: (a) hubungan dengan sesama manusia, (b) hubungan dengan alam sekitar, dan (c) 

hubungan dengan Tuhan yang saling terkait satu sama lain. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai 

sesama aspek sekelilingnya. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Apabila 

keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan menghindari dari pada segala tindakan buruk. Hidupnya akan 

seimbang, tenteram, dan damai. (http://id.wikipedia.org/wiki/Tri_Hita_Karana, diakses tanggal 11 September 2014). 

Praksis konsep Tri Hitaka Karana baik di sekolah maupun di masyarakat desa Kuranji dapat dilihat melalui 

aktivitas saling membantu pada setiap acara perayaan, seperti hari raya Galungan, Kuningan dan Nyepi. Begitu pula 

ketika umat Islam merayakan hari besar Islam, baik itu peringatan Maulid, Isra‘ Mi‘raj, dan Tahun Baru Islam (1 

Muharam). Semua warga sekolah dan warga Hindu saling membantu ketika peringatan itu dilaksanakan. Adapun 

acara inti pelaksanaan hanya diikuti oleh pemeluknya masing-masing (wawancara, M. Khaironi, 11 September 2014 

di Kabupaten Tanah Bumbu). 

Sikap toleransi masyarakat Banjar di desa Kuranji membuktikan bahwa nilai-nilai toleransi masyarakat 

Banjar yang sudah ada sejak periode Revolusi Fisik (1945-1949) masih eksis hingga saat ini. Nilai-nilai ini penting 

terus dipelihara dalam rangka menjaga kehidupan harmonis penuh kedamaian masyarakat Kuranji di Tanah Bumbu. 

Aktivitas lainnya yang menunjukkan sikap toleransi di desa Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya 

pada aspek pewarisan nilai budaya, sebagaimana dituturkan oleh Guntariadi (wawancara, 12 Oktober 2011 di 

Banjarmasin) sebagai berikut: 

Di desa Kuranji, tempat saya dibesarkan, terdapat tradisi pada setiap tanggal 17 Agustus dengan 
menampilkan kesenian daerah masing-masing etnis yang telah berlangsung sejak tahun 1983.  
Beberapa jenis kesenian itu, seperti etnis Ponorogo dengan kesenian reognya dan jaranan (kuda 
Kepang), etnis Bojonegoro dengan ‗wayang orang‘-nya, etnis Bali dengan drama gong-nya, tari Bali dan 
kesenian bumbung (Bali). Konflik pernah di desa Kuranji antara pemuda Bali dengan penduduk Banjar 
‗asli‘ (yang jumlah sekitar 15%) sekitar tahun 1990-an. Penyebab konflik disinyalir karena salah satu 
pihak merasa dihina. Dengan adanya tradisi bepatut dalam masyarakat Banjar, maka dilakukan 
musyawarah oleh berbagai pihak, seperti pembekal (kepala desa), tokoh masyarakat dan kepolisian. 
Berkat kerjasama dan saling pengertian (mengedepankan sikap toleran) maka potensi konflik dapat 
diatasi.  

Masih di Tanah Bumbu, di desa  Sungai Danau Kec. Satui, juga tampak kehidupan  harmonis dan 

kedamaian antara penduduk asli dan pendatang. Bentuk hubungan asimiliasi itu tampak pada aktivitas seni budaya. 

Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan seni budaya Banjar itu, seperti: seni musik panting, seni tari dan seni bela 

diri silat. Pembina utamanya adalah seorang Jawa, bernama Bambang. Karena pengabdiannya dan jasa-jasanya, ia  

diperbantukan di Kantor Kecamatan bagian kebudayaan Kecamatan Satui. Kecamatan Satui yang  didirikan sekitar 

tahun 80-an. Penduduk asli sebagai mayoritas adalah Banjar dan  sisanya oleh pendatang yang terbesar adalah 

Jawa, dan sebagian kecil  Bugis dan Madura telah menggambarkan sebuah kehidupan yang penuh kedamaian dan 



keharmonisan, yang tampak pada kegiatan pembinaan seni budaya Banjar yang justru dibina dan dikembangkan 

oleh para pendatang (wawancara, Muhammad Royani, 25 September 2014 di Banjarmasin). 

Kehidupan harmonis penuh toleransi antara guru dan guru dan antara siswa dengan siswa  juga tampak 

pada SMP Negeri 7 Tanjung Kabupaten Tabalong, sebagaimana yang diutarakan oleh Ervina (wawancara via 

telepon, tanggal 17 Desember 2014) sebagai berikut:  

Siswa-siswi SMPN 7 Tanjung tidak hanya didominasi oleh ‗penduduk asli‘(Banjar dan Dayak) tapi juga 
pendatang, seperti: Flores, Batak, Jawa, dan Sunda. Jika diprosentasekan jumlahnya maka kelompok 
terbesar dimulai dari Dayak, Banjar, Jawa, Batak, Flores dan Sunda. Begitu pula gurunya, juga berasal 
dari beragam suku dan agama, seperti Banjar (5 orang), Jawa (1 orang), Batak (2 orang), Flores (1 
orang) dan Sunda (1 orang). Kegiatan gotong royong tampak pada setiap kegiatan yang merupakan 
bagian program sekolah, diantaranya melaksanakan hari besar Islam dan acara perpisahan kelas akhir 
yang pelaksanaannya mendapat dukungan dari warga sekolah. Walaupun berbeda suku dan agama, di 
sekolah ini tidak pernah terjadi konflik baik antara siswa dengan siswa maupun antara guru dengan guru, 
semua tampak berjalan dengan baik penuh harmonis. 

Penggambaran tersebut memberikan makna bahwa masyarakat Banjar (pada komunitas di SMPN 7 

Tanjung) sebagai etnis mayoritas di sekolah tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam kehidupan 

sosialnya. Nilai-nilai gotong royong dan toleransi tergambar dengan jelas pada setiap kegiatan sekolah yang 

dilaksanakan. Mereka bahu membahu saling membantu agar tujuan pendidikan di sekolah itu tercapai. Filosofi 

Banjar ―Kayuh Baimbai‖ dan ―Gawi Sabumi‖ tampak pada sekolah tersebut, yakni kerjasama untuk sama-sama 

mengembangkan tugas sebagai anak bangsa melalui sebuah institusi pendidikan. 

Menjaga kerukunan beragama dan keharmonisan dalam pergaulan yang multi etnis dan agama dalam 

masyarakat Banjar di Tanjung, khususnya pada komunitas SMPN 7 Tanjung tentu cukup menginspirasi bagi 

kehidupan bangsa. Penggambaran kehidupan harmonis masyarakat Banjar yang pluralistik itu merupakan modal 

penting pembangunan yang harus terus dipelihara dan dipertahankan.      

Penggambaran sikap toleransi oleh masyarakat Banjar juga dirasakan juga oleh Prof. (Emeratus) M.P. 

Lambut. Ia adalah etnis Dayak beragama Nasrani yang sudah tinggal di Kota Banjarmasin sejak kecil hingga saat ini. 

Profesinya sebelum pensiun adalah dosen pada Jurusan Bahasa Inggris pada Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Beliau menuturkan pengalaman hidupnya, sebagai 

berikut: 

Sejak saya tinggal di Kota Banjarmasin, tidak pernah merasakan sedikitpun dimusuhin orang Banjar. 
Juga tidak pernah merasa dilecehkan oleh orang Banjar karena aku seorang Dayak dan Nasrani. 
Tetanggaku di kompleks Cendrawasih mayoritas beragama Islam, kami hanya berdua, namun sikap 
mereka terhadap saya sebagai orang yang berbeda suku dan agama tidak pernah tampak. Bahkan oleh 
Kesultanan Banjar (Bupati Khairul Saleh) saat ini (2014) mendaulat saya sebagai ‗datuk‘, yaitu: ―Datuk 
Cendikia Hikmadiraja‖ (wawancara,  28 Juli  2014 di Banjarmasin).  

Gambar 1.Piagam Gelar Kehormatan yang diberikan oleh Bupati Kab.   
Banjar (Ir. H. Gusti Pangeran Khaerul Saleh) kepada Prof. M.P.   

Lambut (Repro: Koleksi Pribadi Prof. MP Lambut). 

 

Uraian Prof. Lambut adalah sebuah indikasi bahwa masyarakat Banjar memiliki nilai toleransi yang tinggi. 

Beliau merasakan kesejukan ketika berada di tengah-tengah urang Banjar. Ia tidak merasa sedikitpun dilecehkan 

oleh orang Banjar yang notabene berbeda suku dan agama. Bahkan Kesultanan Banjar (Bupati Banjar, Khairul 

Saleh) mengangkatnya sebagai ―Datuk Cendikia Hikmadiraja‖.       



Akan halnya dengan filosofi hidup orang Banjar, maka beliau menggambarkan sebagaimana filosofi rumah 

adat Banjar, yaitu:  

Konstruksi lantai rumah Banjar pada bagian kiri dan kanan lebih tinggi, dibandingkan di bagian depan 
pintu. Hal itu bermakna bahwa kalau ingin ‗bersama‘ tidak boleh membawa ‗tinggimu‘ (status sosial), 
harus merendahkan dirimu. Duduk barandah (sama-sama duduk di bawah), turun ke bawah. Begitu pula 
dengan atap bagian depan yang tampak menutup pintu, memberi makna urang Banjar tidak suka pamer, 
tapi hidup apa adanya, alamiah. Adapun jendela ukuran lebih kecil dan, berjeraji (jerajak), bermakna 
kada perlu melihat orang di luar sana, lihat diri sendiri saja. Sangat berbeda dengan rumah adat Jawa, 
yakni pada pendopo rendah kiri dan kanan, di tengah lebih  tinggi, makna filosofinya adalah agar jangan 
membawa kebodohanmu jika ingin berbicara ke atas (wawancara, 28 Juli 2014 di Banjarmasin). 

Gambar 2. Setiap Sisi Rumah Banjar memiliki makna filososfi  
(Sumber: www.rumahbanjar.com, diakses tanggal 12  Desember 2004) 

Filosofi rumah adat Banjar merupakan makna ideal bagi urang Banjar. Rumah Banjar melambangkan 

kerendahan hati manusia Banjar, bahwa kebersamaan lebih utama dalam hidup bermasyarakat. Karena itu pula 

tidak perlu memperlihatkan kelebihan yang dimiliki pada orang lain serta untuk kehidupan dunia tidak perlu 

memandang kelebihan orang lain. Mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan adalah hal terpenting yang ingin 

disampaikan dalam filosofi rumah adat Banjar.   

Hasil penelitian Wahyudin (2007) kaitannya dengan kehidupan urang Banjar yang penuh harmonis dengan 

etnis lainnya, dijelaskan bahwa dalam masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan terdapat sekian banyak etnis, 

seperti etnis Banjar, Madura, Jawa, Sunda, Bugis, Batak,  Cina dan sebagainya. Etnis Madura adalah yang terbesar 

kedua setelah Banjar di Kalimantan Selatan. Mereka telah tiba di banua Banjar sejak tahun 1920, bahkan menurut 

sumber lain menyebutkan etnis Madura telah ada di bumi Banjar sejak abad ke-16-17.  Pada umumnya etnis Madura 

bekerja pada sektor informal, seperti penjual sate, penjual sayur mayor, penjual daging, dan penarik becak. 

Disamping itu, sebagian juga pada sektor formal, seperti anggota DPRD,  PNS di pemerintahan dan lembaga 

pendidikan, serta sebagai pengusaha tambang. Berbagai jenis pekerjaan itu menggambarkan jika manusia Madura 

adalah pekerja keras. Beberapa wilayah penyebaran etnis Madura yaitu Kampung Gedang, Pekapuran, Pasar Lama, 

Pekauman, Kelayan, Sungai Baru, dan sebagainya. Kehidupan etnis Madura dengan etnis lainnya, khususnya 

Banjar tampak harmonis, khususnya pada saat kegiatan keagamaan seperti maulidan. Intinya, etnis Madura hampir 

tidak pernah melakukan konflik dengan etnis lainnya dalam arti konflik berskala besar.  

Keterangan Wahyudin (2007) tersebut dapat dijelaskan bahwa masyarakat Banjar dapat menerima etnis 

manapun di bumi Banjar. Walaupun diketahui bahwa etnis Madura seringkali melakukan hal-hal yang kurang 

mengenakkan dengan etnis ‗pribumi‘, seperti ―Peristiwa Sampit‖ di Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah 

perbatasan Kalimantan Selatan, namun faktanya, hingga saat etnis Madura dan Banjar masih dapat hidup rukun dan 

harmonis.  

Pernyataan Baqi Qastalani (Wawancara, 15 Oktober 2014 di Kota Banjarmasin) tentang penerimaan orang 

Banjar terhadap orang luar atau pendatang tampak dalam hasil wawancaranya sebagai berikut: 

Sejak saya di Kota Banjarmasin (1960) dan memulai bekerja di SMAN 2 Banjarmasin merasakan bahwa 
selama saya hidup berdampingan dan bekerja dalam satu instansi dengan orang Banjar hampir-hampir 
tidak pernah ada masalah, walaupun saya seorang berdarah Jawa. Kalaupun ada masalah, maka 
intensitasnya sangat kecil dan hal itu biasa dalam pergaulan. Hanya saja, kaitannya dengan sikap 
toleransi, saya melihat bahwa adanya tradisi orang Banjar yang sebagian besar (sekitar 90%) penganut 
NU, yang gemar melakukan ziarah kubur atau wisata rohani ke makam-makam para ulama baik yang 
ada di sekitar wilayah Kalimantan Selatan ataupun di Pulau Jawa terindikasi sebagian diantaranya tidak 
sesuai dengan sunnah Rasul. Karena itu, penganut Muhammadiyah selalu menyinggung masalah ini 
pada setiap pengajian yang dilaksanakan di mesjid dan musala milik Muhammadiyah yang bertujuan 



untuk meluruskan masalah tersebut. Tidak jarang masalah ini membuat gerah penganut Nahdiyin dan 
kadang bersitegang walaupun tidak berpotensi konflik yang lebih besar. Terbukti hingga saat ini tidak 
pernah muncul masalah karena hal tersebut.     

Jika kita memasuki Kota Banjarmasin, di pal 6 (km 6) terdapat gapura yang bertuliskan: ―Kami Himung Pian 

datang‖. Ungkapan ini memiliki makna nilai yang mendalam jika urang Banjar adalah masyarakat yang terbuka 

dengan etnis dan budaya lain. Keberadaan etnis Madura yang sudah ada sejak abad ke-16 hingga abad 21 

menunjukkan bahwa masyarakat Banjar sangat toleran etnis manapun, khususnya  Madura. Menurut Wahyudin 

(2007), hubungan harmonis antara Madura dan Banjar dengan begitu lama disebabkan oleh adanya kesesuaian 

keadaan sosiokultural antara Madura dan Banjar, yaitu sama-sama pengikut ahlul sunnah waljamaah. 

 

 

 

Gambar 3. Gapura Kota Banjarmasin yang terletak di KM. 6, bertuliskan  
―Kami Himung Piang Datang Sabarataan‖ (Kami senang saudara datang semua) sebagai simbol urang Banjar 

masyarakat terbuka‖ 
(Sumber : Dokumen Pribadi, Foto diambil Tanggal 7 Agustus 2014). 

 

Masyarakat Banjar memiliki filosofi hidup yang disebut  Kayuh Baimbai. Istilah ini digunakan sebagai slogan 

Pemerintah Kota Banjarmasin yang artinya ―bersama mengayuh ‗sampan‘ untuk mencapai tujuan bersama‖. 

Kaitannya dengan nilai-nilai toleransi yakni bahwa setiap orang dalam konsep Kayuh Baimbai diberikan kebebasan 

dalam berkreasi untuk meraih harapan-harapan yang telah dirumuskan bersama. Filosofi ini semakin menyuburkan 

karakter  manusia Banjar dalam kehidupannya yang sangat menghargai berbagai keragaman, baik suku, etnis, 

agama dan antar golongan. 

Filosofi hidup lainnya, kaitannya dengan  hidup toleransi yakni jangan becakut papadaan atau lengkapnya 

lamun tanah banyu kada handak dilincai urang, jangan bacakut bapadaan.  Hakekat konsep hidup orang Banjar ini 

yakni bahwa sesama orang Banjar hendaknya lebih mengedepankan perdamaian daripada konflik. Dalam konteks 

historis, masyarakat  Banjar pernah mengalami pengalaman masa pahit yang dapat dikategorikan jangan becakut 

papadaan. Pada waktu itu, Sultan Tamjidillah  menduduki tahta kerajaan yang dipaksakan oleh pemerintah Belanda 

yang seharusnya Pangeran Hidayatullah. Kondisi ini menyebabkan  masyarakat Banjar gerah, marah dan akhirnya 

menjadi salah satu penyebab terjadinya  perang Banjar. Jangan becakut papadaan dalam hal ini diperlihatkan kedua 

tokoh Banjar, yaitu Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjidillah. Suasana becakut terjadi pada kedua tokoh ini 

yang melahirkan situasi perang dan berdampak terhadap penghapusan Kerajaan Banjar pada tahun 1860 oleh 

Pemerintah Kolonial Belanda. 

Pengalaman pahit itu, telah menginspirasi masyarakat Banjar  hari ini bahwa hidup yang damai dengan 

sesama (Banjar) merupakan kunci hidup bahagia.  Karena itu, jangan becakut papadaan  telah menjadi filosofi hidup 

orang Banjar. 

Dalam filosofi urang Banjar, kaitannya dengan hidup toleransi atau hidup berdampingan dalam suasana 

damai dan saling menghargai yakni  banganga dahulu hanyar berucap. Makna simbol kalimat itu adalah bahwa 

seseorang sebaiknya mempertimbangkan dahulu setiap kata-kata dan kalimat-kalimat sebelum diucapkan. 

Masyarakat Banjar sangat percaya bahwa mempertimbangkan kata-kata sebelum diucapkan untuk menjaga 

perasaan  orang lain adalah penting. Prinsip menghargai orang lain, dari golongan manapun telah menjadi prinsip 

urang Banjar.  Prinsip ini didukung pula dengan filosofi lainnya, yakni: badiri sadang, baduduk sadang, artinya 



dimanapun kita berada dapat menyesuaikan diri dan dan dapat menempatkan diri. Filosofi ini telah terbukti ketika 

masyarakat Banjar dapat eksis dimana saja mereka berada, seperti di Tembilahan Riau, dan beberapa daerah di 

pulau Jawa bahkan ke luar negeri, seperti di Arab Saudi. 

Disamping beberapa filosofi hidup tersebut, maka gambaran tentang adanya sebuah kewajiban untuk hidup 

rukun tercermin pula dalam  Undang-Undang Sultan Adam Pasal 2 dan 21. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa Tetuha 

Kampung diwajibkan untuk menjaga kerukunan hidup dalam masyarakat, kemudian pada Pasal 3 UUSA dijelaskan 

tentang bermusyawarah dalam melakukan kegiatan di lingkungannya. UUSA ini merupakan produk undang-undang 

sejak tahun  1853 yang dapat dimaknai bahwa masyarakat Banjar telah memiliki norma hukum yang mereka patuhi 

dalam rangka hidup berdemokrasi, saling menghargai dan senantiasa menjaga kerukunan hidup dalam masyarakat.  

Penggambaran ini sebuah indikasi jika urang Banjar telah memiliki konsep diri (self concept) dalam bermasyarakat 

yang di antaranya telah diajarkan oleh para pendahulunya melalui sebuah undang-undang. Karakter masyarakat 

Banjar hari ini sangat dipengaruhi oleh nilai sejarah dan budayanya. Pelaksanaan UU Sultan Adam telah 

memberikan pengalaman hidup masyarakat Banjar dalam konteks toleransi sehingga kemampuannya menerima 

kelompok lain hampir-hampir tidak mengalami masalah. 

Dalam konteks sastra, kaitannya dengan nilai toleransi yang berhubungan dengan sesama, maka tradisi 

lisan Balamut dapat menjelaskan bahwa urang Banjar adalah masyarakat terbuka yang sangat menerima kehadiran 

etnis lain. Demikian penegasan  Hermawan (2013: 355) tentang sejarah pembentukan tradisi lisan balamut yang 

menurutnya merupakan hasil dari proses persilangan budaya Melayu, Dayak, Jawa, Banjar dan Cina. Informasi 

tersebut memberikan penguatan tentang proses pembentukan identitas urang Banjar, bahwa Banjar bukanlah 

sebuah etnis tertentu namun urang Banjar itu adalah orang yang menempati  wilayah Banjar yang merupakan 

sebuah group dari berbagai kelompok suku bangsa (Usman, 2000).  

III. SIMPULAN 

Nilai-nilai toleransi masyarakat Banjar pada periode Revolusi Fisik (1945-1949) di Kalimantan Selatan 

dalam bentuk penghargaan berbagai perbedaan, seperti agama, suku, bahasa, budaya dan organisasi politik selama 

periode itu telah membuahkan hasil berupa kemampuan bersinergi dalam nuansa kayuh baimbai, samuak saliur, 

sabantal sapaguringan, dan saling menghargai  untuk  bersama-sama mempertahankan kemerdekaan dari penjajah 

Belanda/NICA. Hasilnya, cita-cita Belanda/van Mook untuk mendirikan negara Kalimantan gagal total dan bahkan 

elite Banjar berhasil mengikrarkan ―Proklamasi 17 Mei‖ di Kandangan oleh gerilyawan Brigjend. Hassan Basry yang 

didukung penuh Gubernur Kalimantan Pertama, Ir. Pangeran Mohammad Noor, dan elite-elite lainnya, seperti KH. 

Ideham Chalid, Abrani Sulaiman, Zafri Zamzam, dll.  sebagai bentuk sikap kesetiaan masyarakat Banjar terhadap 

Republik Indonesia yang saat itu berpusat di Yogyakarta.  

Nilai toleransi pada periode Revolusi Fisik (1945-1949) selanjutnya bertransformasi pada kehidupan 

masyarakat Banjar dalam konteks masa kini yang juga tergambar dalam nilai budaya Banjar. Penghargaan terhadap 

perbedaan itu, diantaranya tampak ketika para elite Banjar di Banjarmasin memahatkan kalimat ―kami himung piang 

datang sabarataan‖ pada gapura selamat datang di kota Banjarmasin (km.6) yang maknanya ―siapapun yang datang 

ke banua (Banjarmasin) adalah saudara‖.  Transformasi nilai toleransi itu juga tampak dalam kehidupan masyarakat 

Banjar di Kalimantan Selatan yang mencerminkan sikap saling menghargai dalam semua aspek kehidupan sosial 

politik, ekonomi dan budaya. Rendahnya konflik horizontal dan vertikal di banua Banjar baik antar suku, agama dan 

pendukung partai adalah cerminan bahwa sikap toleransi adalah bagian dari filosofi hidup urang Banjar yang secara 

historis telah diwariskan pada periode Revolusi Fisik (1945-1949) bahkan telah ada pada periode Perang Banjar 

(1859-1906) (Sjamsuddin, 2015).        



Berbagai gambaran terhadap nilai toleransi masyarakat Banjar adalah peluang terhadap kajian revitalisasi 

Pendidikan IPS di sekolah, sebagai kajian yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, yakni warga 

negara yang demokratis, menghargai kemajemukan, dan toleran terhadap berbagai perbedaan. Kondisi ini adalah 

peluang terhadap pembentukan jati diri bangsa sebagai bekal menghadapi tantangan global.   
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ABSTRACT 

The existence and function of technology has brought many problems in social life. Nevertheless the publics needs 
cannot be postponed because the technology functions as a plane which facilitates the handling of human affairs that 
undergo progress drastically. The ease of technology offered influences the mentality of its users. The technology 
users are not only happy to take a quick ways (instant), but also often fall into thinking that degrades human values 
themselves. Therefore, a the development is not only measured on the basis of figures such as economic growth, but 
it can improve the quality of construction of socio-cultural life. In essence, our development must be based on the 
value system of traditional or local knowledge. The development should consider the traditional values, has a positive 
value for the natural environment that is the part of life itself. That is why, the ethnopedagogy is local knowledge-
based educational practices in various aspects of life. This may imply that the teachers in the context of teaching 
must adapt to the cultural values prevailing in the local environment. The education through further pedagogical 
approach should based on local knowledge as a source of innovation and skills that can be empowered. 

Keyword: ethnopedagogy, local knowledge, and Banjerese culture 

I. BACKGROUND OF THE STUDY 

The existence and function of technology has brought many problems in social life. Nevertheless the 

public‘s needs cannot be postponed because the technology functions as a plane which facilitates the handling of 

human affairs increasingly difficult abandoned. The ease of technology influences the mentality of its users. The 

technology users are not only happy to take a quick ways (instant), but also often fall into thinking that degrades 

human values themselves (Alwasilah et all, 2009). 

The negation of human values does not only happen in practical terms, but also are found in academic life. 

The study of human is less intensive and focuses more on economics, or technology. Whereas human study 
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occupies a central place in the development process. Most irregularities in the development happenbecause the 

devotion to the human study is low and disappeared (Alwasilah et all, 2009). 

Therefore, the development is not only based on the basis of figures such as economic growth, the number 

of malls, and factories, but also can be seen on whether the development can improve the quality of the construction 

of socio-cultural life in a structural manner, in a cultural way, and procedurally. 

At present, the rate of growth of our national economy is high, but at the same time social inequality has 

reached an alarming point. Learning from various failures, especially in the era of globalization when the new 

awareness among planners and development workers exist, then our development must be based on value systems 

or indigenous cultural traditions. The local knowledge is reflected in the system of local knowledge and technology in 

society itself is derived from various regions still considered traditional values. This is evident in its behavior which 

has very high respect for the natural environment which is an integral part of life. 

Various studies, such as in the fields of medicine and traditional architecture, farming systems and 

bersawah, as well as conservation and natural resource management systems traditionally in various regions 

indicate that local knowledge systems and technologies are used by the people of various ethnic groups in Indonesia 

who have compatibility with logic of modern science(Adimihardja, et all, 1999). Nevertheless, it seems important to 

realize that local knowledge is not to be understood as a system of complete and perfect knowledge. Such a view is 

clearly erroneous. Local knowledge should be understood as a system of knowledge that is dynamic and evolving in 

line with society‘s demand. 

 

II. THE MEANING OF LOCAL WISDOM  

According to Chamber (1987), the local knowledge is often also referred to as the science of the people, 

ethnoscience, rural science, and any use the term indigenous technical knowledge. There is no single definition of 

the term local knowledge (local knowledge). Some experts give different terminology to describe these definitions 

and the terminology tends to expand, such as the knowledge derived from the native (indigenous knowledge), 

traditional knowledge (traditional knowledge), technical knowledge derived from native (indigenous technical 

knowledge), and system knowledge derived from the native (indigenous knowledge systems). 

Some understanding of each of these terms can be described as follows (Muyungi and Tillya 2003): 
1. Viaenderen (1999) describes indigenous knowledge as a collection of ideas and assumptions that are 

used to guide, control, and describes the actions in a specific setting, based on the value system (religion 
and belief in things unseen) and epistemology. He subsequently also provides on understanding of 
indigenous knowledge systems as knowledge possessed and controlled by indigenous or native in a 
systematic way. 

2. Brouwer (1998) describes the traditional knowledge as old-fashioned skills, customs and special original, 
conventions and routines that embodies a static view of the culture of the society. The traditional 
knowledge operates on a practical level based on repeating measures on the basis of the opinions and 
beliefs. 

3. Kajembe (1999) describes the indigenous technical knowledge includingthe knowledge of tools and 
techniques for assessment, interpretation, skills, shape change, and the utilization of the resources that 
are specific to a particular location. 

Relating to the characteristics of local wisdom,Ellen and Bicker (2005) further mention some of the 

following: 
a. It is a set of experiences, rooted and produced by people who live in a particular place 
b. It is transmitted orally, through imitation and demonstration. 
c. It is the consequence of direct practice in everyday life and constantly is amplified on the basis of 

experience and trial and error. 



d. It tends empirical rather than theoretical knowledge in the strict sense. 
e. Repetition is the hallmark of tradition, even when new knowledge is added. 
f. Selalu berubah, diproduksi serta direproduksi, ditemukan juga hilang, sering direpresentasikan sebagai 

sesuatu yang statis. 
g. It always turn, is produced and reproduced, is found,is also lost, often is represented as something static. 
h. It ss typical. 
i. Terdistribusi tidak merata secara sosial. It is distributed unevenly in social way. 
j. It is functional. 
k. It is holistic, integrative, and found in the broader cultural traditions. 

Local knowledge systems also form the basis for decision-making, which is implemented through local 

organizations, and provide the foundation for innovation and local experiments. The local knowledge systems, such 

as adaptive skills of local people usually are derived from long experience, which is often communicated through 

―oral traditions‖ and learning through family members and generations.Therefore, Kalland (2005) mentioned that local 

knowledge is actually not a myth because it also has properties as empirical knowledge (concerning the perception of 

the environment), the paradigmatic knowledge (understanding), and institutional knowledge (keterlekatan with social 

institutions). 

The local knowledge is the basis information for society that facilitate communication and decision making. 

The local knowledge is a systematic part of the knowledge acquired by the local community through the accumulated 

experiences of informal and in-depth understanding of the environment as a culture. Sometimes the perception of 

local knowledge is different from the outside (outside the community in question). According to Geertz (2003), 

language as a system of symbols and dialectic is needed to understand the local wisdom is because the meaning of 

‗right‘ and ‗wrong‘ must be understood in the linguistic construction of what is ‗right‘ and what is called the ‗wrong‘ in 

the context of the local community. In line with this, Warren and Rajasekaran (1993) state that local knowledge is 

something unique that is contained within a culture or society. 

In the perspective of anthropology, Wahyu (2007) stated that the local wisdom using the terminology of 

indigenous culture can be interpreted as knowledge derived from its unique culture, have a relationship with nature in 

its long history, adapting to local ecological system, is dynamic and always open to additional new knowledge. In the 

other word, it is a unique local knowledge, derived from local culture as well as the basis of decision-making at the 

local level in various areas of human life. 

Based on the above definition, the local knowledge includes the traditions and practices of long-standing 

and growing in certain areas. It is a native of the place or the local communities embodied in wisdom, knowledge, 

and learning communities. In many ways, the local knowledge is passed between generations orally from person to 

person and can take the form of stories, legends, myths, rituals, songs, and even the law. 

 

III. ETHNOPEDAGOGY 

Ethnopedagogy is local knowledge-based educational practices in various aspects of life. It will grow into 

ethnophilosophy, ethnopsychology, ethnomusicology, ethnopolitics, and others. The Ethnopedagogy  considers the 

indigenous knowledge or local wisdom as a source of innovation and skills that can be empowered for the welfare of 

society. The local knowledge is a collection of facts, concepts, beliefs, and perceptions towards their environment. It 

includes how to observe and measure the environment, solve problems, and validate the information. In short, local 

knowledge is the process of how knowledge is generated, stored, applied, maintained, and inherited (Alwasilah, 

2009).  

According to Alwasilah (2009),There are some characteristics of local knowledge: (1) it is based on 

experience, (2) it is tested after for centuries, (3) it can be adapted to the culture now, (4) it is integrated in every day 



practice and institutions of society, (5) it is generally carried out by individuals or society as a whole, (6) it is the 

dynamic and ever-changing, and (7) it is strongly associated with the belief system. The empowerment through the 

adaptation of local knowledge, including a reinterpretation of the values contained in a number of proverbs, with 

contemporary conditions is a smart strategy to solve social problems because in many cases, the social problems 

also come from local issues as well. The local knowledge can be a vehicle that is in synergy with the aim of 

modernizing the base ourselves on the preservation of local excellence. 

Therefore, ethnopedagogy can be defined as a learning model based on local wisdom. This may imply that 

the teachers in the context of teaching must adapt to the cultural values prevailing in the local environment. The new 

material can be easily accepted if it contains values that are in line with local values. Education also provides 

universal values that exist in the world. Conversely, the local values very good also can be raised and socialized into 

the wider world. Education based on ethnopedagogy sees the local knowledge as a source of innovation and skills 

that can be empowered. 

IV. BANJARESE CULTURE BASED ETHNOPEDAGOGY 

South Kalimantan has many cultural treasures. It becomes necessary to carry out excavations of local 

knowledge relating to the meaning and function for the benefit of short and long term.The pattern of community life in 

South Kalimantan, especially Banjar tribe, nearly 80% of the upstream and downstream is characterized with a 

distinctive culture, river culture. Conversely different from agrarian culture or cultural hinterland (mainland) which has 

a strong awareness of the ownership of land, then in South Kalimantan, the river since ancient times has become a 

major traffic lanes from one region to other regions, so Banjarmasin often is dubbed as the River City or City of a 

Thousand Rivers (Humaidy Abdussami, 2014). 

In subsequent developments, Culture Banjar under go a process of acculturation, mixing with other cultures 

such as the Dayak culture, Javanese, Malay culture wrapped into one in the Banjarese cultural dress (Humaidy 

Abdussami, 2014).Banjare seculture has a democratic character. It is characterized with the open-mindedness and 

flexiblity in which Banjarese culture accepts a variety of other cultures. Iti s able to position the other cultures as 

equal. The Banjarese people are egalitarian, equitable, democratic, and far from tribal fanaticism. By entering the 

deeper values of local wisdom in Banjar culture, there may be mentioned some forms of which are: 

 

4.1 Negotiating and Justice  

The values of democracy begins when the Sultan Suriansyah(1526-1545), as the first king of the kingdom 

of Banjar regulatedits governance. The first steptaken by the Sultan did not choose Patih and Mangkubumi from the 

nobility of the owner or the royal family, but from Urang Banjar or the ordinary people are who was competent, had 

the ability and loyalty-dedication to the kingdom. The first person selected by the kingdom was based on the public 

will in which Patih Masih, a child of fisherman lived on the bank of the river Martapura, precisely in the Kuin area 

(Humaidy Abdussami, 2014). 

The tradition of negotiating as the value of democracy, both in the king domand people sorrounding can be 

proved in the Actof Sultan Adam(1825-1827) in Article 3 reads:Tiap-tiap tetuha kampung kusuruhakan mamadahi 

anak buahnya dengan bamufakat, astamiyah lagi antara bakarabat supaya jangan banyak pamandiran dan 

babantahan. Maksudnya agar tokoh-tokoh (sesepuh) kampung membiasakan musyawarah untuk menghindari 

terjadinya salah paham dan percekcokan. 

Thus, negotiating aims to find a way out together and solve all the problems that occur both in the family 

and society and such thing has been implemented since the first Banjarese people. Moreover, if there is a dispute in 

a village, thenTetuha or people considered learned to do the odd jobs to earn rewards, prompt them to caution about 



the intricacies of trade or school. The important one is how they can be independent as soon as possible from their 

parents. 

To reach freedom, the Banjerese children are brave to get through the difficult life. If they do not find a job in 

their hometown, they will go across the city or island, and settle there. Their parents are willing to leave them away 

for the better life in their future. No wonder when many of Banjerese people become the successful persons in 

overseas, such as Bangil, Nyamplungan (Surabaya), Jayengan (Solo), Kauman (Yogya), Johar (Semarang), 

KualaTungkal (Jambi), Tambilahan (Riau), Sapat, Batu Pahatand Penang (Malaysia). 

Equally important, the tradition of freedom still very strong in educational institutions Punduk (a kind of 

boarding school) is to train and educate students to become independent and free from their parents. They explore 

various religious knowledge while being trained independently without any necessity to be Tuan Guru or priest in the 

future. Although usually, most of their graduate become Tuan Guru, but any of them are not talented to be Tuan Guru 

(Humaidy Abdussami, 2014). 

 

4.2 Criticism Tradition 

The criticism tradition in Banjerse culture more appears in the expression of art. First, the art Madihin which 

is one of the traditional arts of Banjar, is very popular, often recites poems Pemadihin (now very famous son John 

Tralala and Hendra), slipps criticism on anyone who is goody and quasi great with subtle satire wrapped in language 

rhymes, beautiful, poetic and humorous in the form of dialogical shouted in unrequited rhyme or poem that is familiar 

with the accompaniment of a drum rhythms fly (a kind of tambourine). Second, the story of the legend that is 

published in Banjarmasin Post every day about Palui (the largest newspaper in South Kalimantan and Banjarmasin). 

This figure is somehow similar to the figure Kabayan in West Java, which is portrayed as an innocent 

person, who is funny, naughty, unique, somewhat smart dumb, rather clever and rather dare fear. He appears as a 

critic of anyone who considers excessive, arrogant and presumptuous. The critique target can be themselves and 

others, the champion at the village to government officials, the hamlet to the city, the students until Tuan Guru, 

soninlaw, son to his parents, and wife to her husband,and so on covering various figures face to be criticized. The 

expression of criticism is wrapped in Banjar slang language humorous and ridiculous with the method of retelling 

(Humaidy Abdussami, 2014). 

 

4.3 The Knowledge about the Nature Symptoms 

Banjarese society can know the phenomena of nature through plants, animals and stars in the sky. The 

various natural events are always experienced in turn around time, which is sometimes due to repeated-recurring 

symptoms that occur eventually and are taken into account. 

According to SR (Humanist in Abidinsyah, 2012): 
To determine the nature symptoms, the traditional societyof Banjar usually observe plants, animals and 
stars. For example: if a tree Ambawang (embacang) starts to flower, they believe that summer has 
arrived. Ambawang trees are fruit trees typical of Banjar. If the flowers of this tree are crimson, it means 
that the summer will be long, but if pink signifies summer will not be long. This summer is also commonly 
called the eastern shoots by the Banjaresethat can be known through the emergence of a cluster star on 
the horizon. To know the signs of the coming of the rainy season, they believe in the existence of 
kalambuai (gondang) that have sprung up in large numbers. The sign of the rainy season is also known 
as western shoots and the signs are usually characterized by the sound of frogs that is constant in large 
quantities. This proves that the natural phenomena that they know by experience has helped with the 
surrounding environment of the earth to the sky. That is why,Banjerse society always preserve their 
environment. 



V. THE KNOWLEDGE ABOUT PHYSICAL ENVIRONMENT 

In Banjarese society, the concept of their knowledge of the physical environment is not only rooted in the 

theory of natural preservation of the environment per se, but to a certain extent they have to preserve the physical 

environment as an effort to maintain and carry out the mandate of God. All creatures and objects are in a mutual 

relationship with each other in the life cycle that constantly rotates according to the laws of nature. 

Banjarese people can determine the condition and soil layers based on plants that are in it. It is based on 

existing knowledge and experience of living in community. SR (Abidinsyah, 2012)said: 
Banjarese people can determine soil fertility based on their experiences. The soil is considered fertile if 
the lower layers are the source of water, clay and thick. It is usually referred to tuha soil. The type of soil 
that is otherwise suitable for agricultural land is often called the cold soil. The other knowledge the people 
also often use to determine whether or not the soilis for agriculture, for example, to determine soil fertility 
can be known by looking at the types of plants that grow on it. The fertile soil when the soil is classified 
overgrown grass with types, such asbelaran, kusisap, pipisangan and paku lembiding, then it is good 
land for agriculture, but if that is growing like: parupuk, rushes mice, kumpai miang, bright, and hahauran, 
then the soil is not fertile . 

In a word, the physical knowledge that can be used to assess and maintain the environment is in the form of 

determination of soil fertility by looking at the type of plants that grow on it. 

 

VI. THE KNOWLEDGE OF TYPES, BENEFITS, AND CULTIVATION 

The pedestal welfare of mankind depends on the conservation of the environment or ecosystem and the 

menkind them selves are a very important part in it. On the basis of such knowledge, people in South Kalimantan try 

to keep the extinctions of God‘s creation, and its extinction would result in the enactment of the process of narrowing 

the living space and menkind life themselves. 

The public knowledge about the prevention of erosion, which maintains inorganic materials and minerals in 

the soil carried by habit ever is undertaken by their predecessors. At the boundary of each rice field, it made shipyard 

(earthen wall made elongated in left and right) of rice cultivation. At the top of the shipyard, plants are cultivated 

which can be used as a cucumber, capsicum, corn and so forth. Based on that, SYR (Abidinsyah, 2012) said that:  

Banjarese people believe that the various types of living beings diverse and layout elements forming the 

physical environment is the environment with their respective functions. Therefore, the life concept of the Banjarese 

never want to kill plants or animals in the environment around them. This can be seen in fishing in the river only using 

Ringgi (fishing nets) with a certain size, so that the remaining small, as well as the cutting of trees / plants before the 

cut had been prepared in advance replacement. The felling of trees is only for the and the young still be left with the 

term tebang pilih or selective logging. 

The public knowledge about herbs or plants that accompany rice cultivation in paddy are good and wise 

enough. The shipyard system in which the cucumber, watermelon, corn and other creeping plants are planted can 

serve as a tool to control plant pests, especially rats can be determined by examining plants grown in the shipyard. 

Therefore, the plants grown normally is chosen, preferably by mice so that it is easy to find out if there are mice rice 

paddies and very helpful in prevention. 

The life environment found in home gardens are often planted with perennials such as olive trees to the 

border with a very strong leaves that do not easily fall off, so it does not contaminate the yard. In addition, it is also 

planted with herbs such as lemongrass, galangal, janar, jariangau and rarely the taro plant types and sweets 

because the rat likes visiting the house into hiding. Similarly, the tree or plant (tree rambung, kariwaya, which is 

believed as the refuge of ghost (supernatural beings) and Banjarese people do not want to plant it near the house). 



The natural environment around the household can give us the benefit as dyes that are used for food and 

drinks. It can be used as a coloring agent in the manufacture of cloth sasirangan since the first generation to the next 

generation. RD (Abidinsyah, 2012)said:  
The dyes can be taken from a variety of plant species around our environment, such as yellow derived from 
plants janar and ginger. Red comes from substance of gambier red of fruit mingkudu, crimson or red chili. 
Green comes from the leaves pudak or ginger (tipakan). Black comes from kabuau or happen outside. 
Purple is derived from the seeds ramania (Gandaria) or fruit Karamunting. Chocolate comes from uar or 
rambutan fruit leather. The use of dyes derived from plants is a local wisdom that is environmentally friendly 
and not harmful to human health. 

 

VII. THE TRADITIONAL HOUSE/RITUAL 

South Kalimantan has a wide variety of custom homes, namely 11 (eleven) Banjar traditional house types: 

1) The Banjerese traditional house in High ridge-type, 2) Tipe Gajah Baliku, 3) Gajah Manyusu, 4) Balai Laki, 5) Balai 

Bini, 6) Palimasan, 7) Palimbangan, 8) Anjung Surung,9) Tadah Alas, 10) Joglo, 11) Lanting. Banjarese traditional 

house has a specification of each good views of the construction of the building as well as social historical 

background.SYR (Abidinsyah, 2012)said: 

Banjerese society has a custom house called Home Banjar the construction is always in the form of House 

Stage. This type is a type of environmentally friendly because the land can serve as a water catchment so that it can 

cope with flooding. This type of house stage by local governments has been used as a regulation in the manufacture 

of construction of houses and shophouses. Likewise, the construction poles and sticks with kacapuri system still 

allows water to  flow. The Banjarese traditional house has doors wide enough and it aims to facilitate air circulation 

so that the house is always in a state of cool and fresh. 

The Banjarese tribe also has a house called House Lanting and it is located on the river because the river is 

the primary means of transportation in the past. Lanting home, but used as a residence, also serves as a barrier to 

erosion of the river shore because lanting can anticipate a wave. Lanting existence in the cleanness as a tourist 

attraction of the river should be set with interesting architectural touches. 

VIII. LOCAL RICE CULTIVATION IN TIDAL SWAMP LAND 

Local Rice Cultivation in Tidal Swamp Land, according to Taufik Hidayat (2010),gets through the following 

phases: 

8.1 Land Clearing 

In land clearing, there are priority activities that should be carried out. In the area of tidal swamp land type 

A, the clearance must be followed by excavation paddy fields in advance and ditch or canal in paddy fields. Drains or 

ditches (width 50-75 cm and 40-50 cm in) at the center of the field and perpendicular to the river is a form of effort in 

water regulation. The function of these channels include (a) to accelerate the entry and exit of tidal flow; (b) to 

accelerate the leaching process (leaching) soil acidity; and (c) to facilitate the transport of inputs (fertilizers, and 

seeds) and yields, as boats or catamarans can be inserted into the fields. Management or water regulation is one of 

the keys to success in the Banjarese farmers in tidal wetlands. 

8.2 Soil Processing 

Soil Processing in tidal swamp land type A uses a cleaver to cut grass, weeds and the remains of the 

previous season rice crop marks (also called tampilai banih). Tillage activities in tidal swamp land type A is relatively 

easy compared with the type of other tidal wetlands as grass or weeds that grow generally only slightly. 

Soil processing of tidal marshland in type B, C and D is done using a trowel, a kind of machete but in the 

end given the rather long stalk bent upward as a handle. The working principle of this trowel tool is to cut or cut 

grass, weeds or leftover rice crops a year earlier by peeling thin layer of soil (less than 5 cm). 



8.3 Selection of Rice Varieties 

The rice varieties commonly used in agriculture in tidal wetlands are local varieties that are relatively long-

lived, can be cultivated only once a year. The characteristics of local varieties are: (a) relatively resistant to flooding 

and soil acidity (low pH) and soil containing toxic elements for plants such as aluminum (Al) and iron (Fe) is high; (b) 

relatively long-lived (9-11 months); (c) trunked plant height and panicle or rice stalks are above making it easier 

harvesting with ani-ani; (d) the maintenance is not too intensive; (e) has strong competitiveness against weeds, that 

can suppress the growth of weeds in rice fields; (f) taste delicious rice with quality pera (somewhat dry and hard) 

according to the Banjarese taste, and (g) the price of grain is relatively more expensive compared to the high-yielding 

varieties. 

8.4 Seeding 

Paddy seeding Paddy seeding in tidal wetland is generally carried out in three stages, namely: palai, 

melacak, and tangkar anak. Palai or memalai activities is carried out by means of sowing the seeds of the paddy on 

the location of the nursery. The place for sowing is based on land that is not submerged during high tide, usually in 

the yard or around the house to facilitate control of nuisance animals such as chickens or rats. The land that has 

been chosen is given land mud fields around 2-5 cms. 

This activities of melacak is carried out on land that is not or only slightly submerged underwater at high tide 

water. The location for this melacak activity usually is near wetland. The second stage of melacak is done by planting 

seed in the form of clumps with a diameter of 2 cm and a distance of about 20x20 cm planting. The duration of the 

second melacak is about 45-60 days, depending on the fertility of plants in seeding condition and then transferred to 

the third stage of the seeding site. 

The third stage of seeding is called the tangkar anak. The land for tangkar anak activities are rice fields, 

where the seeds will be planted. The seeds of the second stage or seeding is  divided or separated again and 

planted with a distance of 35x35 cm or 40x40 cm, and each clump consists of 3-5 seedlings. The third stage of the 

seeding process  in paddy fields is in the middle of rice fields, with a spacing of 7-8 fathoms and planted (35x35 cm) 

and planted in clumps form, ie 3-5 stems per clump planting. This stage aims to obtain the number of chicks that 

more, and the length of the third seeding or tangkar anak lasts about 45 days. 

8.5 Paddy Planting Process 

The activities of planting paddy are usually carried out in late February or early March and can last until 

April. This cropping period usually lasts for a long time and requires many workers, requires approximately 15-20 

working days of each person  to complete the rice planting area of one hectare. The paddy  planting activity consists 

of two main activities, namely the revocation process and preparation of seed and planting process. 

The seed from the lacak location isremoved by using a machete, cutting the stem and upper leaves and the 

roots to facilitate the planting. Usually one person is in charge of uprooting seed growers and can serve 5-6 people. 

The planting activities are generally carried out in groups, either in small quantities (less than 10 people) or in large 

groups (more than 10 people to 40 people). The length of the seed is usually adjusted to the height of water in the 

rice fields, and generally ranges from 25-35 cm. The planting of paddy seed uses a tool called tatajuk or tutujah to 

facilitate the plugging of paddy seed into the ground. 

The space for planting used generally is more rare than yielding great rice , which is 25x25 cm to 35x35 cm. 

The size of the planting distance is adjusted to the condition of the land, especially the fertility of the soil as well as 

the local varieties used by the amount of 1-2 seeds per-clump planting. In areas of relatively fertile, muddy, and the 

tides take place smoothly,  type A of paddy is commonly used spacing relatively rare, approximately 30x30 cm or 

35x35 cm. The trunked varieties of high and relatively long-lived (banih west as the type of Pay and Datu) also uses 

a relatively rare plant spacing, up to 35x35 cm. 



8.6 Plant Maintenance 

The activities of local paddy planting, especially in the tidal wetlands do not require special maintenance. 

The maintenance activities performed usually are integrated with shipyard maintenance and plants that are kept in 

dry dock (such as vegetables and pulses), beds (surjan) and tukungan (citrus trees, rambutan or mango). The 

activities such as weeding or weeds are done only around the shipyard occasionally. 

In phase after planting until waiting for harvest, the farmers generally have a lot of spare time used for other 

activities such as fishing, looking for Galam wood (Melaleuca leucadendron), maintaining coconut groves, working as 

carpenters, workers for building, and so on. This period usually lasts from April until the end of July or before harvest. 

 

8.7 Harvesting 

Some farmers still use the ani-ani or ranggaman to harvest paddy and some of them use a scythe or sickle. 

Harvesting by using a scythe is faster than using ani-ani, but farmers have their own reasons to use this harvesting 

equipment. Ani-ani is used if in the expanse of paddy level of ripeness is uneven, so that the harvest can be selected 

based on the readiness to be harvested. In addition, the farmers with land that is not too large (less than one hectare) 

and with many wage laborers, they generally prefer to use the ani-ani. The use of ani-ani is also associated with the 

threshing process to be conducted at a later stage. Because the paddy threshing is still done manually, which is 

trampled by foot or threshed, so the farmers generally prefer to use the ani-ani in the paddy harvest. Besides paddy 

produced is believed to be clean and does not contain dirt or pieces of leaves or paddy panicle. 

8.8 Post Harvesting 

The grains of paddy that has been broken down, whether done manually or by using a threshing machine 

subsequently is dried in the sun. The drying process lasts for 1-3 days and it depends on the condition of the grain 

when dried. After the grain is dry, the cleaning process is carried out by separating the grain that contains the empty 

grain. This process uses a traditional instrument called gumbaan. The working principle of this gumbaan tool is to use 

the mechanism of wind gusts coming from the fan rotated so that the grain that contains (rice) and light grain (empty) 

separate and discharge at different places. For the purposes of long-term storage, the grains that has been cleaned 

is then dried back for 1-2 days. 

The grain storage is using two methods, which are stored in the granary and stored in sacks. The granary is 

built next to the house of wood or board and given a tin roof or asbestos (first use of leaf thatch roof). The grain 

stored in barns generally can last a long time until next year. At the bottom it is usually covered with a mat of rushes 

plants. To prevent the pest rodent, the farmers usually make with a layered system (two layers), where the two layers 

are filled with empty grains or chaff. At the top, after it is covered with mats purun, it is given a layer of husk around 

15-20 cm. Giving the husks on the bulkhead wall and the upper aims so that rats cannot eat the grain. 

 

IX. CONCLUSION 
1. The etnopedagogy is local knowledge-based educational practices in various areas such as the 

environment, agriculture, social, politic, economy, law, calendar system, medicine, and the like. The local 
knowledge forms the basis of education and empowerment. 

2. The local knowledge-based education means education practice that considers the local values and has 
a very high respect for local values as an integral part of life. The local knowledge should not be 
understood as a system of complete and perfect knowledge. Such a view is clearly erroneous. The Local 
knowledge should be understood as a dynamic and evolving knowledge, kept in line with the demands of 
society. 
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ABSTRAK 

Budaya dan kearifan lokal mendukung sekolah sebagai wahana pendidikan membentuk karakter generasi muda. 
Pengembangan sekolah berbasis adiwiyata dengan melakukan pendidikan pertanian organik bertujuan 
mengembangkan minat dan pengetahuan generasi muda dalam bidang pertanian. Artikel ini membahas bagaimana 
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pertanian organik dikembangkan pada sekolah adiwiyata. Di samping itu, mendeskripsikan perilaku peserta didik 
dalam mengelola lingkungan hidup melalui pendidikan pertanian organik. Pendidikan pertanian organik sebagai 
media pengembangan pembelajaran IPA membantu siswa meningkatkan kemampuan berfikir dan keterampilannya. 
Pengembangan sekolah berbasis adiwiyata berdasarkan kebijakan, pelaksanaan kurikulum, kegiatan partisipatif dan 
pengelolaan sarana dan prasarana sekolah berlandaskan lingkungan. Pelaksanaan komponen tersebut harus 
memperhatikan budaya dan kearifan lokal. Berdasarkan kajian dapat disimpulkan, pertanian organik layak di 
kembangkan pada sekolah berbasis adiwiyata, dan pendidikan pertanian organik sebagai media pengembangan IPA 
merupakan proses belajar aplikatif untuk meningkatkan  kemampuan berfikir dan terampil serta pengembangan 
etnopedagogi pada sekolah adiwiyata melalui pendidikan pertanian organik membawa perubahan perilaku peserta 
didik.  
 
Kata kunci: pendidikan, pertanian organik, etnopedagogi, adiwiyata. 

I. PENDAHULUAN 

         Luas wilayah Tanah Bumbu 506,696 Ha (Yurista, 2011: 4). Berdasarkan data statistik tahun 2012 sebagian 

besar wilayahnya masih merupakan hutan yaitu seluas 319.476 Ha atau 63,05 sedangkan luas lahan perkebunan 

seluas 42.367 atau 8,36 persen sementara lahan pertanian kering hanya seluas 1.810 atau 0,36 persen 

(https://sites.google.com/a/skpdkalsel.co.cc/kabupaten-tanah-bumbu/Kondisi-Fisik). Perbandingan luas lahan 

perkebunan dengan pertanian tersebut menandakan bahwa kabupaten Tanah Bumbu lebih menitik beratkan pada 

produksi perkebunan dikhawatirkan generasi mendatang tidak lagi tertarik mengembangkan lahan pertanian. 

 Visi ketahanan pangan mengamanahkan adanya pembangunan bidang pertanian yang beragam, bermutu, 

nyaman, sejahtera dan tersedia guna menunjang ketahanan pangan nasional. Untuk memenuhi amanah tersebut 

diharapkan daerah mengembangkan cara pengolahan lahan pertanian dengan maksimal, dengan cara mempercepat 

upaya penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya pangan lokal menuju konsumsi pangan yang cukup 

beragam, bergizi seimbang dan aman sehingga kebutuhan pangan nabati dan hewani terpenuhi. 

 Keterlibatan masyarakat dalam mengelola lahan pertanian guna pemenuhan kebutuhan bahan pangan 

hendaknya mempertimbangkan kaidah pengolahan lahan yang baik dan benar. Menurut Suhut (2006: 4) dengan 

menambahkan bahan organik salah satunya kompos, dapat menjaga kesuburan dan kegemburan tanah. Pemakaian 

kompos dapat memperbaiki produktivitas tanah secara fisik, kimia dan biologi. Dengan demikian kualitas hasil 

produksinya   dan kondisi tanahnya pun dapat terjaga. 

 Dengan menggunakan pupuk organik berarti sudah melakukan bagian dari pertanian yang ramah 

lingkungan. Menurut Risman (2010: 2) pertanian yang ramah lingkungan disebut juga pertanian organik yaitu 

pertanian yang berpijak pada kesuburan tanah secara alami, kembali pada kesuburan tanah  yang tidak 

terkontaminasi dengan bahan kimia. Tetapi pada kenyataannya (Ruhut, 2006: 4) petani masih banyak yang 

mengandalkan pupuk anorganik (urea dan TSP) dengan alasan penggunaan yang praktis dan hasil panen yang 

memuaskan. Meskipun sebenarnya penggunaan pupuk anorganik dapat membahayakan  organisme hidup termasuk 

manusia  hal ini sesuai menurut Olsson, et al., (Puspita, 2002: 7) bahwa  ternak yang dimakan manusia terjadi 

akumulasi seperti Cd yang berasal dari pupuk pospat anorganik pada organ hati dan ginjal. 

 Kurikulum KTSP tingkat SMP pada pembelajaran IPA dalam SK 1. anak dituntut untuk memahami proses 

pertumbuhan dan perkembangan pada mahluk hidup. Cakupan materi dalam SK ini selain pertumbuhan dan 

perkembangan pada hewan dan manusia  juga mencakup unsur-unsur yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan pada tumbuhan. Dan untuk memenuhi tercapainya KD 1.1 di mana anak dituntut untuk mampu 

menganalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pada mahluk hidup digunakan media yang paling mudah 

dipahami oleh anak didik adalah dengan mempraktikkan cara bercocok tanam.  



 Berdasarkan arah pengembangan pendidikan di Indonesia maka disusun kurikulum yang berlandaskan 

budaya dan tuntutan kemajuan zaman. Kaitannya dengan pergeseran sosial  yang dapat mempengaruhi perubahan 

lingkungan maka perlu dilakukan kajian antar disiplin ilmu yang mengaitkan dengan lingkungan setempat. 

Etnopedagogi memandang budaya dan kearifan lokal sebagai kajian inovasi  yang dapat di kembangkan untuk 

kemaslahatan masyarakat. Etnopedagogi adalah praktik pendidikan berbasis kearifan lokal dalam berbagai ranah 

seperti pengobatan, seni bela diri, lingkungan hidup, pertanian, ekonomi, pemerintahan, sistem penanggalan dan 

lain-lain. Kearifan lokal layak menjadi basis pendidikan dan pembudayaan (Noviana, dkk. 2014: 15). Pengembangan 

Etnopedagogi dengan mengembangkan kearifan lokal pertanian secara organik sangat relevan diterapkan pada 

sekolah yang memiliki arah pengembangan sebagai sekolah adiwiyata. Tantangan pemanfaatan teknologi modern 

menjanjikan efisiensi waktu dan hasil yang memuaskan. 

 Adiwiyata bermakna sebagai tempat yang ideal dalam memperoleh ilmu pengetahuan norma serta etika 

yang dapat mendasari manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup pada cita-cita berkelanjutan (Tim adiwiyata 

nasional). Indikator sekolah adiwiyata (Hidayati, dkk., 2013: 151) adalah 1. Kebijakan sekolah berwawasan 

lingkungan, 2. Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, 3. Pengembangan berbasis partisipatif dan 4. 

Pengembangan sarana yang ramah lingkungan. Dengan terlibatnya seluruh warga sekolah dalam kegiatan 

manajemen sekolah yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sesuai tanggung jawabnya secara berkelanjutan 

pada upaya pelestarian, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta perusakan lingkungan diharapkan 

tercipta suasana yang nyaman dan tidak membosankan untuk belajar serta terbentuknya perilaku bertanggungjawab 

pada seluruh warga sekolah. 

 Pengembangan tempat belajar yang baik dan nyaman tersebut maka kegiatan pembelajaran harus terarah 

karena dasar dari keberhasilan Adiwiyata bermuara pada pemberian konsep yang baik dan benar sehingga pola pikir 

anak dapat terbentuk dengan baik. Sulitnya menanamkan perilaku bertanggung jawab bermula pada pola pikir anak 

yang tidak terarah  yang dapat merubah perilakunya. Penanaman karakternya sesuai dengan norma yang berlaku 

dapat menghasilkan pengalaman belajar yang baik pula. Dengan harapan anak tersebut dapat menjadi leadership 

bagi diri dan lingkungannya dalam memelihara, melestarikan dan mencegah terjadinya kerusakan.   

 Luasnya lahan di Tanah Bumbu belum dimanfaatkan secara maksimal karena umumnya masyarakat 

kabupaten Tanah Bumbu lebih menitikberatkan pada sektor perkebunan sehingga anak mudanya kurang memahami 

cara bertani dan kurang termotivasi untuk bertani. Pengembangan potensi SMP Negeri 1 Angsana sebagai  sekolah 

berbasis adiwiyata di kabupaten Tanah Bumbu memandang perlunya mengajarkan cara bertani kepada anak 

didiknya. 

 

II. PEMBAHASAN 

 2.1 Pertanian Organik Sebagai Kearifan Lokal 

 Pertanian organik adalah sistem pertanian yang berbasis pada penggunaan residu atau mendaur ulang 

residu dari kegiatan apa saja di sekitar lahan seoptimal mungkin asalkan memenuhi kriteria menurut Hairiah K. 

(2003) dalam Syaifuddin dan Idris (2005: 2). Semua jenis kegiatan pertanian yang memperhatikan lingkungan baik 

penggunaan pupuknya, penggunaan pembasmi gulma dan hama secara biologi merupakan bagian dari pertanian 

yang ramah lingkungan. Sistem pertanian organik (Simamora dan Salundik, 2006: 8) mengisyaratkan bahwa pupuk 

dan obat-obatan yang digunakan berasal dari bahan yang alami atau bahan organik. Jelas bahwa pertanian organik 

meliputi pengolahan tanah, pemberian pupuk dan penanggulangan hama dan gulma secara alami. Jika produksi 

pertanian menurun maka yang perlu diperhatikan adalah unsur hara dalam tanah. 



 Masyarakat kabupaten Tanah Bumbu umumnya untuk menggemburkan tanah secara tradisional dengan 

mencangkul atau yang modern dengan memanfaatkan mesin traktor berguna dalam memperbaiki aerasi dan 

drainase. Proses penggemburan tanah dimaksudkan sebagai cara mempercepat daur ulang unsur hara dalam 

tanah. Menurut filosofi yang melandasi pertanian organik (Rahman, 2002: 1) adalah mengembangkan prinsip 

memberi makanan pada tanah yang selanjutnya tanah memberi makanan pada tanaman. 

 Hal ini di maksudkan bahwa dengan membalik tanah yang diatasnya terdapat tumbuhan atau organisme 

lain dapat dengan cepat membusuk dan terurai sehingga kebutuhan unsur hara tanah dapat terpenuhi. Di samping 

itu dapat pula diberikan pupuk organik seperti kompos. Kompos dapat memperbaiki produktivitas tanah misalnya 

menggemburkan tanah, pengikat partikel dan kapasitas air, menyediakan asam humat guna mempercepat 

pelapukan, sebagai habitat organisme yang menguntungkan. Jika pemberian pupuk organik kurang maka untuk 

mencukupi keperluan unsur hara dapat ditambahkan pupuk kimia secukupnya. Menurut Suhut dan Salundik (2006: 

6) penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus akan berdampak negatif pada produktifitas tanah. 

 Gambar 1 Pengelolaan lahan pertanian dengan system pertanian organik (Eko Wahyuningsih, 2015) 

  

 Penanggulangan tumbuhnya gulma di areal tanaman luas dapat digunakan penutup plastik dan pada 

bidang yang akan ditanami cukup diberi lubang. Penggunaan insektisida kimia dapat di ganti dengan bahan alami 

yang diolah dengan cara fermentasi, misalnya penggunaan daun sirsak, kencur, tuba dan lain-lain.  

    Pola pertanian organik yang dilakukan oleh masyarakat sekitar SMPN 1 Angsana. Mereka memulai dari 

pengolahan tanah untuk persiapan pembibitan dimana tanah di gemburkan dengan menimbun  daun dan rumput 

pada tanah yang dicangkul membentuk bedengan dan diberi pupuk kandang  atau organik lain, hal ini dimaksudkan 

agar daun kering dan rumput yang ditimbun segera membusuk menjadi kompos secara alami. Setelah tanah siap 

ditanami maka bibit mulai ditanam. Pemberantasan hama para petani membuat sendiri obatnya secara alami pula 

dengan fermentasi daun sirsak dengan bawang putih dicampur garam sedikit atau dapat di ganti urea secukupnya. 

Dan obat ini diberikan paling lambat 3 minggu sebelum panen. 

 Sebelum ada pestisida sintetik, petani Indonesia sudah menggunakan bahan nabati sebagai pestisida alami 

Risman (2010: 31) mengatakan bahwa secara alami tumbuhan memiliki senjata untuk menhadapi serangan 

musuhnya. Karena hal tersebut manusia memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber pengendali hama da penyakit. 

Pertanian organik juga merupakan cara bertani tradisional yang dilakukan secara terus menerus dan dunia pertanian 

selalu mengembangkan cara pertanian yang berorientasi pada hasil. 

 2.2 Pendidikan Pertanian Organik sebagai Media Pembelajaran IPA 

Gambar 2 Penerapan pertanian organik di SMPN 1 Angsana sebagai media pembelajaran IPA (Eko Wahyuningsih, 

2015) 

 

 Menurut Asih W.W & Eka S. (2014: 144) orientasi proses pembelajaran IPA adalah proses pembelajaran 

yang aplikatif, mengembangkan proses berfikir, kemampuan belajar, rasa         Menurut Nanik H. dkk (2013: 150) 

tujuan program Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan 

berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sekolah harus membuat visi dan misi yang mempertimbangkan 

pelestarian, pengelolaan dan pencegahan kerusakan pada lingkungan. Cara-cara yang digunakan untuk 

mewujudkan tujuan tersebut berakar dari budaya, perilaku masyarakat setempat. Misalnya dalam pengelolaan 



sampah tidak boleh di bakar tetapi harus dipilih dan dipilah kemudian di kelola sesuai kaidah pemanfaatannya. 

Sampah organik akan digunakan sebagai bahan pupuk kompos, untuk menunjang pertanian organik di sekolah. 

 Berdasarkan standar pencapaian Adiwiyata pada standar pengembangan kurikulum, II.A.2 implementasi 

yang diharapkan adalah mengembangkan isu lokal dan atau isu global sebagai materi pembelajaran LH sesuai 

dengan jenjang pendidikan. Kajian pendidikan lingkungan hidup di SMPN 1 Angsana bersumber dari budaya lokal 

dan kearifannya yaitu pertanian organik, sehingga mempermudah anak didik untuk menggali informasi, 

mendiskusikan dan mempresentasikan.   

 Keterlibatan anak didik secara langsung dalam proses pembelajaran dengan media yang di angkat 

bersumber dari kearifan lokal di lingkungannya akan membawa pengaruh besar pada proses berfikir kritisnya. Hal ini 

sesuai target Adiwiyata yaitu sebagai upaya menanamkan nilai budaya dan peduli lingkungan di sekolah yang lebih 

banyak di wilayah Indonesia. 

        Dasar pengembangan sekolah adiwiyata ada 4 (empat) komponen program yang menjadi satu kesatuan utuh. 

Keempat komponen tersebut adalah: 

1. Kebijakan Berwawasan Lingkungan 
2. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan 
3. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif 
4. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan (Tim Adiwiyata Nasional, 2012) 

 Tidak mudah memang untuk menerapakannya tetapi dengan kegiatan bersifat partisipatif  dan aplikatif, 

banyak dukungan dari semua pihak. Pendidikan pertanian organik merupakan media pembelajaran yang dapat 

menghubungkan antara konsep dengan fakta yang terjadi di lingkungan anak didik dan dengan menerapkan sikap 

yang ilmiah selama proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak maka akan membawa perubahan 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku. 

 Pelaksanaan program adiwiyata akan menciptakan warga sekolah, khususnya peserta didik yang peduli 

dan berbudaya lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter 

bangsa terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungannya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan 

di daerah. Penerapan kebijakan sekolah berbasis adiwiyata harus berpijak pada budaya masyarakat sekitar sekolah. 

         Noviana, dkk. (2014: 15) mengatakan bahwa pengembangan pembelajaran dengan memperhatikan budaya 

atau kearifan lokal sebagai dasar pengembangannya dalam perhatian pemeliharaan, pemanfaatan lingkungan alam 

sekitar memberikan peluang yang besar untuk mengembangan pembelajaran berbasis kearifan lokal, termasuk 

dalam landasan pengembangan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Ilmu ini adalah praktik pendidikan berbasis 

pengetahuan lokal dalam berbagai aspek kehidupan. Etnopedagogi memandang pengetahuan atau kearifan lokal 

sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat. 

 Ranah etnopedagogi seperti pengobatan, seni bela diri, lingkungan hidup, pertanian, ekonomi, 

pemerintahan, sistem penanggalan dan lain-lain (Noviana, dkk. 2014: 15). Kita ketahui bersama bahwa bangsa 

Indonesia kaya dengan budaya dan kearifan lokalnya, yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang. 

Kearifan lokal tersebut dapat digali menjadi sumber dan media pembelajaran sehingga kelestariannya tetap terjaga. 

III. SIMPULAN 

 Pertama, pertanian organik merupakan pertanian yang ramah lingkungan, mulai dari pengolahan tanah, 

pembasmi gulma dan hama menggunakan cara biologis hingga pemenuhan unsur haranya juga dengan organik dan 

pertanian organik dikelola oleh masyarakat secara terus-menerus. Kajian lingkungan hidup yang diterapkan di 

sekolah adalah pertanian organik yang bersumber dari kearifan lokal. Dengan demikian generasi mendatang mampu 



memajukan daerahnya dari sektor pertanian sebagai bagian dari kegiatan partisipasi terhadap upaya pelestarian 

lingkungan. 

 Kedua, pendidikan pertanian organik merupakan media pembelajaran yang menggabungkan antara konsep 

ilmiah dengan kenyataan. Sesuai dengan orientasi pembelajaran IPA yaitu pebelajaran yang aplikatif, 

mengembangkan proses berfikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu dan mengembangkan sikap peduli dan 

tanggung jawab terhadap lingkungannya dengan demikian pertanian organik dianggap penting sebagai media 

pengembangan pembelajaran IPA pada sekolah berbasi Adiwiyata. 

 Ketiga, penerapan program Adiwiyata seiring dengan kajian sekolah yang memperhatikan budaya dan 

kearifan lokal, hal ini menunjukkan bahwa penerapan pendidikan pertanian organik merupakan pengembangan 

etnopedagogi. Dan dengan media pendidikan pertanian organik tersebut  maka pembelajaran akan menghasilkan 

pengalaman belajar yang bermakna sebagai dasar perubahan perilaku peserta didik untuk peduli dan turut 

bertanggung jawab dalam proses pelestarian, pengelolaan dan pencegahan kerusakan lingkungannya. 
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PENGGUNAAN ZAT PEWARNA PADA KAIN SASIRANGAN 
SEBAGAI SUMBER BELAJAR 
ILMU PENGETAHUAN ALAM 
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ABSTRACT 

Ethnopedagogy is a learning process that makes the culture, custom of a certain area as a learning resource. 

Sasirangan is the South Borneo‘s typical culture fabric that refers word sirang which means  to be tied or sewn by 
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hand, then pulled the yarn and colored by dyeing it in natural dyes with specific composition or making patterns using 

techniques fabric stitching and binding techniques. The purpose this paper to understand: 1) what and how the 

process of making sasirangan fabric, 2) how the learning process of dyes on sasirangan fabric, 3) what impact the 

dyes usage on sasirangan fabric. In junior high school science larning in schools, students are taught how to take 

natural dye extract of mangosteen peel with a simple practical  and in small scale. By that, students can learn about 

the dyes, the manufacturing process, method of use and environmental impact. 

Keywords: ethnopedagogy, dyes, sasirangan, learning resources, extract 

I. PENDAHULUAN 

Etnopedagogi adalah proses pembelajaran yang menjadikan budaya, kebiasaan atau adat suatu wilayah 

sebagai sumber pembelajaran di kelas, atau dalam istilah lain dikatakan sebagai proses pembelajaran berbasis 

kearifan lokal. Etnopedagogi dapat diambil dari berbagai bidang pengetahuan seperti pengobatan, kebudayaan atau 

tradisi, seni, lingkungan hidup dan lain-lain. Dalam hal ini, etnopedagogi memandang pengetahuan atau kearifan 

lokal sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan demi kesejahteraan masyarakat melalui 

proses belajar-mengajar di sekolah. 

Pengertian kearifan lokal sendiri (local wisdom) dalam kamus terdiri dari dua kata kearifan (wisdom) dan 

lokal (local). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily (2005), lokal berarti setempat, 

sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai 

suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (way of life) yang 

mengakomodasi kebijakan (wisdom) dan kearifan hidup. Di Indonesia yang kita kenal sebagai Nusantara kearifan 

lokal itu sering kali tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat 

lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Di setiap budaya lokal di 

Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja, dan seterusnya. Pada 

umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari 

generasi ke generasi melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah dan peribahasa, folklore). Dengan 

demikian, kearifan lokal dapat berupa koleksi fakta, konsep kepercayaan, dan persepsi masyarakat ihwal dunia 

sekitar, menyelesaikan masalah, dan memvalidasi informasi. Singkatnya, kearifan lokal adalah bagaimana 

pengetahuan dihasilkan, disimpan, diterapkan, dikelola, dan diwariskan. 

Pada proses penerapannya, ada beberapa ciri kearifan lokal menurut Alwasilah et al. (2009), yaitu : 

1. berdasarkan pengalaman 
2. teruji setelah digunakan berabad-abad 
3. dapat diadaptasi dengan kultur ini 
4. padu padan dalam praktek keseharian masyarakat dan lembaga 
5. lazim dilakukan oleh individu atau masyarakat secara keseluruhan 
6. bersifat dinamis dan terus berubah 
7. sangat terkait dengan sistem kepercayaan  

Berdasarkan penjelasan tentang etnopedagogi tersebut, maka yang menjadi pokok pikiran yang digagas 

penulis adalah bagaimana mentransformasikan kebudayaan lokal Kalimantan Selatan (Banjar) dalam proses 

pembelajaran. Penulis mengangkat tema tentang zat pewarna dalam kain sasirangan yang dalam pembelajaran IPA 

umumnya dibahas pada sub bab pokok tentang zat pewarna, baik makanan, tekstil atau bahan lainnya serta baik 

yang bersifat alami (natural) ataupun buatan (sintetis). 

 

II. PEMBAHASAN 



2.1 Apa dan Bagaimana Proses Pembuatan Kain Sasirangan 

Nama ―Sasirangan‖ berasal dari kata ―sirang‖ yang berarti diikat atau dijahit dengan tangan kemudian 

ditarik benangnya atau dalam istilah bahasa jahit-manjahit disambat ―jelujur‖. Panamaan kain sasirangan disebut 

juga kain langgundi, yaitu kain tenun bawarna kuning. Kain diberi gambar, corak dan warna tertentu yang sudah 

dipolakan secara tradisional. Pada jaman Empu Jatmika berkuasa sabagai raja di Karajaan Negara Dipa tahun 1355-

1362, kain langgundi dipakai sacara luas untuk bahan membuat baju bagi seluruh warga nagara Karajaan Negara 

Dipa. 

Jaman dahulu, kain sasirangan dipakai untuk ikat kepala (laung), untuk ikat pinggang dipakai kaum pria dan 

kerudung untuk wanita. Kain ini juga dipakai sebagai pakaian adat untuk banyak upacara-upacara adat, bahkan 

dipakai untuk kegiatan menyembuhkan orang sakit. Akan tetapi, sekarang kain sasirangan tidak hanya dipakai untuk 

kegiatan adat atau acara pengobatan tapi juga digunakan sehari-hari sebagai pakaian umum bahkan pakaian 

pegawai kantoran. 

Desain atau corak kain sasirangan didapat dari teknik-teknik jahitan dan ikatan yang ditentukan oleh 

beberapa sebab, diataranya yaitu dari komposis warna dan teknik mengikat kain untuk membentuk pola yang 

diinginkan. 

Kain sasirangan banyak sekali diolah dan diproduksi oleh pengusaha industri di daerah Kalimantan Selatan 

baik skala besar maupun kecil. Cara membuat kain sasirangan di Kalimantan Selatan kebanyakan masih memakai 

cara tradisional yang tidak perlu memakai mesin cetak. Garis besarnya, proses pembuatan kain sasirangan dibagi 

menjadi 4 tahap: Persiapan bahan, Pembuatan pola dan motif, Pemberian warna, Pembasuhan - Penyelesaian 

(finishing). 

1. Persiapan Bahan 

Proses persiapan bahan termasuk di dalamnya pemotongan kain sesuai ukuran untuk membuat kain dan 

baju untuk pria atau wanita. Bisa juga kain dicuci terlebih dahulu agar bersih. Selain itu ada persiapan pewarna untuk 

mewarnai kain. Pewarna yang dipakai dapat berasal dari bahan-bahan alami seperti daun pandan, jahe, kunyit dan 

air pohon pisang. Bisa juga menggunakan bahan pewarna buatan pabrik kimia. 

2. Pembuatan Pola dan Motif 

Kain yang sudah dipotong-potong dan atau sudah dibersihkan lalu digambari plot-plot atau motif dengan 

pensil. Biasanya gambar ini diolah dengan cetakan yang sudah ada bentuknya. Para pemilik industri kain sasirangan 

biasanya sudah memiliki cetakan motif tertentu, jadi bagian yang bertugas menggambari kain ini tinggal menjiplak 

dari cetakan yang sudah ada. Selanjutnya kain yang sudah digambari pola dijahit jelujur sesuai dengan pola yang 

tergambar di kain. Benang untuk menjelujur lalu ditarik kuat-kuat sampai kain menyatu. Jelujuran yang kuat ini 

nantinya menghalangi daerah-daerah tertentu dari pengaruh hisapan larutan pewarna. Kain lalu siap memasuki 

tahap pewarnaan. 

3. Pemberian Warna 

Bahan pewarna terlebih dahulu dilarutkan dalam air panas. Apabila yang dipakai bahan alami, maka kain 

bisa langsung dicelupkan saja ke dalam larutan pewarna. Kebanyakan industri yang memproduksi sasirangan 

memakai bahan pewarna buatan pabrik. Pewarna yang sering dipakai adalah Naphthol (yang sering dipakai untuk 

mewarnai kain batik). Bahan lain sebagai bahan penolong tahap pewarnaan adalah soda api (NaOH), spiritus dan air 

mendidih. Awalnya pewarna diambil secukupnya, lalu diencerkan dengan spiritus lantas diaduk sampai larut 

semuanya, ditambahi beberapa tetes soda api lalu ditambahkan air panas sesuai keparluan. Perlu diingat bahwa 

larutan pewarna ini harus jernih. Untuk membuat warna yang dikehendaki, maka zat warna naphtol harus disertai 



dengan garamnya. Untuk melarutkan garamnya tinggal ditambahkan dengan air panas, diaduk sampai warnanya 

bening. Cara mewarnai kain yaitu yang pertama adalah mencelupkan kain ke dalam larutan pewarna, lalu dicelupkan 

kedalam larutan garamnya, maka akan timbul warna di kain. Kain lalu ditiriskan lantas dibuka/dilepas jahitan 

jelujurnya. 

4. Pembasuhan 

Setelah membuka jahitan jelujurnya, kain dicuci berkali-kali sampai air cuciannya bersih dan jernih, kain 

dibuka dan dijemur sampai kering. Supaya rapi kain bisa disetrika agar bekas jelujurnya tidak kelihatan. 

2.2 Proses Pembelajaran Zat Pewarna Sasirangan 

Dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) ada pembahasan khusus tentang reaksi kimiawi yang 

terjadi pada zat pewarna, seperti pada pewarna tekstil. Secara umum proses pewarnaan dan pencelupan kain 

sasirangan biasanya menggunakan pewarna sintetik seperti naphthol, indigosol, reaktif dan indanthrone. Maupun 

pewarna alami seperti kulit Manggis (Garcinia mangostana) yang menghasilkan biru, ungu dan merah. Warna alami 

tersebut diperoleh dengan cara menumbuk halus kulit Manggis kemudian bubuk kulit Manggis direndam 

menggunakan etanol dan dikeringkan, Pinang (Areca Cathecu) yang menghasilkan warna merah tua dari tumbukan 

halus biji Pinang tua, Kunyit (Curcuma Domestica) yang menghasilkan warna kuning hingga jingga dari hasil 

parutannya dan jenis-jenis tumbuhan lainnya. 

Pada proses dengan menggunakan pewarna sintetis sebagai bahan dasar untuk memberikan warna pada 

kain sasirangan biasanya cenderung berbahaya, karena senyawa kimia hasil sintesis cenderung sulit diuraikan. Kita 

menggunakan naphthol; 1-naphthol atau á-naphthol adalah hidrokarbon aromatik polisiklik dengan ―khas rumah 

sakit‖ bau. Ini adalah metabolit dari insektisida carbaryl dan naftalena pada pria dewasa dan menurunkan 

testosteron- efek. 

Naphhtol blue black merupakan salah satu senyawa kimia diazo aromatik yang diklasifikasikan sebagai zat 

kimia berbahaya karena bersifat karsinogenik. Kelarutan 1-5 g dalam 100 g air maka penyebarannya akan cepat jika 

sudah sampai dilingkungan. Biasanya di laboratorium, naphthol blue black digunakan sebagai pewarna protein pada 

membran nitroselulosa, dan sebagai indikator adanya protein dalam darah. Dalam industri, naphthol blue black 

digunakan sebagai pewarna tekstil, cat, tinta, plastik dan kulit. Penelitian ini dilakukan untuk mendegradasi polutan 

organik yaitu zat warna naphthol blue black menggunakan metode sonolisis, fotolisis dan kombinasi keduanya 
dengan penambahan TiO

2
-anatase. TiO

2
-anatase merupakan katalis yang efektif digunakan untuk mendegradasi 

senyawa-senyawa organik toksik seperti pestisida dan zat warna. 

 

Gambar 2.1 Rumus struktur dan model molekul 1-napthol 

 

Penggunaan naphthol pada proses pewarnaan tekstil memang cenderung memakan waktu yang lebih 

cepat dan efisien, sebab tidak melalui prosedur sebagaimana menggunakan pewarna alami. Akan tetapi yang perlu 

diperhatikan pula adalah bahaya yang ditimbulkan bagi mahlukhidup maupun lingkungan, dikarenakan penggunaan 

zat pewarna sintetis seperti naphthol akan sulit diuraikan oleh bakteri pengurai jika telah jatuh atau terbuang ke 

lingkungan. Jika menggunakan pewarna alami seperti kulit manggis dengan rumus struktur sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 Rumus struktur dan model molekul pada kulit manggis 



Secara umum kulit Manggis mudah terurai dengan lingkungan bahkan pada kondisi tertentu dan reaksi 

dengan alam dapat menjadi pupuk. Jadi penggunaan dengan pewarna alami sebagai bahan dasar membuat warna 

dan pola pada kain sasirangan akan cenderung lebih aman dan juga ramah lingkungan.  

Telusuri lebih jauh, kulit Manggis memliki komponen yang disebut Xanthone, Xanthone ialah suatu bahan 

kimia aktif dengan struktur yang terdiri 3 cincin dan ini yang menjadikan manggis sangat stabil ketika berada dalam 

badan. Struktur ini menjadikannya sangat stabil dalam keadaan panas atau dingin. Ketiga cincin inilah yang 

membuat Manggis memiliki spesifik memiliki sifat anti oksidan, yaitu menghambat proses oksidasi atau proses 

penuaan tubuh/sel tubuh serta akan melindungi sel dan mengurangi kerusakan pada sel akibat radikal bebas. 

Xanthone itu sendiri terdiri dari lebih dari 200 sub komponen yang memiliki spesifitas yang lebih spesial pada suatu 

penyakit. 

Xanthone merupakan komponen yang paling bermanfaat pada kulit manggis. Sudah banyak klaim 

mengenai kedahsyatan xanthones yang dipublikasikan di artikel maupun jurnal, karena xanthone memiliki aktivitas 

sebagai antikanker, antibakteri, dan anti inflamasi (Miller; 2004). Selain itu, xanthone juga berpotensi untuk 

memelihara kesehatan sistem imun serta mendukung kesehatan mental, keseimbangan mikrobiologi, dan 

meningkatkan kelenturan sendi. 

2.3 Dampak Penggunaan Zat Pewarna pada Kain Sasirangan 

Penggunaan pewarna sintesis atau buatan pada proses pembuatan kain sasirangan cenderung berdampak 

buruk bagi lingkungan. Sebagai contoh, apabila mengalir ke dalam tanah, bahan-bahan itu bisa merusak ekosistem 

tanah. Pasalnya, bakteri tanah tidak mampu mendegradasi bahan-bahan kimia tersebut. Bukan hanya itu, jika masuk 

ke tubuh, bahan-bahan yang bersifat karsinogenik itu akan membahayakan kesehatan manusia. 

Selain berbahaya bagi manusia, bahan pewarna naptol dan indigisol bisa mengakibatkan organisme dalam 

air akan mati. Hal itu disebabkan bahan pewarna tersebut dapat mengubah nilai biochemical oxygen demand (BOD) 
dan chemical oxygen demand (COD) dalam air. Kandungan oksigen (O

2
) yang notabene diperlukan organisme air 

akan menurun jika limbah pewarna masuk ke air. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kun Lestari dan Hendri Supranto (2000) dari Balai Besar 
Industri Kerajinan Batik, Yogyakarta, bahan pewarna indigosol memunyai nilai BOD

5
 3.053 miligram per liter dan 

COD 10.230 miligram per liter. Adapun, nilai BOD
5
 naphthol mencapai 5.411 miligram per liter, dan COD 19.921 

miligram per liter. Pengertian BOD
5
 ialah jumlah oksigen yang diperlukan selama lima hari oleh organisme dalam 

proses degradasi, sedangkan COD merupakan kebutuhan oksigen kimia untuk reaksi oksidasi terhadap bahan 

buangan di dalam air oleh bakteri. 

Bilamana air memiliki nilai BOD kurang dari 1 miligram per liter atau 1 part per million (ppm), dan BOD di 

atas 4 ppm sudah dikatakan tercemar, jelas bahwa limbah batik cukup tinggi nilai pencemarannya terhadap 

lingkungan karena angkanya di atas 3 miligram per liter. 

Dalam proses pembelajaran IPA SMP di sekolah, siswa diajarkan bagaimana cara mengambil ekstrak zat 

pewarna alami diantaranya dari kulit buah Manggis dengan cara praktikum sederhana. Dimulai dengan menyediakan 

2 kg kulit Manggis kering. Dua kg kulit manggis kering dapat menghasilkan 80 liter pewarna kulit Manggis. Tahap 

pertama pembuatan kulit manggis menjadi pewarna alam, dan tahap kedua pembuatan kain batik dari pewarna kulit 

manggis tersebut. Adapun tahapan proses pembuatan pewarna alam adalah kulit Manggis dicuci, dikeringkan dan 

dihaluskan agar dalam ekstraksi mendapatkan hasil sempurna lalu diblender. Kemudian dimasukkan dalam 

petroleum eter. Setelah lemak dipisahkan kulit Manggis diekstrak menggunakan etanol 95 % sedangkan larutan 

basa berair diekstrak dengan kloroform agar tannin terpisah dengan senyawa lainnya, lalu diuapkan untuk 



mendapatkan kristal warna coklat yang digunakan untuk mewarnai batik. Sedangkan pembuatan kain batik dari 

pewarna kulit Manggis adalah kain dibuat motifnya lebih dahulu setelah itu dilakukan perekatan dengan malam untuk 

menahan warna. Proses berikutnya disebut medel yaitu pencelupan warna dasar kain pada zat warna yang berasal 

dari pengenceran kristal kulit Manggis. Dilanjutkan dengan ngerok atau menghilangkan malam klowongan dan 

pengunaan malam ketiga (mbironi) disambung dengan menyoga/pencelupan zat warna yang kedua, ditambah 

memfiksasi kain dengan fiksator. Proses tersebut dilakukan berkali-kali sampai mendapatkan warna yang diinginkan. 

Selanjutnya mbabar/nglorod yaitu pembersihan seluruh malam yang menempel di kain dengan cara dimasak dalam 

air mendidih dengan ditambah air tapioka lalu dicuci dan dikeringkan dengan tidak terkena sinar matahari secara 

langsung. 

Cara sederhana seperti tersebut di atas maka siswa di sekolah dapat belajar membuat dan menggunakan 

zat pewarna alami dalam proses pembuatan kain batik, yang tentu dimulai dengan presentasi bahan yang lebih kecil 

untuk praktikum sederhana di sekolah. Siswa juga akan memahami bahwa pewarna alami jauh lebih baik dan lebih 

ramah lingkungan dari pada pewarna sintesis atau buatan sekalipun tentu memakan waktu yang lebih lama. Teori 

dan fakta di atas menunjukkan bahwa pewarna alami dapat digunakan sebagai pewarna dalam proses pembuatan 

kain sasirangan, bahkan cukup mudah. Tinggal bagaimana cara manusia mencukupi kebutuhan bahan baku utama 

sebagai sumber pewarna alami  dengan cara menjaga lingkungan. Oleh sebab itu menjadi lebih bijaksana untuk 

menggunakan pewarna alami sebagai bahan dasar untuk membuat corak dan warna pada kain sasirangan. 

 

III. SIMPULAN  

Etnopedagogi pada materi pembelajaran dan masyarakat serta bahan ajar yang berhubungan dengan 

kearifan lokal terutama di Kalimantan Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) masih sangat sedikit. Hal 

ini menjadi kesulitan tersendiri bagi penulis atau peneliti maupun akademisi untuk mengembangkan pembelajaran 

yang membekas dan tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari siswa. Sebab dengan adanya model atau metode 

pembelajaran yang berbasis pada kearifan lokal, akan mempermudah siswa untuk mengingat materi pelajaran yang 

dia pelajari di sekolah dikarenakan dia menemukan aplikasi dari proses belajar-mengajar di kelas dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Kesimpulan dari tulisan ini sebagai berikut: 

Pertama,  kita perlu mengetahui proses pembuatan kain sasirangan bukan hanya sekedar kekayaan 

budaya, tapi juga kekayaan intelektual dengan cara menjadikan budaya tersebut sebagai sumber belajar. 

Kedua, proses pemberian warna pada pembuatan kain sasirangan tidak hanya merupakan sebuah aplikasi 

dari seni tapi juga merupakan sebuah penerapan dari ilmu pengetahuan modern yang didasarkan pada penelitian 

baik melalui riset ilmiah maupun kebiasaan masyarakat. 

Ketiga, dampak penggunaan zat pewarna sintetis sebagai corak warna kain sasirangan bagi lingkungan 

tidaklah baik, sehingga sebagai bagian dari masyarakat sudah menjadi tugas bersama untuk kita agar pencemaran 

lingkungan dari industri pembuatan kain sasirangan dapat dikurangi. Diantaranya dengan cara mengganti pewarna 

sintesis atau buatan dengan pewarna alami seperti pewarna pada kulit manggis. 
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ABSTRAK  

Rumah adat Banjar Bubungan Tinggi pada mulanya dibangun dengan konstruksi berbentuk segi empat memanjang 
ke depan. Bangunan tambahan di kiri dan kanan disebut ―anjung‖. Rumah adat Banjar ini lebih disebut rumah 
Baanjung. Pembelajaran IPA, penekanan rumah adat bubungan tinggi dengan materi vektor dari pelajaran Fisika 
SMA kelas X semester ganjil. dimana konsep dalil Teorema Phytagoras dan Fungsi Trigonometri ada didalamnya. 
Keterkaitan Arsitektur dan ilmu bangunan rumah adat Bubungan Tinggi adalah bubungan atap yang tinggi melancip 
menggunakan Teorema Phytagoras C2= A2+B2 serta mencari sudut apit dari 2 bagian sisi segitiga lainnya 
menggunakan Dalil Trigonometri yaitu Sin a = (Sisi Depan)/(Sisi Miring); Cos a = (Sisi samping)/(Sisi Miring); Tan a = 
(Sisi Depan)/(Sisi Samping). Karena itu, disebut ‖Bubungan Tinggi‖ karena bentuk atapnya curam ke bawah dan 
semakin meninggi atapnya dengan kontruksi atap pelana (sendi pelana) menggunakan pola bentuk segitiga, 
merupakan pola bentuk yang sangat stabil dengan membentuk sudut 450 dengan perhitungan nilai Cos 450 = 1/2       
2=0,7.  

Kata Kunci: pembelajaran IPA, arsitektur rumah adat, bubungan tinggi. 

I. PENDAHULUAN 

 Arsitektur adalah pengetahuan seni merancang (mendesain) bangunan (Kamus Bahasa Ilmiah, 2015: 40). 

Keindahan murni yang terdapat pada arsitektur adalah kepuasan dari perasaan dan emosi. Sedangkan kepuasan 

adalah sesuatu yang datangnya dari keadaan yang indah. Mula-mula kepuasan ini adalah kepuasan luar saja; tetapi 

melalui rangsangan-rangsangan dari luar (exterior) inilah dicapai rabaan-rabaan perasaan yang dalam pada diri kita.  

 Perasaan keindahan yang dimiliki oleh setiap orang merupakan suatu kepuasan dari gugahan-gugahan jiwa 

yang menjadi fondamen dari kepuasan artistik. Menurut teori estetika formil, bahwa keindahan luar itu seluruhnya 

menyangkut persoalan bentuk dan warna. Pada teori Estetik Ekspressionis dinyatakan bahwa: ―Keindahan itu tidak 

selalu terjelma dari bentuknya saja, tetapi lebih-lebih lagi dari maksudnya atau ekspresinya.‖ 

a. Keindahan itu ialah Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang sederhana dan mudah. 

b. Keindahan itu adalah akibat daripada emosi yang hanya dapat diperlihatkan dengan prosedur Psiko-
Analitik. 

c. Keindahan itu adalah akibat dari rasa kepuasan pada si-penglihat sendiri (yang mengalami sendiri) 
terhadap obyek yang dilihatnya (Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, 1979: 1). 

 Suku Banjar sebetulnya adalah suku Melayu yang menurut sejarah sebagai penduduk tertua yang 

mendiami daerah Kalimantan. Suku ini disebut dengan Proto Melayu atau Melayu Tua. Sebagian kecil suku-suku lain 

seperti suku Dayak sebagai suku terasing yang mendiami daerah udik atau pegunungan dan suku Bugis yang ada di 

pantai-pantai  Tenggara. Oleh karena itu, ada sebenarnya dan cukup beralasan jika dalam pembicaraan sehari-hari 

dinyatakan bahwa daerah Kalimantan Selatan adalah daerah Banjar atau orang Kalimantan Selatan adalah orang 

Banjar.  Di samping itu, suatu kenyataan bahwa yang terdapat di mana-mana dalam setiap kota besar di seluruh 

Indonesia, di Kalimantan Selatan pun terdapat penduduk yang terdiri dari masyarakat golongan kecil, yaitu orang-

orang Cina dan Arab. Pendatang-pendatang baru yang disebut Deutro Melayu atau Melayu Muda masih mempunyai 

hubungan kekeluargaan dengan suku-suku Melayu yang ada di beberapa daerah di Malaysia dan daerah tertentu di 

Sumatera Selatan.  
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 Suku Banjar tidak hanya golongan terbesar penduduk daerah Kalimantan Selatan semata-mata, akan tetapi 

suku Banjar terdapat di seluruh Pulau Kalimantan yang besar, terutama di daerah Kalimantan Timur. Di daerah 

Kalimantan Selatan, suku Banjar dikenal dengan dua golongan yang disebut Banjar Kuala dan Banjar Pahuluan. 

Puak Banjar Kuala adalah penduduk yang mendiami daerah-daerah Kuala atau Muara Sungai Barito, sedangkan 

Puak Banjar Pahuluan adalah penduduk yang mendiami daerah-daerah hulu sungai di pedalaman. 

 Di antara kedua puak ini tidak terdapat perbedaan, tetapi di beberapa daerah tertentu terdapat perbedaan 

dalam hal dialek daerah; antara lain, dialek Alabio, Negara, Kelua dan Tanjung. Keseluruhan orang Banjar ini, baik 

yang tinggal di daerah Kuala maupun di udik, tetap mempunyai adat-istiadat dan tata kehidupan yang sama sifatnya. 

Adat-istiadat itu umumnya bersifat religius yang unsur keislamannya sangat menonjol. Namun, sisa-sisa Hinduisme 

tampaknya tidaklah hilang sama sekali. Adat-istiadat itu tercermin pada hal-hal tertentu yang berhubungan dengan 

tindakan dan pergaulan dalam masyarakat sehari-hari sampai kepada adat cara bagaimana mendirikan, 

mempergunakan, dan mengisi rumah kediaman sebagai tempat tinggal hidup mereka sekeluarga. Rumah adat 

Banjar adalah salah satu aspek yang mencerminkan adat-istiadat kehidupan orang Banjar (Seman dan Irhamna, 

1982: 13-14). 

 Rumah adat Banjar pada mulanya hanyalah dibangun dengan konstruksi yang berbentuk segi empat yang 

memanjang ke depan. Perkembangannya kemudian, pada samping kiri dan kanan bangunan itu agak kebelakang 

disumbi ditambah dengan sebuah ruangan yang panjang dan lebarnya berukuran sama. Bangunan tambahan di kiri 

kanan pada rumah adat banjar ini disebut ―anjung‖. Oleh karena itu, rumah adat Banjar ini lebih populer disebut 

rumah Baanjung.  

 Mula-mula bangunan rumah adat Banjar ini bernama Rumah Bubungan Tinggi. Dinamakan demikian 

karena bagian atapnya berbentuk atap pelana (zael dak) demikian tingginya dan lancip ketas dengan membentuk 

sudut minimal 450-600. Bangunan rumah adat Banjar ini diperkirakan telah ada pada abad keenam belas, yakni 

ketika daerah Banjar berada dibawah pimpinan Pangeran Samudera yang kemudian memeluk agama Islam dan 

mengubah namanya menjadi Sultan Suriansyah gelar Panembahan Batu Habang. Sebelumnya beliau beragama 

Hindu. 

 Sekitar tahun 1850 bangunan-bangunaan perumahan dalam lingkungan keraton Banjar, terutama dalam 

lingkungan Keraton Martapura, dilengkapi dengan berbagai bentuk bangunan lain disamping bangunan rumah 

Baanjung itu. Kendatipun demikian, rumah Baanjung merupan bangunan  induk yang utama karena rumah (istana ini 

adalah tempat tinggal Sultan (Panembahan) (Seman dan Irhamna, 1982: 16-17). 

 Ilmu Bangunan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan 

perencanaan dan pelaksanaan. Pembuatan maupun perrbaikan bangunan. Dalam penyelenggaraan bangunan 

diusahakan ekonomis dan memenuhi persyaratan tentang bahan, konstruksi maupun pelaksanaannya.  

 Bangunan diatas meliputi: 

a. Bangunan merupakan hasil karya orang yang mempunyai tujuan tertentu untuk kepentingan perorangan 
maupun untuk umum. 

b. Bangunan yang bersifat penambahan atau perubahan dan telah ada menjadi sesuatu yang lain/berbeda, 
tetapi juga dengan tujuan tertentu dan untuk kepentingan perorangan maupun untuk umum. 

 Bangunan rumah tinggal dibuat orang untuk kepentingan tempat tinggal dalam arti yang luas. Untuk masa 

sekarang dan tidak hanya sekedar tempat berlindung atau berteduh tetapi juga sebagai tempat pembinaan keluarga. 

Kantor dibuat untuk pelayanan masyarakat, sedangkan jembatan dan bendungan dibuat orang untuk tujuan 

prasarana kemakmuran rakyat. Kesemua hal disebut dengan bangunan karena tidak dapat dengan mudah 

dipindahkan mengingat berat kecuali bila dibongkar. 



 Dalam pembuatannya bangunan tidak cukup hanya satu orang pekerja saja, tetapi kadang-kadang 

memerlukan ratusan sampai ribuan pekerja tergantung besar kecilnya bangunan yang dibuat.  

 Jenis bangunan dapat dibedakan menjadi: 

a. Bangunan teknik sipil kering, antara lain meliputi: bangunan rumah, gedung-gedung, monumen, pabrik, 
gereja, masjid dan sebagainya. 

b. Bangunan teknik sipil basah, antara lain meliputi: bendungan, bangunan irigasi, saluran air, dermaga 
pelabuhan, turap-turap, jembatan dan sebagainya.  

 Saat ini, jenis bangunan dibedakan menjadi 3 bagian dasar yang dikelola oleh Direktorat Jenderal meliputi 

bangunan gedung, bangunan air dan jalan jembatan. Jenis bahan yang digunakan dalam bangunan dapat berupa 

bata, beton atau baja. Bahkan dewasa ini bangunan yang digunakan sudah berkembang antara lain dari bahan 

alumunium atau plastik.  

 Fungsi pokok pembuatan bangunan yang terpenting adalah agar setiap bangunan kuat, dan tidak mudah 

rusak, sehat untuk ditempati, di samping biayanya relatif murah. Untuk mendapatkan bangunan yang kuat dan 

murah tidak perlu konstruksinya berlebihan. Bila demikian tidak sesuai dengn tujuan dan merupakan pemborosan. 

 Menurut susunannya pembagian bangunan gedung dibagi menjadi: 

a. Bangunan bawah yaitu bagian-bagian yang terletak dibawah muka lantai yang ada dirumah. 
b. Banguan atas yaitu bagian-bagian yang ada diatasnya seperti tembok, kolom, jendela, ring balok dan 

rangka atap (Suparno, 2008: 138-140). 

 Secara umum belajar merupakan  sebagai suatu proses  interaksi antara diri manusia (id-ego-super ego) 

dengan lingkungannya, yang mungkin berwujud pribadi, fakta, konsep ataupun teori. Dalam hal ini terkandung suatu 

maksud  bahwa proses interaksi itu adalah:  

a. Proses internalisasi dari sesuatu ke dalam diri yang belajar, dan  
b. Dilakukan secara aktif, dengan segenap panca indera ikut berperan (Sudirman, 2007: 22). 

 Pembelajaran IPA bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, meningkatkan minat dan 

motivasi, serta mencapai beberapa kompetensi dasar sekaligus. Pembelajaran IPA tidak mempelajari alam secara 

sebagian tetapi secara keterpaduan dan keutuhan. Hal ini karena alam menyajikannya secara utuh dalam satu-

kesatuan. Materi-materi yang diajarkan pada mata pelajaran IPA sangat erat kaitannya dengan lingkungan hidup dan 

juga mempelajari lingkungan hidup. Sehingga diharapkan ada keterkaitan antara ilmu dan implementasinya dalam 

kehidupan (Kemendikbud, 2014). 

 Faktor terpenting dalam mencapai tujuan pembelajaran IPA yakni proses evaluasi (assesment) yang dapat 

mendorong siswa belajar untuk lebih giat belajar secara kontinu serta mendorong pendidik untuk lebih meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran serta mendorong iklim belajar yang kondusif, sehingga melahirkan tujuan yang ingin 

dicapai tanpa melupakan nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang ditengah masyarakat. 

 Dalam pembelajaran IPA saya menekankan Rumah adat bubungan tinggi dengan materi vektor yang 

didapat dari pelajaran Fisika SMA kelas X semester ganjil. Dimana konsep dalil Teorema Phytagoras dan Fungsi 

Trigonometri ada di dalam materi ajar Vektor tersebut. 

 

II. PEMBAHASAN 

 2.1 Pembelajaran untuk Lebih Mengenal Rumah Adat Banjar 

 Disadari atau tidak, bahwa banyak sekali warisan budaya yang tersebar di daerah Kalimantan Selatan yang 

belum banyak dikenal baik oleh masyarakat. Berkenaan dengan rumah adat Banjar yang merupakan kekayaan 

arsitektur daerah Kalimantan Selatan, adalah hasil karya generasi terdahulu. Pembelajaran yang bisa ditanamkan 



kepada siswa untuk lebih mengenal rumah adat Bubungan Tinggi adalah dengan cara setiap satu bulan sekali 

sekolah mewajibkan siswa untuk melaksanakan kegiatan studi tur ke rumah Anjungan tersebut di wilayah yang 

berbeda di Kalimantan Selatan.  

 Pemberian tugas kepada siswa untuk mencatat semua bagian-bagian rumah baik di dalam maupun di luar 

rumah Bubungan Tinggi. Jika tugas tersebut berkenaan tentang vektor pada pelajaran fisika, maka sang guru akan 

menerangkan aplikasi vektor dalam teorema phytagoras dan fungsi Trigonometri. Maka siswa-siswi pun akan tertarik 

untuk menghitung besar sudut ataupun tinggi bubungan dari rumah adat banjar tersebut. Hasil tugas siswa-siswi 

tersebut dikumpul 1 minggu kemudian dengan menggunakan kilping kemudian dipajang di dalam mading sekolah 

sehingga semua warga sekolah terutama semua murid di sekolah akan tertarik melihat dan membaca kliping 

tersebut hingga akhirnya semua murid di sekolah tahu tentang keberadaan dan profil Rumah adat Bubungan Tinggi 

yang merupakan warisan nenek moyang mereka.  

 2.2 Keterkaitan Arsitektur dan Ilmu Bangunan Terhadap Pembelajaran IPA        Tentang 

Rumah Adat Bubungan Tinggi.  

 Arsitektur  merupakan seni yang menuntut lebih banyak penalaran daripada ilham, dan lebih banyak 

pengetahuan faktual dari pada semangat. Teori-teori tentang arsitektur meliputi identifikasi variabel-variabel yang 

penting seperti ruang, struktur atau proses-proses kemasyarakatan yang dengan pengertian demikian, bangunan-

bangunan seharusnya dilihat atau dinilai. Seseorang yang membuka hutan, mendirikan perhentian di tepi jalan, atau 

membuka suatu perkampungan, membangun rumah adat  adalah seorang perancang seperti juga seorang arsitek. 

Kegiatan-kegiatan itu mengubah wajah bumi dan menciptakan lingkungan buatan. 

 James C. Snyder dan Anthony J Catanese dalam bukunya Introduction To architecture di dalam Seman 

(2006: 7) bahwa arsitektur terutama sekali merupakan hasil faktor-faktor sosial budaya dan dengan bahasan tentang 

perancangan yang mencakup pengubahan-pengubahan yang paling berguna terhadap lingkungan fisik, arsitektur 

dapat dianggap sebagai suatu konstruksi yang dengan sengaja mengubah lingkungan fisik (Seman dan Irhamna, 

2006). 

 Beberapa ciri arsitektur tradisional Banjar, khususnya mengenai bangunan-bangunan rumah adat yang 

masih ada, dapat diuraikan ciri-ciri umumnya sebagai berikut: 

a. Bangunan dalam kontruksi bahan kayu, karena alam Kalimantan kaya akan hutan (Sumber Daya Alam), 
sementara pada saat itu tidak dikenal adanya bahan semen. 

b. Rumah panggung, yaitu bangunan rumah yang didukung oleh sejumlah tiang dan tongkat yang tinggi 
dari kayu ulin (Kayu Besi = Eusidroxylon Zwageri). Menurut istilah orang banjar, yang dimaksud dengan 
tiang adalah balok Ulin yang bertumpu pada dasar tanah dangan pondasi, sepanjang sampai pangkal 
atap. Sedangkan tongkat yang bertumpu pada dasar tanah hanya sampai pada dasar lantai saja. 

c. Bangunan rumah bersifat simetris, yaitu dengan kontruksi dan elemen yang sama pada sayap kiri dan 
kanan, dengan demikian jumlah jendela (Banjar: Lalungkang) sama dengan banyak pada sisi kiri dan 
kanan bangunan rumah. 

d. Sebagian bangunan memiliki anjungan pada samping kiri dan kanan dengan posisi agak ke belakang. 
Anjung Kiwa dan Anjung Kanan dikenal dengan istilah konstruksi Pisang Sasikat. Masing-masing 
anjungan memiliki sebuah jendela pada sisi bagian depan. 

e. Atap rumah yang dipergunakan dari atap sirap yang dibuat dari kayu Ulin atau kayu Besi. Ada pula yang 
menggunakan daun Rumbia yang bahannya terbuat dari daun pohon Sagu. Kontruksi bubungan 
terdapat dalam bentuk Atap Pelana (Jurai = Zadel daak) dan Atap Sengkuap (Emper = Lessen aardak). 

f. Hanya memiliki 2 buah tangga yaitu Tangga Hadapan dan Tangga Belakang. Tangga yang dibuat dari 
kayu Ulin tersebut memiliki anak tangga yang berjumlah ganjil, yaitu lima, tujuh (pitu) atau sembilan 
(sanga). Pada periode berikutnya terdapat tangga hadapan kembar dengan arah ke samping kiri dan 
kanan dalam posisi yang simetris.  



g. Pintu (Banjar; Lawang) yang menghubungkan ke luar atau masuk ke rumah hanya terdapat dua buah 
yaitu Lawang Hadapan dan Lawang Belakang. Posisi kedua pintu tersebut terletak seimbang di tengah 
(depan atau belakang) karena bangunan yang simetris. 

h. Adanya Tawing Halat (dinding pembatas) yang terletak membatasi atara penampik Besar (Ambin Sayu) 
dan Palidangan (Ambin Dalam). Pada sisi  kiri dan kanan Tawing Halat terdapat pintu kembar dua dalam 
posisi yang sama dan seimbang (Seman dan Irhamna, 2006: 9-10). 

 2.3 Rumah Adat Bubungan Tinggi 

 Rumah adat Banjar Bubungan tinggi adalah bangunan yang tertua dari seluruh tipe rumah tradisional. 

Bubungan Tinggi sering disebut Istana Sultan Banjar. Ciri-ciri rumah adat Banjar Bubungan Tinggi adalah: 

1. Tubuh bangunan besar yang memanjang lurus kedepan sebagai bangunan induk serta memiliki tiang-
tiang yang tinggi. 

2. Bagian bangunan yang menempel pada bagian kiri dan kanan agak kebelakang, yang disebut ―Anjung‖. 
Dalam istilah Banjar Konstruksi ini disebut ―Pisang Sasikat‖ (Pisang Sesisir). 

3. Bangunan atap yang memanjang ke depan disebut atap ―Sindang Langit‖ dengan kontruksi atap 
sengkuap (Lessen Ardak). 

4. Bubungan atap bagian yang menurun ke belakang disebut atap ―Hambin Awan‖ dengan kontruksi atap 
sengkuap. 

Bagian-bagian jenjang tingkatan dari Rumah adat Bubungan Tinggi: 
1. Palatar, sebuah ruangan yang terbuka sebagai ruang pertama setelah naik Tangga Hadapan (tangga 

depan). Pada sisi muka dan kiri kanan Palatar umumnya memiliki kandang rasi sebagai pengaman, 
sekaligus sebagai hiasan.  

2. Penampik Kecil, yaitu sebuah ruangan agak kecil yang berada di belakang lawan hadapan (pintu depan), 
permukaan lantainya lebih tinggi daripada lantai pelatar. Ambang atau pinggir lantai pembatas di sini 
disebut ―Watun Sambutan‖. 

3. Penampik Tengah, yaitu ruangan terbuka dengan permukaan lantainya lebih tinggi dari permukaan lantai 
penampik kacil. Ambang atau pinggir lantai pembatas disebut ―Watun Jajakan‖. 

4. Penampik Besar atau Ambin Sayup, yaitu ruangan terbuka dan terluas apabila dibandingkan dengan 
penampik kecil atau penampik tengah.  

5. Palidangan atau Ambin Dalam adalah ruangan bagian dalam setelah melewati Tawing Halat (dinding 
pembatas). Diantara kiri dan kanan Tawing Halat terdapat dua buah Pintu Kembar. 

6. Penampik Bawah, yaitu ruangan yang tertutup atau kadang-kadang juga bisa dibuka dengan permukaan 
lantai yang lebih rendah daripada permukaan lantai Palindangan. 

7. Padapuran atau Padu, yaitu ruangan terkebelakang yang terbuka setelah penampik bawah. Ambang 
atau Tepi lantai ini disebut ―Watun Juntaian‖. 

8. Anjung Kiwa dan Anjung Kanan, dua buah ruangan yang berhubungan pada kiri dan kanan Palindangan. 
Antara anjung dan Palindangan terdapat dinding pembatas. Pada sisi depan kedua anjung terdapat 
sebuah lalungkang (jendela). 

9. Jumlah Lalungkang (Jendela) pada sisi dinding bangunan rumah sebelah kiwa sama banyaknya dengan 
sisi sebelah kanan.  

10. Memiliki tangga hanya dua buah, yaitu tangga Hadapan dan Tangga Balakang dalam posisi yang sama 
di tengah. Jumlah anak tangga dalam bilangan ganjil sebanyak 5,7, atau 9 terdiri dari bahan kayu Ulin 
atau kayu Besi yang kokoh. 

 Bangunan tubuh Bubungan Tinggi dengan bangunan induknya tersebut, manakala dilihat dari samping 

akan tampak tujuh jenjang dari palataran sampai padapuran. Akan tetapi terdapat pula yang berjumlah lima dengan 

menghilangkan dua ruangan, yaitu penampik tengah dan penampik bawah. Dengan konstruksi ini yang 

menghilangkan ruang penampik tengah, menyebabkan Watun antara penampik kecil dan penampik besar menjadi 

tinggi. Oleh sebab itu dibuatkan ―Pacira‖ semacam kotak segi empat yang didalamnya terdapat tangga kecil dengan 

satu anak tangganya. Pacira ini berukuran  sekitar 1m  x 1,5m x 1 m. Pacira ini juga terdapat pada pedapuran yang 

langsung berhubungan dengan Palindangan (Seman dan Irhamna, 2006). 



 

 Gambar 2.1 Gambar Type Rumah Bubungan Tinggi (Departemen Peendidikan dan Kebudayaan Kantor 

Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan, 1978/1988: 1) 

 Gambar 2.2 Sketsa Rumah adat Bubungan Tinggi secara Umum (Seman dan Irhamna, 1982: 19) 

 Gambar 2.3 Bangunan Rumah Bubungan Tinggi dilihat dari samping dengan fondasi pendek (Seman dan 

Irhamna ,1982: 39) 

 Gambar 2.4 Tiang dan Tongkat dengan fondasi pendek dan bangunan dilihat dari muka (Seman dan 

Irhamna, 1982: 38) 

 Gambar 2.5 Kontruksi Pintu dan jendela Rumah adat Bubungan Tinggi (Seman  dan Irhamna, 1982: 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.6 Foto Bangunan-Bangunan Gedung dan Perkantoran yang Menggunakan Rumah Adat 

Bubungan Tinggi 

 

 2.4 Rumah Adat Bubungan Tinggi Dirawat dan Dilestarikan. 

 Keuntungan yang kita dapatkan jika kita menggunakan pola arsitektur tradisional rumah adat Banjar adalah: 

a. Arah hadap rumah menghadap matahari terbit, sehingga intensitas cahaya di dalam tiap ruangan 
menjadi lebih terang. 

b. Bentuk jendela yang melebar akan membuat sirkulasi udara menjadi lebih cepat dan banyak oksigen 
yang masuk kedalam rumah, sehingga rumah tidak menjadi sumpek, Panas Atau gerah. 

c. Jarak antara tanah dan Lantai rumah agak tinggi disesuaikan dengan geografis kota Banjarmasin yang 
dekat dengan laut dan mempunyai anak sungai yang banyak yang membuat seringnya terjadi pasang 
surut air laut, maka disaat air sungai yang berasal dari laut naik, maka rumah itu tidak akan kebanjiran.  

d. Pada zaman dulu banyak sekali binatang buas, dengan pondasi tiang yang tinggi maka tingkat 
keamanan dari binatang buas menjadi lebih tinggi. 

 Kerugian yang kita dapatkan  jika kita menggunakan pola arsitektur tradisional rumah adat Banjar adalah:  

a. Penggunaan bahan kayu yang banyak karena luas rumah yang sangat besar  membuat biaya yang 
diperlukan sangat banyak pula (tidak efisien). 

b. Penggunaan bahan baku kayu Ulin (kayu Besi) yang sudah mulai langka akibat keserakahan manusia 
(illegal logging) sehingga kayu tersebut sulit didapat dan mahal harganya sedangkan bahan baku rumah 
tersebut semuanya terbuat dari kayu Ulin. 

c. Seandainya si pewaris rumah Bubungan Tinggi itu kurang mempunyai kemampuan dari segi finansial, 
maka rumah itu tidak terawat, rusak, pondasinya lapuk karena pergantian zaman bahkan pudar 



keindahannya. Itu disebabkan karena tidak sedikit uang yang digunakan untuk biaya perawatan rumah 
yang sangat luas tersebut. 

 Untuk merawat rumah adat Bubungan Tinggi diperlukan cara sebagai berikut: 

a. Senantiasa dibersihkan dari debu-debu dan kotoran lainnya. 
b. Diberikan pengecatan atau plitur secara berkala, misalnya 6 bulan sekali. 
c. Apabila terdapat bagian-bagian yang rusak, segera diperbaiki atau diganti dengan bahan yang serupa 

agar terjaga keasliannya. 
d. Bangunan harus selalu dijaga dari pengaruh pengrusakan alam maupun manusia. 

 Upaya untuk melestarikan rumah adat Banjar (Bubungan Tinggi) adalah: 

a. Untuk setiap bangunan, baik rumah maupun kantor di wilayah Kalimantan Selatan disarankan untuk 
menggunakan arsitektur rumah Banjar (Bubungan Tinggi). 

b. Menjaga dan memelihara bangunan rumah adat Bubungan Tinggi yang sudah ada. 

 Solusi untuk melestarikan rumah adat Banjar (Bubungan Tinggi) adalah: 

a. Dibangunlah rumah Banjar yang versi minimalis agar tidak mengeluarkan biaya yang banyak, tempat 
yang luas. 

b. Penggantian tiang pondasi yang aslinya menggunakan Kayu Ulin (Kayu Besi) dengan tiang cor. 

 

III. SIMPULAN 

 Pertama, Pembelajaran yang bisa ditanamkan kepada siswa untuk lebih mengenal rumah adat Bubungan 

Tinggi adalah dengan cara setiap satu bulan sekali melakukan kegiatan studi tur ke rumah Anjungan di wilayah yang 

berbeda di Kalimantan Selatan. Kemudian, diberikan tugas kepada siswa untuk mencatat semua bagian-bagian 

rumah baik didalam maupun diluar rumah Bubungan Tinggi. Arsitektur adalah seni yang menuntut lebih banyak 

penalaran daripada ilham, dan lebih banyak pengetahuan faktual dari pada semangat. Seseorang yang membuka 

hutan, mendirikan perhentian di tepi jalan, atau membuka suatu perkampungan, membangun rumah adat adalah 

seorang perancang seperti juga seorang arsitek. Kegiatan-kegiatan itu mengubah wajah bumi dan menciptakan 

lingkungan buatan. Generasi muda harus mengetahui keberadaan rumah adat banjar, jangan hanya mengetahui 

bangunan yang minimalis saja. Rumah bubungan tinggi merupakan warisan nenek moyang kita yang harus 

dilestarikan bersama. Rumah adat Banjar Bubungan tinggi adalah bangunan yang tertua dari seluruh tipe rumah 

tradisional. Bubungan Tinggi sering disebut Istana Sultan Banjar.  

 Kedua, Keterkaitan Arsitektur dan ilmu bangunan terhadap pembelajaran IPA tentang rumah adat 

Bubungan Tinggi salah satunya adalah bubungan atap yang tinggi melancip yang menggunakan Teorema 

Phytagoras C2= A2+B2 serta mencari sudut apit dari 2 bagian sisi segitiga lainnya menggunakan Dalil Trigonometri 

yaitu  . Sehingga mengapa disebut ―Bubungan Tinggi‖  karena bentuk atapnya curam kebawah dan semakin 

meninggi atapnya dengan kontruksi atap pelana (sendi pelana) menggunakan pola bentuk segitiga, merupakan pola 

bentuk yang sangat stabil dengan membentuk sudut 600 sangat ideal dengan perhitungan nilai Cos 600 = . Semakin 

besar sudut apit pada atap rumah maka akan semakin tinggi pula bubungan rumah tersebut. 

 Ketiga, untuk merawat Rumah adat Bubungan Tinggi diperlukan cara sebagai berikut: 

a. Senantiasa dibersihkan dari debu-debu dan kotoran lainnya. 
b. Diberikan pengecatan atau plitur secara berkala, misalnya 6 bulan sekali. 
c. Apabila terdapat bagian-bagian yang rusak, segera diperbaiki atau diganti dengan bahan yang serupa 

agar terjaga keasliannya. 
d. Bangunan harus selalu dijaga dari pengaruh pengrusakan alam maupun manusia. 
Upaya untuk melestarikan rumah adat Banjar (Bubungan Tinggi) adalah: 
a. Untuk setiap bangunan, baik rumah maupun kantor di wilayah Kalimantan Selatan disarankan untuk 

menggunakan arsitektur rumat Banjar (Bubungan Tinggi). 



b. Menjaga dan memelihara bangunan rumah adat Bubungan Tinggi yang sudah ada. 

 Keuntungan yang kita dapatkan  jika kita menggunakan pola arsitektur tradisional rumah adat Banjar 

adalah: 

a. Arah hadap rumah menghadap matahari terbit, sehingga intensitas cahaya di dalam tiap ruangan 
menjadi lebih terang. 

b. Bentuk jendela yang melebar akan membuat sirkulasi udara menjadi lebih cepat dan banyak oksigen 
yang masuk kedalam rumah 

c. Jarak antara tanah dan lantai rumah agak tinggi di sesuaikan dengan geografis kota Banjarmasin. 
d. Pondasi tiang yang tinggi maka tingkat keamanan dari binatang buas menjadi lebih tinggi. 

 Kerugian yang kita dapatkan  jika kita menggunakan pola arsitektur tradisional rumah adat Banjar adalah: 

a. biaya yang diperlukan sangat banyak karena penggunaan bahan kayu yang banyak karena luas rumah 
yang sangat besar. 

b. Penggunaan bahan baku kayu Ulin (kayu Besi) yang sudah mulai langka. 
c. Tidak sedikit uang yang digunakan untuk biaya perawatan rumah yang sangat luas tersebut. 
Solusi untuk melestarikan rumah adat Banjar (Bubungan Tinggi) adalah: 
a. Dibangunlah rumah Banjar yang versi minimalis agar tidak mengeluarkan biaya yang banyak, tempat 

yang luas. 
b. Penggantian tiang pondasi yang aslinya menggunakan kayu Ulin (kayu Besi) dengan tiang cor. 
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ABSTRAK 

Sebagian wilayah Provinsi Kalimantan memiliki lahan gambut. Lahan gambut juga diartikan sebagai lahan rawa atau 
lahan basah. Lahan basah adalah lahan yang selalu tergenang air, baik secara permanen ataupun musiman dengan 
air tergenang atau mengalir. Air lahan basah adalah air tawar, payau atau asin. Kearifan lokal (indigenous 
knowledge) masyarakat Kalimantan Selatan dalam kaitan dengan lahan basah diantaranya bercocok tanam yang 
dikenal dengan surjan. Pengelolaan lahan basah berdasarkan kearifan lokal tersebut dapat dijadikan sumber 
pengetahuan peserta didik SMP dalam pembelajaran IPA. Peserta didik dapat mengetahui dan memahami cara 
bercocok tanam yang tepat di lahan basah melalui kearifan lokal masyarakat Banjar. 

Kata Kunci: lahan basah, kearifan lokal, bercocok tanam. 

I. PENDAHULUAN 

 Sebagian wilayah provinsi Kalimantan Selatan merupakan lahan gambut. Menurut Soekardi dan Hidayat 

(1988) dalam Noor (2001), Provinsi Kalimantan Barat mempunyai lahan gambut paling luas di Indonesia, yaitu 4,61 

juta hektar, disusul Kalimantan Tengah, Riau dan Kalimantan Selatan masing-masing 2,16 juta hektar, 1,70 juta 

hektar dan 1,48 juta hektar (https://www. Balitra.litbang.pertanian.go.id/sistem surjan/).  

 Banjarmasin merupakan kota yang ada di provinsi Kalimantan Selatan memiliki  lahan rawa pasang surut 

(tidal swamps). Rawa pasang surut diartikan sebagai daerah rawa yang mendapatkan pengaruh langsung atau tidak 

langsung oleh ayunan pasang surutnya air laut/sungai sekitarnya (Noor, 2004 : 3). Istilah lain untuk  lahan gambut 

juga sering digunakan yaitu rawa gambut (peat swamps, marsh) yang diartikan kadang-kadang sebagai lahan basah 

(wet lands) (Noor, 2001: 2). 

 Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan pertanian, pemanfaatan lahan gambut selama 

ini lebih dititik beratkan untuk menunjang penyelenggaraan program transmigrasi dengan lebih mengutamakan pada 

pengembangan tanaman pangan, perkebunan dan perikanan (Noor, 2001: 20).  

 Beberapa Sekolah Menengah Pertama di Banjarmasin terletak di lingkungan pertanian lahan basah yang 

tentu sangat baik jika para peserta didiknya mempelajari cara bercocok tanam di lahan basah berdasarkan kearifan 

lokal masyarakat setempat sebagai sumber pembelajaran IPA. Bahan ajar atau materi pembelajaran merupakan 

bagian dari sumber belajar.  

Sumber belajar dapat berupa tempat atau lingkungan alam sekitar, yaitu di mana saja seorang siswa dapat 

melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku. Misalnya perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, 

tempat pembuangan sampah, sawah, kolam ikan, dan sebagainya (Hamdani, 2011: 119). Menurut Haryono (2013: 

1):  
Bahan ajar yang diberikan di sekolah masih terasa lepas dengan permasalahan pokok di masyarakat 
terutama yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan kehadiran produk-produk teknologi serta 
akibat-akibat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk mengembangkan dan 
menyelaraskan bahan ajar IPA dengan perkembangan teknologi setempat dan permasalahannya yang 
berkaitan dengan bahan kajian yang tercantum dalam kurikulum. 

 Kemampuan bersaing, penguasaan pengetahuan dan teknologi, menjadi semakin penting untuk kemajuan 

suatu bangsa. Hal tersebut menjadi dasar diperlukannya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang 

memberikan kecakapan hidup (life skill), yaitu memberikan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dengan 
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kompetensi tinggi pada peserta didik agar dapat hidup mandiri sehingga mampu bertahan dalam suasana kehidupan 

yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif (Sudjatmiko dan Nurlaili, 2004: 1). 

 Kehidupan sosial masyarakat yang terus berkembang juga mempengaruhi kehidupan dan pengalaman 

peserta didik. Oleh karena itu pendekatan pembelajaran harus dapat mengkaitkan kegiatan belajar di kelas dengan 

kehidupan sosial masyarakat sekitar peserta didik. Dengan pendekatan tersebut, peserta didik memiliki kecakapan 

hidup sebagai persiapan dalam kehidupannya kelak di masyarakat (Haryono, 2013: 6). 

II. PEMBAHASAN 

 2.1 Memanfaatkan Lahan Basah sebagai Lahan untuk Bercocok Tanam 

 Lahan basah adalah lahan yang secara alami atau buatan selalu tergenang air, baik secara permanen 

ataupun musiman, dengan air yang tergenang ataupun mengalir. Air yang menggenangi lahan basah dapat berupa 

air tawar, payau atau asin. Ternyata dengan adanya kearifan lokal (indigenous knowledge) masyarakat Kalimantan 

Selatan, lahan basah dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk bercocok tanam yang dikenal dengan istilah surjan. 

 Menurut Noor (2004: 139 - 140), surjan mengandung pengertian meninggikan sebagian tanah dengan 

menggali atau mengeruk tanah di sekitarnya. Sebagian tanah lapisan atas diambil atau digali dan digunakan untuk 

meninggikan bidang tanah disampingnya secara memanjang sehingga terbentuk surjan. Wilayah bagian lahan yang 

ditinggikan disebut tembokan (raise beds), sedangkan wilayah yang digali atau di bawah disebut tabukan atau 

ledokan (sunken beds). 

 Menurut Noor (2004: 196 -197), berdasarkan cara pengambilan dan penyusunan lapisan tanah yang 

dibentuk surjan, surjan dapat dibagi menjadi dua model atau tipe, yaitu (1) model tradisional dan (2) model inovatif 

dan kreatif. Pada model tradisional lapisan surjan dibuat dengan meletakkan bagian yang digali ke lapisan atas 

secara runtut sehingga kemungkinan besar lapisan atas surjan terdiri dari lapisan bawah (subsoil). Pada model 

inovatif dan kreatif lapisan surjan disusun sesuai dengan profil tanah asal sehingga lapisan atas surjan merupakan 

lapisan atas (topsoil), kemudian disusun ke bawah sesuai dengan urutan asal. Model tradisional sangat berbahaya 

apabila lapisan bawah yang diletakkan sebagai lapisan atas surjan merupakan lapisan berkadar pirit tinggi. 

Berdasarkan sistem pembuatan, surjan dapat dibagi menjadi dua cara pembuatan, yaitu (1) dibuat sekaligus, dan (2) 

dibuat secara bertahap. 

 Petani tradisional di Kalimantan banyak memilih cara bertahap, yaitu pertama dengan membuat gundukan 

kecil yang setiap musim panen dilebarkan dan ditinggikan, tergantung jenis komoditi yang akan ditanam. Gundukan 

tanah umumnya dinamakan tukungan. Tukungan ini dibuat berjajar dengan jarak tertentu. Apabila tanaman yang 

dibudidayakan cukup besar maka tukungan ini dihubungkan atau tersambung memanjang satu sama lain 

membentuk surjan. Ukuran surjan sangat beragam tergantung jenis tanaman yang dibudidayakan dan sewaktu-

waktu dapat diperlebar atau dipersempit tergantung keperluan (Noor, 2004: 196–197). 

 

Gambar 1. Lahan dengan sistem surjan 
Sumber : https : //www.google.com/gambar lahan sistem surjan 

 

 Menurut Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa arah surjan disarankan memanjang dari timur sampai barat 

agar tanaman pada bagian tabukan mendapat sinar matahari yang cukup. Surjan setiap musim atau setiap tahun 

dilimbur (disiram lumpur) yang diambil dari sekitarnya untuk mempertahankan bentuk dan produktivitasnya serta 

kadang-kadang perlu ditutupi mulsa atau diberi kompos/pupuk kandang. 



 Tujuan sistem surjan adalah membagi risiko kegagalan usaha tani sehingga dapat bertahan apabila 

tanaman padinya gagal. Selain itu dapat meningkatkan diversifikasi tanaman, menjaga agar tanah tidak menjadi 

asam, mengurangi bahaya kekeringan, mengurangi keracunan akibat genangan, memperkecil risiko kegagalan, 

mendistribusikan tenaga kerja agar lebih merata dan memanfaatkan tenaga kerja keluarga lebih optimal, sehingga 

bisa meningkatkan pendapatan petani.  

 2.2 Jenis Tanaman  yang Bisa Ditanam di Lahan Basah 

 Pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian di Indonesia sudah dimulai sejak ratusan tahun yang lalu oleh 

petani Banjar di Kalimantan Selatan. Mereka secara berkelompok membuka hutan-hutan rawa dan gambut 

sepanjang sungai-sungai besar. Dengan cara-cara yang sangat sederhana sesuai dengan pengetahuan yang 

dikuasai secara turun temurun (indigenous knowledge), mereka membuka lahan dengan membuat saluran-saluran 

dari sungai-sungai besar menjorok masuk ke pedalaman yang disebut dengan handil atau parit kongsi. Kemudian, 

mereka menanaminya dengan beragam tanaman dari tanaman pangan seperti padi sampai tanaman tahunan 

seperti kelapa, karet, jeruk, rambutan, tanaman industri seperti rotan dan tanaman obat-obatan seperti jahe, kencur, 

kunyit, temulawak dan sebagainya (Sarwani dan Thamrin, 1994 dalam Noor, 2001: 109). 

 Produktivitas rata-rata tanaman, khususnya tanaman pangan yang dapat dicapai di lahan basah pasang 

surut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan lahan pedalaman (lebak). Hal ini disebabkan oleh lahan basah pasang 

surut mempunyai tingkat kesuburan dan sifat kimia yang lebih baik. Sedangkan tanaman perkebunan/industri yang 

banyak dikembangkan di lahan basah adalah kelapa, karet, kelapa sawit, kopi, jarak, dan rotan (Noor, 2001). 

 Penataan lahan perlu dilakukan sesuai kebutuhan tanaman yang  dikembangkan.  Menurut Muhammad 

Noor (2004), lahan bagian tembokan (bagian atas) bisa ditanami palawija (jagung, kedelai, kacang-kacangan dan 

umbi-umbian), hortikultura, buah-buahan dan tanaman perkebunan sedangkan bagian bawah (ledokan/tabukan) 

ditanami padi sawah. Penanaman dengan sistem surjan dapat dilihat pada gambar 2, gambar 3 dan gambar 4 di 

bawah ini. 

Gambar 2. Penanaman lahan sistem surjan dengan padi dan jagung 
Sumber : https : //www.google.com/gambar lahan sistem surjan 

 
Gambar 3. Penanaman lahan sistem surjan dengan padi dan jeruk siam. 
Sumber : https : //www.google.com/gambar lahan sistem surjan 

 

Gambar 4. Penanaman lahan sistem surjan dengan padi dan pisang 

      Sumber : https : //www.google.com/gambar lahan sistem surjan  

 

 Lahan basah menyimpan banyak sumber keanekaragaman hayati dan plasma nutfah. Komoditas yang 
disenangi dan banyak ditanam adalah padi. Padi kebanyakan dibudidayakan secara turun temurun. Para petani 
tradisional setempat umumnya membudidayakan varietas-varietas lokal yang berumur panjang (6–11 bulan). Jenis 
varietas lokal ini berjumlah ratusan jenis, antara lain dikenal  sebagai padi Bayar, Pandak dan Siam. Sifat padi lokal 
ini disenangi petani karena (1) mudah mendapatkan bibitnya karena petani masing-masing membibitkan sendiri dan 
menyimpannya dari panen sebelumnya, (2) mudah memasarkan hasilnya karena nasi yang pera (karau) banyak 
disenangi oleh masyarakat setempat, (3) memerlukan pupuk sedikit bahkan jarang dan pemeliharaan minim antara 
lain penyiangan hanya seadanya, (4) tidak mudah rontok, berdaun lebar dan terkulai menyebabkan hama burung 
pipit sukar bertengger, dan (5) bentuk tanaman nisbi lebih tinggi (140-170 cm) sehingga memudahkan memanen. 
Panen umumnya masih menggunakan alat tradisional/ani-ani (Noor, 2004: 191-192).  

  Jenis-jenis tanaman yang bisa ditanam di lahan basah dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Jenis komoditas, varietas tanaman adaptif lahan basah pasang surut 



 

Sumber : https://www.balitra.litbang.pertanian.go.id/sistem surjan 

 2.3 Manfaat Lahan Basah 

 Lahan basah mempunyai fungsi sebagai pelindung lingkungan karena ekosistem lahan basah dapat 
menyerap unsur dan senyawa-senyawa racun yang dilepaskan kedalam lingkungan. Logam-logam berat seperti air 
raksa, timah, kadmium, arsenik, seng, dan selenium muncul di atas endapan gambut. Jadi, dalam hal ini lahan basah 
menjadi sebagai penyaring alami (Noor, 2001: 136). 

 Menurut M. Noor (2004: 204), lahan rawa sebagai lahan basah ternyata memberikan beberapa manfaat 

yaitu:  

a. Fungsi hidrologis, antara lain: 

- Sebagai penyedia air secara langsung dimanfaatkan pada lokasi setempat dan sebagai pemasok air 
kewilayah lahan basah lainnya dan pengisi air tanah. 

b. Fungsi ekologis, antara lain: 

- Pengendali banjir dan mengatur tatanan aliran air 

- Pencegah penyusupan (intrusi) air laut 

- Sumber produk-produk alami 

- Sumber plasma nutfah 

- Habitat penting dalam daur hidup flora dan fauna 

- Menjaga keseimbangan proses ekologi antara lain sebagai pemadam (sequestering) karbon 

- Pengendali kemurnian air (water purification), sebagai penambat bahan-bahan toksis, hara mineral 
tanah, endapan tersuspensi 

c. Fungsi estetis, antara lain: 

- Sebagai bentang lahan (landscape) dan kealaman (wilderness) 

- Objek rekreasi atau wisata, pendidikan dan penelitian 

 Dengan demikian, dampak kegiatan pembukaan atau pemanfaatan lahan basah terhadap fungsi lingkungan 
di atas terutama berhubungan dengan penyedia air. Perubahan fungsi lingkungan akibat pemanfaatan atau 
pembukaan lahan basah ini akan menimbulkan pengaruh dan perubahan terhadap: (1) sistem hidrologis, (2) 
keanekaragaman hayati (flora dan fauna) akibat penghilangan atau penebangan, (3) substrat akibat penggalian, 
pemindahan atau penimbunan material tanah, dan (4) pencemaran akibat bahan kimia (pupuk pabrik, pestisida, 
herbisida, detergen), minyak, limbah rumah tangga, kotoran manusia dan limbah industri. Untuk mempertahankan 
fungsi lingkungan, maka pengelolaan lahan basah harus didasarkan pada menjaga keseimbangan antara asas 
manfaat dengan asas risiko yang mungkin timbul (Suryadiputra dan Notohadinegoro, 1996 dalam Noor, 2004 : 204-
205). 

 Lahan basah juga berfungsi sebagai penyangga wilayah sekitar atau bagian hulu. Lahan basah yang 

berada di wilayah dataran pesisir/pantai berfungsi sebagai penyangga antara wilayah air payau dan wilayah air 

tawar. Tanggul alam yang terletak antara wilayah air tawar dan wilayah air payau/asin, akan berubah setelah 

reklamasi sebagai bagian dari fungsi hidrologi. Jadi, dengan mempertahankan keseimbangan antara keduanya, 

maka dapat dicegah terjadinya penyusupan air laut ke pesisir dan pencemaran di perairan pantai akibat hasil 

buangan daratan. Dengan demikian, ekosistem utama tetap mendukung bentuk-bentuk kehidupan ikan dan biota air 

lainnya yang mungkin tidak akan dapat pulih bila mengalami degradasi (Noor, 2001 : 137). 

 

III. SIMPULAN 



 Pertama, lahan basah dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk bercocok tanam dengan menggunakan 
sistem surjan, dimana tujuannya adalah untuk membagi risiko kegagalan usaha tani sehingga dapat bertahan 
apabila tanaman padinya gagal, meningkatkan diversifikasi tanaman, menjaga agar tanah tidak menjadi asam, 
mengurangi bahaya kekeringan dan keracunan akibat genangan, memperkecil risiko kegagalan, mendistribusikan 
dan memanfaatkan tenaga kerja lebih optimal sehingga bisa meningkatkan pendapatan petani. 

 Kedua, pada lahan basah yang menggunakan sistem surjan dapat ditanami pada bagian tembokan (atas) 

dengan palawija, hortikultura, buah-buahan dan tanaman perkebunan, sedangkan pada lahan bagian bawah 

(ledokan/tabukan) ditanami padi sawah. 

 Ketiga, lahan basah dapat memberikan beberapa manfaat dalam fungsi hidrologis, fungsi ekologis dan 

fungsi estetis. Sehingga akan memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. 
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ABSTRAK 

K.H. Muhammad Zaini Abdul Ghani, biasa dipanggil Guru Sekumpul, seorang ulama dari kota Martapura, Kabupaten 
Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai ulama, Guru Sekumpul membangun karakter Islamis dengan 
meneladani akhlak Rasulullah. Guru Sekumpul sebagai tauladan masyarakat memberikan cahaya keimanan dan 
akhlak mulia. Karakter Guru Sekumpul diimplementasi dalam kehidupan sebagai ahli ibadah, dermawan, sabar, 
pemaaf, tawakkal, berikhtiar, ulet dan gigih, mandiri, tawadhu  dan istiqamah yang berbasis akhlak Rasullah; sidiq, 
amanah, tabligh dan fathanah. 

Kata kunci: Guru Sekumpul, karakter, etnopedagogi.  

 

I. PENDAHULUAN 

Guru Sekumpul adalah seorang sosok panutan yang patut ditiru dari segi akhlaknya, karena akhlak Guru 

Sekumpul dibangun berbasis akhlak Rasulullah SAW. Guru Sekumpul mengajarkan ilmu-ilmu agama yang patut kita 

amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Guru Sekumpul memiliki akhlak yang mulia, dalam istilah sekarang 

memiliki karakter yang patut diteladani, baik dari segi sikap, perbuatannya maupun ucapannya. Ilmu-ilmu yang 

diajarkan Guru Sekumpul berkisar tentang pembentukan akhlak selain dari ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu 

ibadah. Guru Sekumpul tidak hanya mengajarkan atau menyampaikannya saja kepada murid-muridnya, tetapi juga 

mengamalkan apa yang disampaikan.  

 

II. PEMBAHASAN 

2.1 Pengertian Karakter 

Sebelum membahas karakter Guru Sekumpul, maka alangkah baiknya kita membahas dulu apa itu 

karakter. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008: 623), karakter itu berarti sifat-sifat kejiwaan, 

akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnnya, tabiat, watak, Adapun berkarakter 

berarti mempunyai tabiat; mempunyai kepribadian; berwatak. Menurut Aziz (2011: 198) Karakter adalah kualitas atau 

kekuatan mental dan moral, akhlak atau budi pekerti individu, Dengan demikian dapat dikemukakan juga bahwa 

pendidikan karakter adalah kualitas mental atau kekuatan moral, akhlak atau budi pekerti dari nilai-nilai dan 

keyakinan yang ditanamkan dalam proses pendidikan yang merupakan kepribadian khusus yang harus melekat 

pada peserta didik. 

Menurut Munir (2000: 3) Sebuah pola, baik itu pikiran, sikap maupun tindakan, yang melekat pada diri 

seseorang dengan sangat kuat dan sulit dihilangkan itulah yang disebut dengan karakter. Di dalam hadist Nabi 

Muhammad SAW, ada disebutkan tentang akhlak yang pada dasarnya adalah karakter seperti ―Sesungguhnya aku 

diutus (kepada seluruh manusia dalam rangka), untuk menyempurnakan akhlak‖ (HR Baihaqi dari Abu Hurairah ra). 
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2.2 Pendidikan Karakter 

Menurut Wahyu (Abbas, 2014: 3) pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi dari pada pendidikan 

moral, karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah benar salah, tetapi bagaimana 

menanamkan kebiasaan, tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan, sehingga anak memiliki kesadaran dan 

pemahaman yang tinggi serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk manusia yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, 

bermoral, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ramly, 2011: 2).  

Dalam hal ini pendidikan karakter sudah diajarkan oleh kedua orang tua Guru Sekumpul dan 

keluarganya sewaktu masih kecil hingga remaja. Karakter Guru Sekumpul membentuk oleh guru-

gurunya yang kemudian menjadikannya punya karakter sendiri. Setelah Guru Sekumpul merasa cukup 

ilmunya dan diperintahkan oleh gurunya untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama yang menyampaikan 

tentang pembentukan karakter akhlak kepada murid-muridnya. 

Guru Sekumpul tidak hanya menyampaikan ilmu-ilmu kepada murid muridnya tentang 

pendidikan karakter/akhlak, tetapi juga memberikan contoh terlebih dulu. Guru Sekumpul telah 

mengamalkan terlebih dulu baru menyampaikan. 

2.3 Karakter Guru Sekumpul 

Nama Guru Sekumpul adalah Muhammad Zaini bin Abdul Gani. Nama panggilan orang Martapura sebelum 

Guru Sekumpul hijrah ke Sekumpul Guru Ijai sedangkan orang dari luar daerah Martapura memanggil dengan nama 

Guru Zaini. Setelah Guru Sekumpul hijrah (pindah) ke Sekumpul pada tahun 1990 M, Muhammad Zaini bin Abdul 

Gani dipanggil  dengan Guru Sekumpul. Setelah dikarunia anak lama kelamaaan masyarakat memanggil Guru 

Sekumpul dengan Abah Guru. Di kalangan anak-anak yang masih kecil, orang tuanya mengajari memanggil dengan 

sebutan Kai Guru. Nama kecil Guru Sekumpul Qusyairi. Guru Sekompul lahir di Tunggul Irang, Martapura, 27 

Muharam 1361 H atau 11 februari 1942 M, KH Abdul Gani adalah zuriat kedelapan dari Syekh Muhammad Arsyad 

Al-Banjary melalui keturunan Abdul Ghani, Abdul Manap, Muhammad Seman, Muhammad Saad, Abdullah, 

Muhammad Khalid, Hasanuddin, dan Muhammad Arsyad (Abbas, 2015: 9). 

Menurut Semiawan (2009: 62) perkembangan manusia dalam interaksi dengan lingkungan keluarga melalui 

berbagai media dan sarana fisik nonfisik menuntut suatu konsep yang strategis oleh karena manusia merupakan 

sumber daya yang paling esensial bagi pembangunan bangsa. Pembangunan bangsa itu seyogyanya bersumber 

dari dan dimulai dari rumah, di dalam kehidupan keluarga, karena dirumahlah seyogyanya secara timbal-balik 

ditumbuhkan kepedulian, kesadaran, dan pengertian dasar tentang totalitas lingkungan. 

Di samping itu menurut Harini (2003: 16), yang mengambil dari Al-Qur‗an dan Hadist menyebutkan bahwa 

tugas dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah: Memberi nama yang baik, mengaqiqahi pada hari ketujuh dari 

hari kelahirannya, mengkhitankan, membaguskan akhlaknya, mengajarkan membaca dan menulis huruf Al-Qur‗an, 

mendidiknya kepada tauhid dan keimanan, membimbingnya salat dan urusan ibadah lainnya, memberi pelajaran dan 

berbagai ilmu pengetahuan yang diperlukan, memberi pelajaran keterampilan, memberikan pendidikan jasmani, 

memberi makan dan minum yang halal, menikahkannya, memberi atau meninggali harta (bila ada). 

Peran penting dalam membentuk karakter Guru Sekumpul waktu kecil adalah orang tua Guru Sekumpul, 

yaitu Abdul Gani. Abdul Gani sendiri merupakan pribadi yang dikenal shaleh. Peramah, pemurah, suka menolong 

dan baik hati. Namun mendidik anak yang diharapkan menjadi anak shaleh, orang tua senantiasa bersikap tegas, 

disiplin dan sangat ketat dalam membimbing akhlak. Orang tua Guru Sekumpul sudah mendisiplinkan diri sendiri 



terlebih dahulu, seperti yang ditulis oleh Ratmat Effendi dalam bukunya ‗Huruf-Huruf Cinta‗ (Affandi, 2011: 116), 

bahwa disiplin dapat dimulai dari diri sendiri seperti jujur pada diri sendiri, tidak menunda-nunda pekerjaan, 

melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. 

Ini dibuktikan saat Guru Sekumpul waktu muda masih belajar Al-Quran kepada guru Hasan, hingga pulang, 

waktunya selalu dihitung dam diteliti. Jika lebih dari waktu yang semestinya, sepulangnya pasti ditanya, kenapa 

pulangnya terlambat. Begitu pula saat pulang lebih cepat pasti ditanyakan alasannya (Kariem, 2015: 16). 

Suatu ketika Guru Sekumpul masih muda bersama kawan-kawan Guru Sekumpul pulang lebih cepat dari 

biasanya, lalu orang tua (Ayah) bertanya: Kenapa pulang lebih cepat? Guru Sekumpul menjelaskan bahwa 

pengajian hari ini libur. Ayah Guru Sekumpul mengatakan ―kalu nang memadahakan lain guru maka kada asi, ayo 

mengaji, nyawa babulik‖. Padahal pengajian memang diliburkan. Dikesempatan lain ketika Guru Sekumpul masih 

muda sedang sendirian di rumah, tiba-tiba ada tamu famili dari Kandangan. Melihat tamu yang datang itu dari jauh, 

sedang yang disuguhkan tidak ada, Guru Sekumpul berinisiatif berhutang kopi kepada tetangga. Sepulangnya tamu 

tersebut, Ayah pulang Guru Sekumpul pulang dari bekerja dan melihat cangkir kopi di ruang tamu dan menanyakan 

tentang siapa yang datang, sebab di rumah tidak ada persediaan kopi. Guru Sekumpul menjelaskan bahwa kopi itu 

adalah berhutang kepada tetangga, Ayah Guru Sekumpul terkejut dan menasehati Guru Sekumpul. Hal tersebut 

menunjukkan didikan orang tua Guru Sekumpul dalam pembentukan karakter. 

Guru Sekumpul sejak kecil hidup bersama kedua orang tuanya dan juga neneknya yang bernama Salbiyah, 

ditambah pula dengan pamannya yang bernama Guru Seman Mulia. Keempat figur tersebut yang senantiasa 

mempengaruhi dan membentuk jiwa Guru Sekumpul, menaburkan benih-benih akhlakul karimah, ilmu hikmah dan 

ma‗rifat kepada Allah. Waktu dan kesehariannya banyak di isi dengan bergaul bersama mereka, sehingga hampir 

tidak ada kesempatan untuk bermain atau berbuat yang sia-sia. 

Guru Sekumpul adalah seorang ahli ibadah, boleh dikatakan seluruh waktunya digunakan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Gerak-gerik dan ucapannya mencerminkan kehambaannya kepada Allah SWT. 

Ketika Guru Sekumpul sakit, baik di rumah maupun saat opname di rumah sakit, tetap mengerjakan salat lima waktu. 

Guru Sekumpul juga dermawan, karena harta yang dimiliki bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi  banyak 

untuk kepentingan sosial; menyantuni anak anak yatim, janda-janda miskin, dan orang tidak mampu, membantu 

orang miskin yang berobat, membantu pembangunan masjid dan syiar Islam lainnya. Guru Sekumpul mempunyai 

sifat sabar, dalam menerima cobaan hidup, baik cobaan yang berupa penyakit maupun cobaan lainnya. Guru 

Sekumpul hanya meminta pertolongan dengan Allah SWT, meminta tolong kepada sesama manusia sebagai ikhtiar 

saja. Allah SWT yang menghilangkan segala cobaan atau penyakit. 

Guru Sekumpul juga punya sifat pemaaf kepada orang yang yang menghina, mencaci makinya, bahkan 

mendoakan agar orang yang menghinanya mendapat hidayah serta petunjuk dari Allah SWT. Guru Sekumpul tidak 

memiliki rasa dendam kepada yang memusuhinya. Dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam masalah rezeki, 

Guru Sekupul tampak memperlihatkan sikap tawakal yang berimbang. Meski menyerahkan urusan kepada Allah 

SWT, namun tetap berikhtiar. Sejak muda Guru Sekumpul telah menjadi pekerja yang ulet dan gigih, menjadi 

penggosok intan, penjual kue, hingga mendulang intan. Bahkan, ketika menjadi ulama terkenal sekalipun, Guru 

Sekumpul tetap berikhtiar dalam urusan rejeki. Guru Sekumpul memberikan modal usaha kepada seseorang untuk 

berusaha dalam bentuk bagi hasil. Guru Sekumpul mendirikan sebuah perusahaan PT Al-Zahra yang bergerak di 

bidang distributor garmen berupa pakaian muslim dan muslimah, serta perlengkapan ibadah lainnya. Guru Sekumpul 

mencontohkan kepada ummat untuk gigih dalam berusaha agar bisa mandiri, jangan hanya bertopang dagu 

mengharap belas kasihan orang lain. 



Dalam hal kesehatan beliau juga menerapkan sikap tawakkal yang berimbang. Ini dibuktikan dengan sering 

kali Guru Sekumpul operasi di rumah sakit. Bagi Guru Sekumpul dokter dan obat bukan jaminan untuk kesembuhan 

penyakit. Guru Sekumpul juga memiliki sikap tawadhu yang nampak dalam kehidupannya sehari-hari, baik di tengah 

keluarga, murid-murid, para tamu dan orang lain. Kepada murid, Guru Sekumpul tidak segan-segan menampakkan 

sikap merendah, lebih lebih kepada murid yang sudah alim, sering kali juga menanyakan masalah agama. Terhadap 

para tamu Guru Sekumpul menuangkan air untuk tamunya. Jika tamu pulang, sering diantarkan kemuka pintu, ketika 

Guru Sekumpul kadang minta doakan, lebih lebih ketika selesai pengajian selalu minta doakan kepada murid-

muridnya ―ulun sekeluarga minta ridha, minta halal, dan doakan semoga sehat walafiat―. Guru Sekumpul termasuk 

orang yang tidak suka menonjolkan diri. Ketika waktu salat Jumat di masjid Al-Karomah Martapura dulu Guru 

Sekumpul suka berada di sudut paling kanan masjid. Karena menghormati ulama yang lain, kecuali setelah diminta 

menggantikan Almarhum KH Badaruddin, barulah Guru Sekumpul berada di depan. 

Guru Sekumpul juga mempunyai sifat kasih sayang, sehingga setiap orang yang bertemu Guru Sekumpul 

selalu merasa disayang. Pada saat pengajian Guru Sekumpul sering memberikan nasehat, untuk saling menyayangi 

dan mengasihi sesama. Kata Guru Sekumpul ―sekedar kita menyayangi orang lain, sekedar itu pula kita disayangi 

orang― 

Guru Sekumpul memiliki sifat istiqomah (terus-menerus) dalam pengajiannya. Lebih dari 40 tahun 

memimpin jamaah pengajian tanpa mengenal lelah, sejak usia muda sampai menjelang wafatnya. Pengajian ini tidak 

diliburkan kecuali Guru Sekumpul dalam kondisi sakit keras. Jika sakit biasa Guru Sekumpul tetap memaksakan diri 

mengajar, meski kadang dengan posisi berbaring. Sebenarnya banyak sekali sifat dan sikap Guru Sekumpul yang 

merupakan karakter yang baik, namun semua itu pasti ada kaitannya dengan sifat-sifat kerasulan yang dimiliki oleh 

junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai seorang Rasulullah. Sifat-sifat Rasulullah itu seperti Sidiq, 

Amanah, Tabligh dan Fathanah. Ada pun sifat-sifat Rasulullah tertulis dalam buku Guru Sekumpul: Bacaan 

Pengantar karya Ersis Warmansyah Abbas dijabarkan sebagaimana tabel berikut: 

III. SIMPULAN 

Pemberian pengetahuan tentang karakter seyogyanya perlu disampaikan kepada peserta didik 

dan dikaitkan dengan penyampaian karakter yang dimiliki oleh guru Sekumpul. Selain menyampaikan 

karakter yang dimiliki Guru Sekumpul kita sebagai pendidik juga tidak lupa menyampaikan karakter 

Rasulullah. Pada dasarnya karakter yang dimiliki Guru Sekumpul adalah karakter yang ada pada 

Rasulullah. Semoga kita sebagai guru tidak hanya menyampaikan tentang karakter yang dimiliki Guru 

Sekumpul dan Rasulullah, namun hendaknya mampu bersikap dan mempunyai sifat dan sikap seperti 

yang dimiliki oleh Rasulullah. 
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ABSTRAK 

Berbagai macam keluhan terhadap kondisi bangsa pada saat ini baik itu menyangkut masalah moralitas, perilaku 

buruk, maraknya kekerasan kehidupan beragama, kekerasan dalam rumah tangga, tawuran anak sekolah, narkoba 

sampai konflik politik di Indonesia sungguh memprihatinkan. Hal tersebut bertumpang tindih dengan dampak 

globalisasi yang menimbulkan kegoyahan jati diri, identitas budaya, serta lunturnya nasionalisme dan patriotisme. 

Selayaknya, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) sebagai penguat jati diri bangsa diperkuat kajian nilai-nilai 

budaya masyarakat yang dalam kontek Kalimantan Selatan dengan kajian terhadap Habib Hamid bin Abbas 

Bahasyim (Habib Basirih) sebagai sumber pembelajaran PIPS. Habib Hamid bin Abbas Bahasyim bagian integral 

dari lingkungan sosial budaya peserta didik dengan berbagai simbol, kalimat dan benda bersejarah yang ‖hidup‖ 

dalam masyarakat Banjar yang bermakna bagi masyarakat Banjar. Dalam kaitan PIPS sebagi sumber belajar, 

penggalian nilai-nilai kontekstualnya untuk membentuk jiwa peserta didik agar menjadi warga negara yang baik.  

Kata kunci: nilai-nilai, riwayat, sumber pembelajaran, IPS 

 

I. PENDAHULUAN 

Berbagai macam keluhan terhadap kondisi bangsa pada saat ini baik itu menyangkut masalah 

moralitas, dan berbagai perilaku buruk lainnya sering kita jumpai, misalnya maraknya kasus dugaan 

pelanggaran dan kekerasan kehidupan beragama, kekerasan dalam rumah tangga, dan  konflik politik 

yang terjadi pada para pemimpin bangsa ini. Persoalan lain yang tidak kalah pentingnya adalah tingginya 

tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan yang berdampak pada tingginya tingkat kriminalitas, seperti 

korupsi pejabat, tawuran anak sekolah, narkoba, pembakaran hutan yang tidak bertanggungjawab, yang 

kesemuanya itu menggambarkan betapa menurunnya kecintaan terhadap tanah air dan bangsa ini. 

Semua hal tersebut diatas memberikan indikasi maraknya sikap intoleransi dalam kehidupan masyarakat 

di negara ini. 

 Sikap menghargai perbedaan penting dimiliki oleh warga negara agar terjalin hubungan 

harmonis dalam kehidupan sosial, sehingga dengan demikian maka diharapkan tujuan ideal pendidikan 

nasional dapat diwujudkan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional , No. 20, Tahun 2003, 

Pasal 3, yaitu: 



“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa,bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab“   

Tujuan pendidikan nasional itu dapat dijelaskan bahwa pendidikan memiliki peranan 

pentingmembentuk kepribadian warga negara yang baik dalam kehidupan lokal, kehidupan regional 

maupun kehidupan global. Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis dalam mengembangkan 

potensi peserta didik. Pendidikan adalah juga usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan 

generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa 

depan. Keberlangsungan itu ditandai oleh pewarisan budaya dan nilai-nilai yang telah dimiliki oleh 

masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan nilai-nilai yang 

baik bangsa bagi generasi muda, juga proses pengembangan budaya dan nilai-nilai bangsa untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan bangsa di masa mendatang.  

 Peserta didik mampu mengembangkan potensi diri, melakukan proses pembelajaran, 

penghayatan nilai-nilai yang baik menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat. Pendidikan 

adalah proses pewarisan nilai-nilai dan prestasi di masa lalu ke generasi yang akan datang. Nilai-nilai dan 

prestasi itu merupakan kebanggaan bangsa dan menjadikan bangsa itu dikenal oleh bangsa-bangsa lain 

di dunia. Selain mewariskan nilai-nilai, pendidikan juga berfungsi untuk mengembangkan nilai-nilai 

budaya dan prestasi masa lalu itu menjadi nilai-nilai budaya bangsa yang sesuai dengan kehidupan masa 

kini dan masa yang akan datang  dan mengembangkan prestasi baru yang memiliki nilai-nilai kepribadian 

bangsa. Sejalan dengan itu, sebagaimana kita ketahui berbagai keluhan terhadap bangsa ada saja yang 

menimpakan kepada pendidikan, kurangnya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum berpengaruh 

besar terhadap perilaku anggota masyarakat atau anak bangsa yang merupakan cerminan masyarakat 

dan bangsa itu.   

Persoalan internal di atas, kuatnya pengaruh budaya global yang didukung oleh kemajuan 

teknologi informasi serta media cetak dan elektronik, juga berdampak terhadap ideologi, agama, budaya 

dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini. Menurut (Bloom, 2004 hal: 

72) 
“Globalisasi berdampak pada tiga hal, pertama globalisasi memungkinkan bangsa-bangsa 
untuk beroperasi lebih efektif dalam perekonomian global yang semakin kompetitif. Kedua 
globalisasi menjadikan negara semakin saling tergantung dalam berbagai bidang kehidupan 
manusia, baik dalam aspek sosial ekonomi, politik, dan budaya. Ketiga globalisasi akan 
mempengaruhi meningkatnya kecepatan perubahan pendidikan. Pendidikan dalam dalam visi 
global perlu mempersiapkan peserta didik menjadi warga global yang bertanggung jawab dan 
mampu menjadi agen perubahan (agent of change) dalam memerangi ketidak adilan sebagai 
dampak negatif globalisasi.”   

Tantangan globalisasi bagi pendidikan menurut (Gardner, 2004 hal: 252-258) adalah adanya 

ketegangan antara laju perubahan kelembagaan pendidikan dan organisasi, sosial, ekonomi dengan 

transformasi budaya yang begitu cepat. Pendidikan telah berubah karena adanya pergeseran nilai-nilai 

dan temuan ilmiah sehingga merubah pemahaman kerangka pikir manusia.         

Globalisasi budaya dalam konteks pendidikan dapat menimbulkan potensi kehilangan arah 

sebagai bangsa yang memiliki jati diri, identitas budaya nasional dan lokal, serta lunturnya semangat 

nasionalisme dan patriotisme bangsa. Dari berbagai paparan tersebut penulis ingin mengetengahkan 



pemikiran dan mencoba mendeskripsikan permasalahan yang telah menimpa bangsa ini dengan 

menghubungkannya dengan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) yang diarahkan dengan Kajian 

nilai-nilai budaya masyarakat Banjar khususnya terhadap ketokohan Habib Hamid bin Abbas Bahasyim 

atau Habib Basirih sebagai sumber pembelajaran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS). 

 

II. PEMBAHASAN 

 2.1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Meskipun Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) diajarkan dalam kurikulum sekolah tetapi 

masih saja terasa kurang maksimal dalam menjawab masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan 

masyarakat. Tentunya hal ini tidak terlepas dari empat faktor utama yang berperan penting dalam 

pembelajaran pendidikan IPS, yaitu: (1) masalah kurangnya pemahaman konsep dan hakekat pendidikan 

IPS oleh para pembuat dan pengembang kurikulum pendidikan IPS; (2) masalah sumber dan 

pengembangan materi pembelajaran pendidikan IPS;(3) masalah strategi cara pengajaran pendidikan 

IPS; (4) masalah sarana dan sumber daya pembelajaran pendidikan IPS. 

Menurut (Sapriya, 2012) istilah IPS di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970-an sebagai 

kesepakatan komunitas akademik dan secara formal digunakan dalam sistem pendidikan nasional dalam 

kurikulum 1975. Keberadaan masih sangat baru dan terbatas kegunaannya hanya sebagai mata 

pelajaran jenjang sekolah dasar dan menengah. Menurut (Somantri, 2001 hal. 89): 
“Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar Pendidikan IPS memiliki jati diri yakni: (a) 
disiplin ilmu-ilmu sosial, humaniora dan kegiatan dasar manusia untuk isinya (content); (b) 
ilmu pengetahuan alam untuk metode berpikirnya; (c) disiplin ilmu pendidikan dan psikologi 
pendidikan untuk teori belajar dan mengajarnya; (d) tujuan pendidikan nasional yang 
melandasi butir a,b,c, untuk sasaran yang ingin dicapai.” 

Keempat unsur tersebut merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dipikirkan 

dalam pola berpikir integratif sehingga secara sinergis-simbiosis-sistematis yang memungkinkan 

terjadinya jatidiri. Hasil-hasil penelitian untuk mendukung tercapainya jatidiri pendidikan IPS belum 

sepenuhnya dilakukan dengan baik sehingga belum menghasilkan generalisasi dan teori pendidikan IPS 

untuk memperkaya batang tubuh pendidikan IPS. Kajian ini merupakan bagian yang akan turut 

mendukung penguatan epistemologi pendidikan IPS, khususnya pada bagian memperkaya sumber-

sumber belajar pendidikan IPS yang digali dari nilai-nilai sejarah dan sosial budaya bangsa. 

2.2 Masalah Sumber Belajar Pendidikan IPS 

Darmawan(2010) berpendapat bahwa masalah sosial sebagai bagian dari pengembangan materi 

Pendidikan IPS yang selama ini disampaikan oleh guru pendidikan IPS kepada peserta didik dalam proses 

belajar mengajar, cenderung masalah-masalah yang  jauh dari lingkungan sosialnya”. 

Hal tersebut berdampak pada teralieanasinya peserta didik terhadap lingkungan sosialnya 

sendiri dan pelajaran menjadi tidak bermakna karena masalah yang diajukan sangat jauh dari lingkungan 

sosial budaya peserta didik. Mengintegrasikan ketokohan Syekh Arsyad Al-Banjari, Pangeran Antasari 

dan lain-lain, tentu akan berbeda jika yang sajikan adalah ketokohan Pangeran Diponegoro atau Imam 

Bonjol yang jauh dari kondisi sosial budayanya. 

Menurut (Warto, 2011) sumber belajar IPS selama ini hanya fokus dikembangkan pada aspek 

kognitif saja dan sebaliknya mengabaikan aspek afektif atau perubahan sikap peserta didik. Gejala yang 

demikian berdampak pada pandangan peserta didik dan masyarakat terhadap pelajaran IPS, bahwa 

pelajaran IPS cenderung hanya menghapal fakta dan konsep untuk menguasai materi. Masih ada 



anggapan sebagian guru bahwa pembelajaran IPS identik dengan penguasaan atas berbagai fakta, 

konsep dan generalisasi, padahal pendidikan IPS mengintegrasikan antara ranah pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai dalam proses pembelajaran. Materi sejarah lokal kurang dikembangkan oleh 

para pengembang kurikulum padahal sejarah lokal adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada suatu lokal 

tertentu. Peserta didik akan memiliki kemampuan menyerap pelajaran apabila peristiwa tidak asing 

baginya, dekat dengan lingkungan sosial budayanya sehingga materi lebih kontekstual dan bermakna 

bagi peserta didik. Pengembangan sumber materi IPS dapat diperoleh melalui situs-situs sejarah lokal, 

pemanfaatan situs-situs lokal dapat memperkaya sumber-sumber belajar IPS oleh para guru Pendidikan 

IPS.  

2.3 Masalah Strategi Pembelajaran Pendidikan IPS 

Menurut (Darmawan, 2010)”Metode pembelajaran IPS masih monoton dan pendekatan teacher 

centered”. Pendekatan ini tidak memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk 

mengungkapkan segala isi pikiran dan perasaannya. Unsur demokratis dalam metode ceramah 

cenderung memenjarakan siswa karena guru kurang memberikan kesempatan peserta didik dalam 

mengembangkan potensinya. Dalam hal ini fungsi utama guru sebagai fasilitator, bukan lagi satu-

satunya sebagai penyampai informasi. Menurut (Hermawan, 2008) strategi pembelajaran IPS 

seharusnya mengarahkan peserta didik untuk berpikir kritis, terjadinya perubahan sosial pada 

masyarakat yang disebabkan oleh derasnya arus modernisasi dan globalisasi memberi dampak kurang 

baik bagi masyarakat”  

Guru dalam strategi pembelajaran hendaknya mampu menggiring peserta didik untuk dapat 

menghadapi dan merespon perubahan global yang begitu cepat dengan pengetahuan dan ilmu yang 

cukup agar mereka tidak kalah dalam bersaing dengan masyarakat dibelahan dunia lain. Menurut 

Syaharuddin (2014) menambahkan bahwa: 
“Kenyataan yang terjadi strategi pembelajaran IPS yang dilpilih belum mampu membentuk 
peserta didik dalam hal: (a) menangkap informasi dan memanfaatkannya, (b) memiliki jiwa 
kritis terhadap segala hal yang menurutnya bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan 
manusia, (c) kreatif dalam melihat peluang untuk dapat mempertahankan hidupnya, (d) 
kemampuan dalam mengambil keputusan yang akurat dan cepat dalam segala persoalan 
yang dihadapi, (e) kemampuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan diri dan 
lingkungannya sesuai dengan tingkat perkembangan pribadinya (problem solving)”  

Diantara hal yang menyebabkan rendahnya peserta didik dalam kemampuan berpikir dan nilai 

adalah karena materi pembelajaran lebih bersifat tekstual dan sumber belajar terbatas pada buku teks, 

bukan pada kehidupan sekolah dan lingkungan sosialnya.  

2.4 Masalah Sumber Daya dan Sarana Pembelajaran Pendidikan IPS 

Persoalan kompetensi guru IPS menjadi sesuatu hal yang penting dikaji secara lebih mendalam 

mengingat guru sebagai ujung tombak pengembang kurikulum berperan dalam upaya meningkatkan 

hasil belajar IPS. Menurut (Hermanto, 2012) konsepsi Pendidikan IPS yang berisi kearifan lokal untuk 

pendidikan formal keberhasilannya sangat ditentukan oleh guru, guru harus dapat dan menemukan 

serta memahami kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dilingkungannya. Selanjutnya guru 

mampu mengorganisasikan kedalam sebuah perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi dasar pendidikan IPS. Perlu ada kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru 

pendidikan IPS dengan memahami baik secara konseptual maupun faktual tentang materi pendidikan 

IPS. 



Berkenaan dengan masalah sumber belajar pendidikan IPS menurut (Muchtar, 2007 hal: 69) 

menegaskan bahwa dikarenakan oleh pelajaran (materi) IPS tidak diperkaya dengan nilai sosial budaya 

yang aktual, menyebabkan peserta didik tidak didekatkan dan diakrabkan dengan sosial budayanya. 

Sejarah lokal Banjar khususnya tentang riwayat Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau Habib Basirih 

adalah bagian integral dari lingkungan sosial budaya peserta didik, dalam arti bahwa peristiwa itu 

pernah terjadi dan ada di lingkungan sosial dan budaya peserta didik. Berbagai simbol, kalimat dan 

benda bersejarah, makam yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat Banjar, tidak akan memiliki makna 

bagi masyarakat Banjar khususnya peserta didik manakala tidak dilakukan kajian tentang sejarah lokal 

dengan menggali nilai-nilai positif didalamnya untuk dijadikan sumber belajar Pendidikan IPS. Adapun 

peran strategis Pendidikan IPS dalam pembentukan nilai-nilai positif tertuang dalam tujuan 

pembelajaran IPS pada tingkat dasar menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, antara lain: 
(1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 
lingkungannya; (2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir kritis dan logis, rasa ingin 
tahu,inkuiri, memecahkan masalah,dan keterampilan dalam kehidupan sosial; (3) Memiliki 
komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan;(4) Memiliki 
kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang 
majemuk, ditingkat lokal, nasional, dan global  

 

 2.5 Habib Hamid bin Abbas Bahasyim (1279-1369 H/1859-1949 M) 

Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau Habib Basirih adalah kawan seperguruan Syekh 

Jamaluddin atau Tuan Guru Surgi Mufti. Cucunya, Khadijah mengenangnya sebagai sosok kakek yang 

kepalanya selalu bergoyang. Goyangan kepala perlahan dan teratur ini bukti ia yang tak pernah lepas 

dari zikir. 

Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau Habib Basirih 

 

Makam Habib Basirih setiap hari tak pernah sepi, berpuluh-puluh pengunjung, berziarah di 

makam Habib yang banyak mempunyai karomah ini. Untuk menuju kubah Habib Basirih, bisa ditempuh 

lewat jalur darat dan sungai. Penggunaan angkutan darat melalui jalan Gubernur Subardjo, lingkar 

selatan (jalan tol), jalan Trisakti, Komplek Lumba-Lumba atau lewat jalan Teluk Tiram Darat Ampera Raya 

juga dapat pula memanfaatkan sungai Basirih sebagai transpor menuju langsung dermaga Kubah Basirih. 

Terdapat rute trayek angkutan kota/taksi kuning yang melintasi dan menuju Kubah Habib Basirih, 

peziarah juga dapat mengunjungi petilasan Basirih lewat jalur sungai. Belum ada biro perjalanan wisata 

yang menggarap rute alternatif via jalan sungai ini sebagai bagian dari paket wisatanya. Sebelum 

mencapai Kubah Habib Basirih, beberapa ratus meter sebelumnya terdapat pula makam ibu beliau yakni 

Syarifah Sya’anah. Makam Habib Basirih dan ibundanya masuk dalam daftar inventaris binaan Dinas 

Pariwisata Kota Banjarmasin. Keduanya digolongkan sebagai objek wisata religius (spiritual) yang layak 

dikunjungi. Makam Habib Abbas bin Abdullah Bahasyim, suami Syarifah Sya’anah dan ayahanda Habib 

Basirih justru tak diketahui keberadaannya hingga kini. Kemudian, saat berada di kubah Habib Basirih, 

kita akan melihat beberapa makam keramat lainnya. Makam keponakan Habib Basirih, yakni Habib 

Batilantang (Habib Ahmad bin Hasan bin Alwi bin Idrus Bahasyim) yang berada di seberang Sungai 

Basirih, dekat Kubah Habib Basirih. 

Secara mendalam tentang keberadaan Habib Hamid bin Abbas Bahasyim ini perlu kiranya 

pengumpulan data. Penulis melakukan kegiatan tersebut dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara 



dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan model interaktif dimana data yang diperoleh dari 

lapangan, data dicatat secara teliti dan rinci lalu data dikoleksi untuk segera dilakukan analisis data 

melalui reduksi data (merangkum data) dan menyajikan. Jumlah pengunjung di Kubah Habib Basirih 

walau belum dapat dibandingkan dengan makam Sunan Ampel di Ampel Surabaya, tak mengurangi 

ketokohan beliau. Sunan Ampel adalah tokoh utama Wali Songo, sebuah dewan (forum) ulama kelas 

wahid di zaman Kesultanan Demak. Dari segi usia, Sunan Ampel lebih tua dan lebih sepuh dari Habib 

Basirih yang hidup di masa yang lebih muda. Habib Basirih hidup di zaman penjajahan Belanda dan 

Jepang. Sunan Ampel hidup sekitar 400 tahun sebelum Habib Basirih. Pertemuan keduanya adalah 

mereka sama-sama keturunan dari Waliyullah Muhammad Shahib Mirbath (keturunan generasi ke-16 

dari Rasulullah Muhammad SAW).  

Silsilah kedua tokoh ini bertemu di Alwi Umul Faqih bin Muhammad Shahib Mirbath. Sunan 

Ampel dari jalur putra Alwi Umul Faqih yang bernama Abdul Malik (yang hijrah dari Tarim, Hadramaut, 

Yaman ke India) sedang Habib Basirih dari jalur putra Alwi yang bernama Abdurrahman. Sunan Ampel 

adalah keturunan ke-23 dari Rasulullah Muhammad SAW, maka Habib Basirih merupakan keturunan ke-

36. 

Nasab Habib Basirih adalah sebagai berikut: Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husin bin Awad 

bin Umar bin Ahmad bin Syekh bin Ahmad bin Abdullah bin Aqil bin Alwi bin Muhammad bin Hasyim bin 

Abdullah bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad AlFaqih bin Abdurrahman bin Alwi Umul Faqih bin Muhammad 

Shahib Mirbath. Leluhur Bahasyim di Banjar adalah Habib Awad bin Umar. Habib Awad bin Umar adalah 

keturunan ke-32 dari Rasulullah Muhammad SAW. Tak ada keterangan jelas perihal asal usul dan di 

mana Habib Awad tinggal selama hidupnya. Apakah beliau kelahiran Hadramaut (Yaman) atau ada 

pendahulunya yang berdiam di salah satu daerah di negeri ini dan kemudian hijrah ke nusantara. Satu 

versi menyebut Habib Awad masuk ke Banjar lewat Sampit, Kalteng. Keterangan anggota keluarga 

Bahasyim lainnya menyebut bahwa Habib Awad bermakam di Bima, Nusa Tenggara Barat. Oleh karena 

itu antara Bahasyim di Banjar dengan Bahasyim di Bima ada pertalian persaudaraan. Keterangan ini 

diperkuat oleh ceritanya Khadijah (70 Tahun) Cucu Habib Hamid bin Abbas Bahasyim yang mengatakan 

bahwa Datuknya orang Yaman Selatan. Kedua putranya, Habib Hamid dan Habib Husin berlayar ke 

nusantara. Habib Hamid menuju Banjarmasin, sedangkan Habib Husin menuju Pulau Bima, Nusa 

Tenggara Barat. Ini membuktikan teori lama, jaringan ulama Hadramaut mengambil peran penting 

dalam penyebaran Islam di nusantara, termasuk di Kalimantan. Satu versi lain menyebutkan bahwa 

salah satu cucu Habib Awad bin Umar ada yang hijrah ke Bima dan kemudian menurunkan keluarga 

besar Bahasyim di Bima. Tapi sebagian besar anggota keluarga Bahasyim berpandangan bahwa Habib 

Awad adalah Bahasyim tertua (paling awal) yang datang ke Tanah Banjar (Mata Banua, 8 Agustus: Kisah 

Para Penebang Kayu Trah Bahasyim Basirih). 

Beberapa pihak menduga makam beliau berkumpul di pemakaman habib di Basirih seberang 

sungai di dekat Masjid Jami Darut Taqwa Kelurahan Basirih, Banjar Selatan. Masjid ini menurut 

keterangan didirikan tahun 1822 oleh H Mayasin. Pada tahun 1848 keluarga Habib Basirih pernah 

merehab masjid ini. Versi lain mengatakan bahwa Habib Abbas bermakam di wilayah Sungai Baru. Habib 

Abbas dikenal sebagai saudagar kaya raya dan mempunyai kapal dagang. Beliau juga disebut-sebut 

mempunyai tanah yang cukup luas di wilayah Basirih disamping yang di Sungai Baru (kini nama sebuah 

kelurahan di sekitar Jalan A Yani dan Jalan Pekapuran). 

Habib Hamid bin Abbas Bahasyim pernah berkhalwat (mengurung diri dan melakukan sejumlah 

amalan) sekian tahun di dalam sebuah rumah (gubuk) kecil tak jauh dari makamnya sekarang. Pada 



zaman Jepang, Habib Hamid keluar dari pertapaannya. Sejumlah kelakuan aneh beliau belakangan 

dipahami sebagai pekerjaan kewalian beliau menyelamatkan orang lain. Suatu kali, misalnya, dengan 

menggunakan gayung, Habib Hamid memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain. Orang-orang 

menilai pekerjaan itu sebagai perbuatan tak bermakna. Padahal, itu adalah cara Habib Hamid 

menyelamatkan kapal penumpang yang nyaris karam di lautan luas. Sebab di belakang hari ada orang 

datang ke rumah beliau dan mengucapkan terima kasih atas pertolongan Habib Basirih waktu kapal 

mereka hampir karam di tengah laut. 

Kisah ini terjadi pada zaman penjajahan. Saat rombongan haji asal Banjarmasin pulang berlayar 

dari Makkah, lambung kapal bocor di dekat Pulau Bawean, Gresik. Selagi jamaah panik, Habib Basirih 

muncul menimba dan membuang air dari lambung kapal. Ditanya sedang apa, ia menjawab sedang 

menyelamatkan kapal. Awak kapal akhirnya berhasil menambal kebocoran. Tindakan menimba ini 

memberi waktu yang cukup untuk penyelamatan kapal. Yang ajaib, Habib Basirih sedang di Banjarmasin, 

tidak ikut berhaji. “Cerita ini dituturkan Syekh Ba’bud dari Kampung Kuin yang ikut berhaji. Saya lupa 

tahunnya, pastinya Kalimantan masih tergabung RIS (Republik Indonesia Serikat) bikinan Belanda,” 

cerita Khadijah (70 Tahun) Cucu Habib Hamid bin Abbas Bahasyim. 

Perbuatan Habib Hamid lainnya yang spektakuler adalah menghidupkan kambing mati. Suatu 

hari, seorang tetangga mengatakan kepada beliau bahwa di batang (rakitan kayu gelondongan di atas 

sungai yang dapat berfungsi untuk tempat mandidan sebagainya), milik Habib Basirih terdapat bangkai 

kambing yang sudah membusuk. Bersama Habib Hamid, tetangga itu turun ke batang untuk 

membuktikan penglihatannya. Tetangga itu kaget ketika matanya menatap seekor kambing hidup 

terikat di batang Habib Hamid. Ulah Habib Hamid lainnya adalah beliau pernah duduk di atas ‘tanggui’ 

(penutup kepala berbentuk bundar terbuat dari daun nipah) menyeberangi Sungai Basirih menengok 

keponakannya Habib Ahmad bin Hasan bin Alwi bin Idrus Bahasyim (Habib Batilantang). 

Dikatakan oleh Habib Abdul Kadir bin Ghasim bin Thaha Bahasyim (86 tahun) ”Waktu kecil saya 

pernah diberi gulungan benang layang-layang”. Gulungan benang layang-layang itu kemudian dipahami 

oleh Habib Abdul Kadir sebagai perjalanan hidupnya yang sepanjang tali benang layang-layang. Habib 

Abdul Kadir bekerja di kapal dagang dan berlayar mengarungi berbagai penjuru wilayah pedalaman 

Kalimantan. 

Beberapa wanita tua di Basirih mengungkapkan pernah diajak orangtuanya berziarah ke Habib 

Basirih untuk minta berkah. Beberapa orang tua meminta air kepada Habib Basirih dengan hajat agar 

anak-anak mereka pandai mengaji. Setalah diberi ‘banyu tawar’ (air sebagai media doa) anak-anak kecil 

mereka pun lancar membaca Al-Qur’an. Kisah lainnya, beberapa pria dari atas perahu melintas di depan 

batang Habib Basirih. Mereka mengolok-olok Habib Basirih ketika beliau sedang mandi. Gerak-gerik 

Habib Basirih yang ganjil menyulut mereka mengeluarkan ucapan kurang pantas. Tiba-tiba, perahu 

mereka menabrak tebing sisi sungai dan kandas. Cerita lainnya yang masyhur, seorang pedagang ikan 

berperahu menolak panggilan singgah Habib Hamid. Si pedagang berpikir tak mungkin Habib Basirih 

membayar dagangannya. Akibatnya, selama satu hari penuh tak satupun barang jualan pedagang ikan 

tersebut ada yang laku. Sementara pedagang lainnya yang menghampiri panggilan Habib Basirih, 

berkayuh menuju rumah lebih cepat sebab dagangannya hari itu tak bersisa. 

Habib Hamid banyak mengungkapkan sesuatu dengan bahasa perlambang (isyarat). Hanya 

segelintir orang yang paham dengan perkataannya. Suatu hari datang seorang Jepang menemui Habib 

Basirih yang berjanji setelah urusannya di Makasar selesai akan kembali membawa Habib Basirih ke 

rumah sakit jiwa. “Pesawat orang Jepang itu jatuh dalam perjalanan ke Makassar,” ujar Syarifah 



Khadijah binti Habib Hasan Bahasyim, 70 tahun, cucu Habib Basirih. ”Selesai berkhalwat di sebuah 

rumah kecil, Habib Basirih naik ke rumah ini,” ujar Syarifah Khadijah. Kenang-kenangan fisik yang tersisa 

dari Habib Basirih yang bisa disaksikan adalah foto beliau bersama anak cucunya tahun 1949, beberapa 

waktu sebelum beliau berpulang ke rahmatullah. “Waktu ditawari difoto Habib Basirih cuma tersenyum, 

menolak tidak, mengiyakan tidak. Tukang fotonya bernama Beng Kiang,” tutur Syarifah Khadijah. 

 

III. SIMPULAN 

Permasalahan yang melanda bangsa ini baik itu permasalahan sosial dan budaya tidak bisa 

dibebankan hanya kepada gagalnya bidang pendidikan saja khususnya pendidikan IPS. Meskipun 

demikian, Pendidikan IPS untuk mempersiapkan peserta didik agar cakap dalam kehidupan sosialnya. 

Revitalisasi Pendidikan IPS baik itu berkaitan dengan hakekatnya, konsep, pembelajaran, evaluasi, 

sumberdaya, sarana prasarana untuk mencapai tujuannya. Dalam kaitan Pendidikan IPS dan sumber 

belajar dengan penggalian nilai-nilai lokal kontekstual untuk membentuk peserta didik menjadi warga 

negara yang baik. Penulis menghadirkan Riwayat Habib Hamid bin AbbasBahasyim sebagai tokoh 

masyarakat lokal yang memiliki nilai-nilai positif yang sejalan dengan tujuan Pendidikan IPS yang 

berbasis nilai-nilai lokal. Akhirnya, mudah-mudahan tulisan bermanfaat bagi berbagai pihak, dan 

diharapkan sarannya demi penyempurnaan penulisan tentang Habib Hamid bin Abbas Bahasyim ini di 

masa selanjutnya. 
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ABSTRAK 

 
Tulisan ini membahas persoalan materi ajar IPS yang menjauhkan peserta didik dari pengetahuan lingkungannya. Di 
samping itu, juga menjawab persoalan bagaimana peristiwa lokal yaitu sejarah Perjuangan Tumenggung Jalil di 
Balangan menjadi materi IPS dalam upaya membangun karakter peserta didik. Analisis materi ajar Perjuangan 
Tumenggung Jalil di Balangan berkontribusi dalam upaya melawan kolonialisme (Belanda) di Indonesia dalam kurun 
waktu 1857-1861 sebagai panglima Perang Banjar. Perang Banjar merupakan refleksi anti penjajahan dan jiwa 
merdeka sebagai sikap hidup masyarakat Banjar di wilayah Banua Lima. Perjuangan Tumenggung Jalil 
menggambarkan nilai-nilai keberanian, pantang menyerah, cinta tanah air dan rela berkorban. Kondisi masyarakat 
sekarang yang cenderung individualistik,  menguatnya primordialisme, sikap desktruktif sebagian kalangan anak 
muda bangsa dan masyarakat yang merupakan penanda menurunnya nasionalisme dan patriotisme, nilai-nilai 
perjuangan Tumenggung Jalil menjadi penting sebagai sumber pembelajaran IPS berbasis kearifan lokal dalam 
pembentukan karakter peserta didik. 

Kata kunci: nilai-nilai perjuangan, tumenggung jalil, sumber pembelajaran IPS 

 

I. PENDAHULUAN 

Secara konstitusional para pendiri Negara Indonesia sejak awal menyadari pentingnya pendidikan. Hal ini 

terlihat dalam Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 alenia ke-IV yang berbunyi sebagai berikut: 

―Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan 
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara 
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 



Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia‖ 

 Berdasarkan UUD 1945 alenia ke-IV tersebut maka dengan jelas Negara Indonesia mempunyai fungsi 

sekaligus tujuan, yaitu:  

Pertama, Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang mengandung 

arti bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia dari berbagai ancaman baik yang 

datang dari dalam maupun dari luar sehingga keselamatan seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia 

terjamin dan dapat melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya. 

Kedua, Memajukan kesejahteraan umum yang mengandung arti bahwa negara mempunyai tujuan 

sekaligus kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dalam hal ini kesejahteraan rakyat Indonesia terutama 

dalam bidang ekonomi agar tidak terjadi kesejangan sosial, dan kemiskinan yang meluas dalam Negara Indonesia. 

Ketiga, Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengandung arti bahwa negara kita bertujuan dan 

berkewajiban untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada bangsa Indonesia yang dalam hal ini 

dirumuskan kembali dalam tujuan pendidikan nasional yang pada intinya bukan saja cerdas secara intelektual 

namun juga cerdas secara moral dan emosional. 

Keempat, Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial yang berarti bahwa negara ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan perdamaian dunia dengan 

kata lain, ketika terjadi permasalahan atau konflik internasional maka negara harus berpartisipasi dalam 

menyelesaikan konflik maupun sengketa tersebut. Adapun Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional tercantum dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20. Tahun 2003, pada pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:  

 

 

 

―Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 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.‖  

Fungsi dan tujuan pendidikan dimaksudkan untuk menjadikan warga negara yang baik (good citizenship) 

baik dalam kehidupan lokal, regional maupun global (Syaharuddin, 2014). Beberapa hal di atas dikaitkan dengan 

pembelajaran IPS maka sejalan dengan tujuan pembelajaran IPS, menurut Depdikbud (1978), sasaran kegiatan 

belajar IPS mengarah pada dua hal pokok, yakni (1) Pembinaan warga negara Indonesia atas dasar moral Pancasila 

atau UUD 1945; (2) sikap sosial yang rasional dalam kehidupan. Pendapat yang lainyaitu mendidik dan memberi 

bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat kemampuan dan 

lingkungannya serta berbagai bekal siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena 

itu, dapat ditarik kesimpulan tujuan utama ilmu pengetahuan sosial adalahuntuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan 

segala ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa 

dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. 

Dewasa ini bangsa Indonesia menghadapi berbagai fenomena sosial, misalnya kasus kemiskinan,  Badan 

Pusat Statistik (BPS) menyatakan, penduduk miskin di Indonesia per Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang atau 



meningkat 0,26% dari September 2014 (sindonews.com, 2015). Fenomena korupsi, Laporan Akhir Survey Persepsi 

Korupsi 2015 oleh Transparency International Indonesia (TII) dapat dilihat dari tabel berikut: 

Dari survei tersebut diperoleh hasil kota yang memiliki skor tertinggi dalam Indeks Persepsi Korupsi 2015 

adalah Kota Banjarmasin dengan skor 68, Kota Surabaya dengan skor 65, dan Kota Semarang dengan skor 60. 

Kota yang memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi terendah adalah Kota Bandung dengan skor 39, Kota Pekanbaru 

dengan skor 42, dan Kota Makassar  skor 48. Padahal jika dilihat dari nilai–nilai sejarah perjuangan Urang Banjar 

yang pantang menyerah, dan taat beragama, maka kenyataan ini bertentangan dengan nilai dan semangat  

perjuangan tersebut. 

Tantangan berikutnya adalah lunturnya semangat ke-Indonesian. Dalam sejarah pembentukan Negara 

Indonesia sangat jelas terlihat bahwa Negara Indonesia didirikan diatas pondasi perbedaan, baik itu perbedaan 

agama, suku bangsa, bahasa, adat-istiadat, budaya serta geografi dan dengan semangat pluralism itu pula bangsa 

Indonesia berkeras hati untuk tetap membentuk Nation dengan bentuk negara kesatuan yaitu Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menandakan bahwa para pendiri Negara Indonesia sangat memahami bahwa 

perjuangan tidak bisa dikotak-kotakkan dengan batasan perbedaan-perbedaan, namun perjuangan harus didasari 

persamaan niat dan keteguhan tekat ingin merdeka. 

Namun yang ditemukan pada masa kini adalah hal yang sebaliknya, yaitu sikap intoleransi antar permeluk 

agama, sifat individualistik, gejala menguatnya identitas primordial, sikap desktruktif di kalangan pemuda dan 

masyarakat, dan materialisme yang sekaligus menandakan menurunnya sikap cinta tanah air. Fenomena globalisasi 

berpengaruh kepada pergeseran atau perubahan tata nilai, sikap dan perilaku pada semua aspek kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dampak lainnya dari globalisasi adalah sifat konsumerisme, 

individualisme, kemiskinan dan kriminalitas yang semakin lama semakin tidak terkendali (Schröttner, 2010). 

Berdasarkan paparan tersebut tulisan berikut diketengahkan pemikiran mengenai pemecahan masalah 

yang tengah menimpa bangsa ini dengan menghubungkan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS). Analisis 

diambil dari kajian nilai–nilai yang terdapat dalam perjuangan Tumenggung Jalil dalam perang Banjar (1859-1906) 

sebagai sumber pembelajaran IPS. 

 

II. PEMBAHASAN 

 2.1 Pendidikan IPS Saat Ini 

Gagasan IPS di Indonesia banyak mengadopsi dan mengadaptasi dari sejumlah pemikiran perkembangan 

Social Studies yang terjadi di luar negeri yang cukup besar terutama pada NCSS sebagai organisasi profesional 

yang cukup besar pengaruhnya dalam memajukan Social Studies bahkan sudah mampu mempengaruhi pemerintah 

dalam menentukan kebijakan kurikulum persekolahan (Sapriya, 2011). Menurut Prof. Nu‘man Somantri yang dikutip 

oleh Sapriya (2011: 11) mengatakan bahwa Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu–

ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan 

pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan. 

Namun pembelajaran IPS yang diformulasikan agar para peserta didik sentuhannya meraih kecakapan 

sosial (social skill), justru semakin menjauh dari tujuan pendidikan IPS karena praktik pembelajaran IPS tergelincir ke 

ranah pengetahuan, ranah kognitif sebagai ―Panglima‖. Kalau demikian adanya, pantas saja mata pelajaran IPS 

menjadi mata pelajaran hapalan yang membosankan dan tidak menyentuh ranah sikap dan keterampilan (Abbas, 

2015). Keadaan pendidikan sekarang (Abbas, 2015: xvi) tidak mengherankan manakala paradoksional tujuan 



pembelajaran IPS bertolak belakang dengan hasilnya, sebab peserta didik disajikan materi ajar yang menjauhkannya 

dari lingkungannya. Bukan mustahil, peserta didik tercerabut dari akar budayanya. 

Hal ini juga dipertegas oleh hasil survey opini publik tentang pelaksanaan ujian nasional di kota 

Banjarmasin pada bulan juni 2010 oleh Dewan Riset Daerah (DRD) Kalimantan Selatan dengan 384 orang 

responden dari berbagai kalangan berkaitan perilaku berkarakter adalah adanya kesenjangan antara 

harapan dan kenyataan meliputi; 

1.Sekolah berkewajiban mengajarkan akhlak yang baik  (SS, 73%), namun kenyataannya 25% 

2. Sekolah harusnya mengajarkan kejujuran (SS, 68%) namun kenyataannya hanya 24% 

3. Kepala sekolah dan guru seharusnya menjadi teladan bagi murid-muridnya (SS, 65%) kenyataannya 
hanya 44% 

4. Pelaksanaan Ujian Nasional seharusnya dilaksanakan dengan jujur (SS,59%) kenyataannya hanya 44% 

Dengan demikian, dapat dikatakan pendidik belum berbuat optimal dalam menanamkan perilaku 

berkarakter kepada peserta didik terutama: (1) mengajarkan akhlak yang baik, (2) mengajarkan kejujuran dan 

keteladanan, (3) kejujuran dalam melaksanakan UN (Zaini 2011). Pendidik dituntut harus bisa menemukan dan 

memahami nilai-nilai kearifan lokal yang bisa menunjang peningkatan karakter peserta didik. Hal ini diperparah jika 

kita melihat bahwa pengajaran pendidikan IPS saat ini menjauhkan peserta didik dari lingkungan sekitarnya 

sehingga terserabut dari akar budaya yang dimilikinya. Oleh karena itu, perlu penanaman local wisdom atau kearifan 

lokal yang didalamnya terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sangat perlu dilakukan. 

 2.2 Pemberontakan Tumenggung Jalil 

 Pemberontakan Jalil adalah sebuah gerakan rakyat yang muncul pada pertengahan abad ke-19 di Banua 

Lima, sebuah daerah Kerajaan Banjar yang meliputi daerah Negara, Alabio, Sungai Banar, Amuntai dan Kelua. 

Daerah ini merupakan daerah setingkat provinsi yang subur tanahnya paling padat dan makmur penduduknya, 

kemudian dijadikan daerah pertanian utama dan sumber pajak terbesar.  

Munculnya pemberontakan Jalil tidak bisa dilepaskan dari situasi masa itu, di mana penetrasi 

politik Belanda yang berlangsung sejak akhir abad ke-18 semakin menemukan efektivitasnya di Kerajaan 

Banjar. Kontrak demi kontrak yang ditandatangani kedua pihak, status kerajaan akhirnya tereduksi 

menjadi setingkat pasal saja di dalam sistem pertuanan Belanda. Wilayah kerajaan yang disebut Tanah 

Sultan semakin dipersempit seiring dengan diperluasnya Tanah Gubernemen (sebutan untuk bekas 

wilayah kerajaan yang diperintah langsung Belanda). Ini berhubungan dengan meningkatnya grafik 

kepentingan ekonomi kolonial, khususnya sejak ditemukan dan diproduksinya tambang batubara di 

daerah ini. Wilayah yang semakin terdesak ke pedalaman, memaksa Kerajaan Banjar kembali bercorak 

agraris seperti masa Negara Dipa. Padahal beberapa abad sebelumnya, kerajaan ini dikenal sebagai 

negeri maritim. Oleh karena telah berpaling pada sistem agraris, Kerajaan Banjar menjadi sangat 

bersandar pada sistem pajak untuk menghidupi keraton. 

Aneka pajak yang dipungut dari rakyat, meliputi; pajak kepala, cukai uang sepersepuluhan, sewa 

tanah, pajak perahu, serta pajak penggalian intan dan emas.Pajak kepala ditarik dari tiap-tiap keluarga, 

besarnya tergantung jumlah anggota keluarga. Untuk penduduk yang sudah menikah, pajak kepala 

ditentukan sebanyak f 4,30 dan bagi yang belum menikah f 3. Bagi yang hanya mampu membayar 

separo, apalagi yang tidak mampu membayar, harus melakukan kerja wajib kepada sultan (Norpikriadi, 

2013). Dengan menyempitnya wilayah kekuasaan, maka berkurang pula sumber penghasilan keraton. 

Pihak kerajaan terpaksa menaikkan pajak dua kali lipat. Kenaikan itu dimulai pada masa Sultan Sulaiman 

(1808-1825) dan dinaikkan lagi dua kali lipat oleh Sultan Adam (1826-1857) Oleh karena bertanah subur 



dan berpenduduk padat, maka dengan sendirinya penduduk Banua Lima lah yang kebanyakan terkena 

pajak. 

Tekanan pajak yang berat itulah yang menyebabkan rakyat menjadi sengsara dan menderita, 

sehingga pada tahun 1854 sebanyak 150 orang kepala keluarga dari penduduk Amuntai menemui 

Residen van der Ven di Banjarmasin untuk mengadukan nasib mereka. Jalil, pemimpin mereka, 

memohon agar mereka diijinkan pindah ke wilayah kekuasaan Belanda, tapi residen menolaknya 

(Norpikriadi, 2013). 

Selama bertahun-tahun terdapat perasaan frustasi di kalangan rakyat Banua Lima terhadap 

kepala daerah mereka, Kiai Adipati Danuraja, karena tindak kesewenang-wenangan dan penghisapan 

(Sjamsuddin, 2014). Namun kepemimpinannya ditopang legitimitas politik yang kuat, karena ia adalah 

kerabat istana. Ayahnya adalah penduduk kelahiran Amuntai yang karena berjasa pada kerajaan, maka 

sultan memberinya gelar pembakal sehingga terkenal sebagai Pembakal Karim. Dari hasil perkawinannya 

dengan saudari Nyai Ratu Komala Sari (Permaisuri Sultan Adam), pembakal itu memiliki dua orang anak, 

Jenal (Zainal) dan Aluh Arijah.Sebagai ipar sultan, Pembakal Karim juga diberi gelar Kiai Ngabehi Jaya 

Negara, sedangkan sebagai kemenakan sultan, ‘Zainal’ diberi gelar Kiyai Adipati Danureja. 

Kedua anak beranak ini diberi tugas oleh sultan mengatur pemerintahan Banua Lima, tetapi 

pemerintahan mereka tidak disenangi rakyat karena sifatnya yang sewenang-wenang. Danureja 

mengorganisir perampokan lada dan perbudakan di daerah Pasir. Dalam menjalankan kekuasaan, ia juga 

memberlakukan hukuman mati kepada terdakwa, padahal menurut aturan yang berlaku: 

“sembarang orang baik radja-radja (para penguasa lokal) tiada boleh sekali mengerdja orang 
hukum mati meski bagaimana dia punya kesalahan melainkan sultan sendiri jang boleh 
mengerdja hukum mati di atas orang jang sampai hukumannya…” 

Oleh Danureja dan keluarganya, tanah-tanah pribadi milik penduduk dapat diambil sesuka hati 

dan ia juga kerap menetapkan denda-denda yang tak adil serta berat sekali. Kepada petani dinaikkannya 

pajak kepala sebanyak dua kali lipat yang dibayar dua kali setahun. Di samping itu ia juga menyewa para 

penjahat untuk membunuh musuh-musuhnya. 

Walaupun jabatan Kiyai Adipati bukan jabatan pusat, namun perlu diingat, siapapun yang 

memerintah Banua Lima berarti ia memegang “daerah terbasah” seantero negeri. Bagi kerajaan, daerah 

subur yang padat penduduk itu memiliki arti penting sebagai penyumbang pajak terbesar. Kerabat raja, 

tidak seorang pun yang berani menyentuh Danureja. Satu-satunya orang yang berani melawan Danureja 

adalah sepupunya sendiri yang bernama Jalil. Ia seorang jaba, bukan turunan bangsawan. Lahir sekitar 

tahun 1840 di kampung Palimbangan, Amuntai. Sejak kecil Jalil dikenal pemberani dan pendekar ilmu 

silat. 

 Walaupun bersepupu dengan Danureja, Jalil adalah bagian dari rakyat Banua Lima yang menjadi 

korban kesewenangannya. Ia begitu mendendam Danureja karena ayahnya dihukum mati oleh 

penguasa lokal itu, padahal seperti telah disebut, hukuman semacam itu hanya boleh dilakukan (hak 

prerogatif) sultan. 

 Pada bulan Juli 1858 serangkaian kerusuhan pecah di Banua Lima. Jalil dan pengikutnya menolak 

membayar pajak kepala yang ditarik Danureja pada bulan September. Kasus ini segera dilaporkan Danureja kepada 

sultan di Banjarmasin. Oleh sultan, Jalil dipanggil sampai dua kali, tapi ia tak pernah menggubrisnya.  Ayah 

Danureja, Kiai Ngabehi Jaya Negara, mengancam akan menggunakan kekerasan bila pajak itu tidak dibayar.  



Ancaman ini dijawab Jalil dan pengikutnya dengan memagari rumah-rumah mereka sebagai benteng pertahanan. 

Kiai Adipati Danureja kemudian dengan 2000 orang pasukan berangkat ke Batang Balangan untuk menghukum Jalil 

yang dipandang sebagai pemberontak kerajaan. Namun ekspedisi ini terpaksa dibatalkan karena dilarang Residen di 

Banjarmasin. Residen memandang tindakan semacam itu menyalahi Perjanjian 1826 yang diantaranya ada 

menyebutkan, pemberontakan dalam negeri adalah kewenangan Belanda untuk menumpasnya. 

Dinamika politik yang terjadi di istana tidak berpengaruh banyak terhadap karir Danureja.Selaku 

pengikut sultan, posisinya tetap kokoh di puncak kekuasaan Banua Lima. Terlebih lagi sultan baru 

ternyata juga melakukan penindasan terhadap rakyat di sana. Sesuai tradisi, penduduk Alabio, Sungai 

Banar, dan Kelua setiap tahun diwajibkan mengirim dua ratus orang penduduknya untuk menjadi 

Pasukan Pengawal Sultan. Namun sejak Tamjid naik tahta, mereka tak pernah lagi mendapat bantuan 

makanan dan imbalan atas tugas ini seperti masa sebelumnya. Keberatan-keberatan mereka tidak 

dihiraukan sultan. 

Pada sisi lain, wafatnya Sultan Adam yang dihormati rakyat itu, sedikit banyaknya memberi 

dampak pada rakyat Banua Lima. Jika sebelumnya mereka cenderung menghindar (seperti niat pindah 

mereka ke wilayah Belanda tahun 1854) dari penindasan Danureja, ini mungkin terkait dengan rasa 

hormat tersebut (Barjie 2015). Namun dengan kematian sultan tua, mereka seakan tak lagi melihat 

tembok tebal yang selama ini dijadikan Danureja sebagai “tameng” atas segala kesewenang-

wenangannya.Tidak heran apabila sejak itu pergerakan rakyat di daerah ini mulai dijangkiti gejala 

perlawanan. 

Benteng Tundakan terletak di Desa Tundakan, Kec. Awayan, secara astronomis terletak pada 

koordinat 20 22’31,3 LS dan 1150 34’56,8 BT. Lokasi ini merupakan berupa formasi batuan Kars alami 

yang digunaakan para pejuang untuk berkumpul. Benteng Tundakan dipertahan oleh Tumenggung Jalil, 

Tumenggung Miradipa, Tumenggung Naro, Angkawaya (pejuang wanita dari Batumandi), bersama-sama 

500 rakyat pejuang. Sekitar akhir September 1861 Benteng Tundakan didatangi pemimpin utama rakyat 

Banjar, Pangeran Antasari. Kedatangan Pangeran Antasari ini segera diketahui Belanda yang kemudian 

dengan 200 lebih tentara Belanda bersenjata lengkap di bawah pimpinan Kapten Van Langen dan 

Kapten Van Heyden bergegas menyerang Benteng Tundakan dari arah Desa Tundi sehingga Pos Pasukan 

Tumenggung Jalil di Maningau tidak sempat melaporkan kedatangan pasukan Belanda ini. Akhirnya pada 

tanggal 24 September 1861 terjadilah pertempuran di Benteng Tundakan. Pasukan Banjar dengan 30 

pucuk meriam lila, beberapa pucuk bedil dan selebihnya dengan senjata-senjata tradisional. Pasukan 

Belanda tengah fokus pada perlawanan sengit dari dalam benteng, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh 

munculnya serangan langsung Tumenggung Jalil ke barisan mereka(Mayur 1970). 

 Keunggulan senjata tidak membuat Belanda mudah merebut Benteng Tundakan, karena 

perlawanan sengit membuat pasukan Belanda terpaksa mundur dari Tundakan.Hanya saja kemenangan 

pihak Banjar ini rupanya merupakan pertempuran terakhir bagi Tumenggung Jalil. Seusai pertempuran, 

kawan-kawan seperjuangannya menemukan jasad sang tumenggung jauh di luar benteng, ada di antara 

tumpukan mayat serdadu Belanda yang tewas oleh amukannya. Sesudah luka-lukanya dibersihkan, 

mayatnya kemudian dimakamkan secara rahasia di suatu tempat tidak jauh dari benteng. Di mata 

Belanda, Tumenggung Jalil rupanya dipandang sebagai musuh yang dosa-dosanya tak terampuni. Untuk 

itu mereka memburunya hingga ke liang kubur. Beberapa waktu setelah kematiannya, seorang 

pengkhianat memberitahukan letak kubur Tumenggung Jalil.  



Dilihat dari pemaparan mengenai Perlawanan Tumenggung Jalil di atas, maka terdapat beberapa nilai-nilai 

utama yang baik yang bisa disajikan untuk peserta didik IPS, yaitu Keberanian, Pantang Menyerah, Cinta Tanah Air 

dan Rela Berkorban. Perjuangan Tumenggung Jalil dapat dijadikan teladan bagi generasi muda, Jalil yang saat itu 

berusia 19 tahun membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi tokoh sentral dalam perlawanan terhadap kolonial 

Belanda. Barjie (2015: 222) menjelaskan bahwa Jalil yang lahir di Kampung Palimbangan Amuntai, Hulu Sungai 

Utara sekitar tahun 1840 sejak kecil dikenal sebagai orang yang pemberani dan pendekar dalam ilmu silat. 

Jalil memimpin pasukan Banjar hanya dengan 30 pucuk meriam lila, beberapa pucuk bedil dan selebihnya 

dengan senjata-senjata tradisional melawan senjata modern dan tentara Belanda yang terlatih. Di usia yang masih 

muda Jalil dia mendapat gelar Adipati Anom Dinding Raja kemudian mendapat juga gelar Tumenggung Macan 

Negara. Hal ini membuktikan, bahwa selain Jalil dikenal pemberani juga dapat dipercaya karena loyalitasnya dan 

sebagai pemuda panutan, pemuda yang mampu memberi nilai – nilai positif di masyarakat. 

Perjuangan Jalil tidak berdasarkan kepentingan pribadi, namun berdasar kecintaan terhadap tanah air 

Banjar, hal ini bisa kita lihat bahwa perlawanan Jalil ini tidak semata – mata melawan adipati Danureja atau 

menegakkan lagi Kesultanan Banjar, namun Jalil menyadari betul bahwa biang keladi dari semua ini adalah karena 

adanya Belanda di negeri Banjar ini, sehingga bagi Jalil, perlawanan yang dilakukan adalah selain merupakan upaya 

untuk mengusir penjajah Belanda juga semangat Jihad Fisabilillah sesuai dengan ajaran Islam yang dianutnya. 

Pada peristiwa lain menjelaskan bahwa dalam pertempuran Tundakan tanggal 24 September 1861, dalam 

upayanya melindungi tokoh utama perang Banjar yaitu Pangeran Antasari, pasukan Jalil yang kalah jumlah pasukan 

tidak lari ketakutan, tapi Jalil justru melakukan amuk di tengah-tengah serdadu Belanda, demi melindungi pemimpin 

yang di anggap Jalil benar, tanpa dia menghiraukan keselamatan dan nyawanya. Hal ini menunjukkan bahwa Jalil 

mempunyai sifat pantang menyerah dan rela berkorban. 

 

III. SIMPULAN  

Berbagai permasalahan sosial yang tengah melanda Indonesia ini, terjadi karena pengajaran pendidikan 

IPS saat ini menjauhkan peserta didik dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu perlu penanaman local wisdom 

atau kearifan lokal yang didalamnya terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan sejarah. Perjuangan 

Tumenggung Jalil di Balangan merupakan satu bentuk kearifan lokal yang kita miliki. Dalam konteks ini, nilai-nilai 

perjuangan yang terkandung dalam Perlawanan Tumenggung Jalil adalah bagian dari nilai-nilai budaya, Indonesia, 

yang mengandung nilai-nilai Keberanian, Pantang Menyerah, Cinta Tanah Air dan Rela Berkorban. Nilai-nilai inilah 

sebagai warisan sejarah budaya yang patut ditransformasikan dan diinternalisasi melalui pengembangan materi 

PIPS. 
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ABSTRAK 

Sultan Suriansyah adalah pendiri Kerajaan Banjar. Sultan Suriansyah sebagai pemimpin Urang Banjar menjadikan 
Islam sebagai agama Kerjaan Banjar dan menjadikan Banjarmasin sebagai pusat pemerintahan; pusat kegiatan 
politik, ekonomi, dan syiar agama Islam. Agama Islam yang merupakan identitas Urang Banjar sebagai anutan dan 
‖warisan luhur‖ Kerajaan Banjar sekaligus mendasari budaya Banjar. Dalam konteks pembelajaran IPS, warisan 
budaya Banjar adalah sumber pengetahuan lingkungan sosial masyarakat dalam upaya penanaman nilai-nilai luhur 
budaya bangsa dalam membangun jatidiri bangsa Indonesia dalam wadah multikulturalisme. Integrasi pokok 
bahasan melalui lingkungan dan budaya di sekitar peserta didik dapat menumbuhkan rasa cinta dan penghargaan 
terhadap lingkungan kehidupan dalam materi pembelajaran IPS yang merefleksikan pengetahuan lokal dan value-
based (berbasis nilai luhur tradisional).  

Kata kunci: sultan suriansyah, nilai-nilai lokal, pendidikan IPS 

I. PENDAHULUAN 

Globalisasi merupakan era yang ditandai dengan majunya informasi dan produk teknologi yang canggih 

serta mudahnya pengaruh-pengaruh asing masuk ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan 

perubahan sosial dan kultur yang cepat. Dampak positif globalisasi membantu masyarakat untuk mengembangkan 
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kehidupan praktis dan efisien. Namun disisi lain, timbul masalah sosial karena ketidaksiapan masyarakat dalam 

menerima budaya yang baru (luar), berupa kultur dari negara Barat yang terkadang menimbulkan stereotip bahwa 

hal-hal tradisional terkesan kuno. Akibatnya, masyarakat melupakan identitas budayanya yang sebetulnya terdapat 

dalam nilai-nilai tradisional. 

Di samping itu globalisasi memberikan dampak pula pada bidang pendidikan. Tantangan globalisasi bagi 

pendidikan menurut Gardner (Abbas, dkk., Pendidikan Karakter, 2014: 93) adalah adanya ketegangan antara laju 

perubahan kelembagaan pendidikan dan organisasi sosial, ekonomi dengan transformasi budaya yang begitu cepat. 

Pendidikan telah berubah karena adanya pergeseran nilai-nilai dan temuan ilmiah sehingga mengubah pemahaman 

kerangka pikir manusia. 

Globalisasi membuat pola pikir masyarakat mengenai pendidikan cenderung mengarah pada evaluation 

oriented tanpa mengapresiasi nilai dari proses di dalamnya. Padahal esensi pendidikan adalah mempersiapkan 

peserta didik untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat dengan dibekali pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. Pendidikan tidak hanya mengenai hasil akhir yang baik, tetapi mengajarkan pula cara 

mengembangkan pikiran, nalar, dan keterampilan melalui sikap belajar yang baik. Menurut Mortimer Smith (Hamalik, 

2010: 16), pendidikan tidak hanya mempersiapkan peserta didik agar mampu menyesuaikan diri saja, tetapi juga 

perlu dikembangkan segi intelegensi, kemanusiaan, dan tanggung jawab moralnya secara individual.  

Perkembangan budaya global seringkali menimbulkan masalah sosial karena ketidaksiapan masyarakat 

terhadap cepatnya proses perubahan yang terjadi. Materialisme dan konsumerisme merupakan hasil pemisahan 

pendidikan dengan nilai moral. Nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dikaji dalam ilmu-ilmu sosial, 

sehingga mampu menjadi filter bagi arus globalisasi dan mencegah terjadinya dekadensi moral. Ilmu-ilmu sosial 

diintegrasikan dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kerangka kerja IPS tidak hanya menekankan 

pada bidang teoritis, tetapi juga pada bidang praktis dalam mengkaji atau mempelajari gejala dan masalah sosial di 

masyarakat (Abbas, dkk, 2014: 5). Pendidikan IPS menjadikan konsep-konsep dalam ilmu-ilmu sosial untuk 

pembelajaran, dengan memanfaatkan aspek teoritis dan aspek praktis dari ilmu-ilmu sosial tersebut.  

Menurut Banks tujuan utama dari pembelajaran IPS adalah knowledge, skills, attitudes and values and 

citizen action. Menurut Soemantri, Pendidikan IPS adalah program pendidikan yang memilih bahan pendidikan dari 

disiplin ilmu sosial dan humaniti yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis. Tujuan pendidikan 

berlandaskan Pancasila dan kebudayaan Islam. Kajian IPS dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat dengan nilai-nilai moral dan 

perilaku bernegara yang baik (Abbas, 2014: 133-134). 

Pendidikan IPS sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter. Pendidikan IPS berkontribusi dalam 

pembentukan karakter bangsa sebab Pendidikan IPS mentransformasikan nilai-nilai budaya bangsa sebagai warisan 

turun-temurun dalam kerangka karakter dan pembangunan nasional. Pendidikan IPS sekaligus menjadi benteng atas 

masuknya nilai-nilai global, sehingga jati diri bangsa tidak tergerus dari pengaruh luar yang tidak dapat dielakkan 

dalam era globalisasi (Abbas, dkk., 2014: 32) 

Nilai yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa jelas mencakup nilai-nilai tradisional masyarakat yang 

diwariskan secara turun temurun dan membentuk jati diri bangsa Indonesia. Tulisan berikut mendeskripsikan citra 

Sultan Suriansyah sebagai seorang pemimpin kharismatik masyarakat Banjar. Berdasarkan pemaparan mengenai 

Sultan Suriansyah akan memberikan gambaran dimensi pengetahuan dan dimensi nilai luhur tradisional yang 

memperkaya kearifan lokal masyarakat Banjar, sehingga menjadi materi IPS yang memuat pengetahuan lokal dan 

value-based (berbasis nilai luhur tradisional). 



 

II. PEMBAHASAN 

 2.1 Sultan Suriansyah Pendiri Kerajaan Banjar 

Setiap peristiwa dalam sejarah tidak terlepas dari prinsip kausalitas, artinya semua peristiwa sejarah selalu 

berkaitan dengan peristiwa sejarah lain yang terjadi sebelumnya. Mengkaji sejarah berdirinya Kerajaan Banjar tidak 

terlepas dari peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya. Berdirinya Kerajaan Banjar erat kaitannya dengan konflik 

internal Negara Daha, yaitu sebuah kerajaan tradisional bercorak Hindu yang terletak di daerah Negara sekarang. 

Konflik internal ini terjadi pada akhir masa pemerintahan Pangeran Sukarama. 

Menurut penuturan dari Abdullah, ketika Pangeran Sukarama berwasiat mewariskan tahta kerajaan Negara 

Daha kepada cucunya yang bernama Raden Samudera, maka terjadilah konflik politik dalam istana. Anak Pangeran 

Sukarama yang bernama Pangeran Tumenggung, tidak mengakui wasiat tersebut. Setelah Pangeran Sukarama 

wafat, Pangeran Tumenggung mengklaim dirinya sebagai raja Negara Daha dan berniat menyingkirkan Raden 

Samudera yang masih belia. Niat jahat ini diketahui oleh Mangkubumi Arya Taranggana yang kemudian menasihati 

Raden Samudera agar menghindari konflik kekuasaan dengan pamannya sendiri. Raden Samudera mengikuti 

nasihat tersebut dan bersembunyi di hilir Sungai Barito, di sebuah kampung yang bernama Kuwin. 

Raden Samudera dilindungi oleh kelompok orang Melayu yang memang bermukim di sekitar area itu. 

Kampung Melayu itu disebut Banjar Oloh Masih, yang pemimpinnya bernama Patih Masih (Ideham, dkk, 2007: 19). 

Sebagai daerah asal dari Negara Daha, pemimpin Banjarmasih yaitu Patih Masih rupanya tidak mendukung 

pemerintahan Pangeran Tumenggung. Patih Masih kemudian berusaha menemukan cucu Raden Sukarama yang 

menghilang dan tengah bersembunyi di wilayah Kuwin. Setelah menemukan Pangeran Samudera, Patih Masih 

meyakinkan Raden Samudera untuk merebut kembali tahta Negara Daha dari Pangeran Tumenggung (Ras, 1990: 

307-310). 

Raden Samudera diangkat menjadi kepala negara di Banjarmasih dengan gelar Pangeran Samudera. 

Terbentuknya kekuatan politik baru di Banjarmasih, bagi Pangeran Samudera merupakan media kekuatan tandingan 

untuk memperoleh haknya sebagai raja di Negara Daha, sedangkan bagi kelompok Melayu merupakan media untuk 

tidak membayar pajak kepada Negara Daha (Syafruddin, dkk., 2003: 48). Berdasarkan saran dari Patih Masih, 

strategi pertama yang dilakukan oleh Raden Samudera untuk merebut kembali kekuasaan adalah dengan 

menyerang bandar utama Negara Daha di Muara Bahan dan kemudian memindahkan semua pedagang dan 

penduduk dari Muara Bahan ke Banjarmasih (Ras, 1990: 310).  

Pangeran Tumenggung mendengar tentang penyerangan di Muara Bahan yang dilakukan oleh Pangeran 

Samudera, yang diangkat menjadi kepala negara Banjarmasih. Pangeran Tumenggung memutuskan untuk 

berperang melawan Pangeran Samudera dan pengikutnya (Ras, 1990: 312). Pertempuran pertama terjadi di hujung 

Pulau Alalak, Pangeran Samudera mampu bertahan dari serangan armada sungai Pangeran Tumenggung. 

Pengalaman dalam pertempuran pertama ini masing-masing pihak mengatur siasat untuk dapat mengalahkan 

lawannya. Pangeran Tumenggung mempersiapkan pasukan lebih besar lagi, begitu pula Pangeran Samudera 

berusaha mencari bantuan dari pelosok wilayah Sambas, Lawai, Sukadana, Kotawaringin, Pembuangan, Sampit, 

Mendawai Sanggauh, Karasikan, Berau, Kutai, Asam-Asam, Kintap, Sawarangan, Takisung dan Tabaniau 

(Syafruddin, dkk., 2003: 66). 

Strategi politik lain yang diusulkan oleh Patih Masih adalah meminta bantuan kepada Kerajaan Demak yang 

besar pengaruhnya pada masa itu. Sultan Demak bersedia memberikan bantuan dengan syarat bahwa Pangeran 

Samudera beserta menteri-menterinya, yaitu Mahapatih Masih, Patih Balit, Patih Balitung, Patih Muhur, dan Patih 



Kuwin beserta rakyatnya bersedia memeluk agama Islam. Pasca bermufakat dengan kelima patihnya, Pangeran 

Samudera menyetujui syarat tersebut. Sultan Demak memberikan tambahan pasukan serta seorang penghulu yang 

bertugas untuk mengIslamkan Pangeran Samudera beserta rakyatnya (Ras, 1990:321-323). 

Pertempuran terjadi di dekat Rantau Sangyang Gantung. Pasukan Pangeran Samudera dapat menembus 

pertahanan musuh dan menimbulkan korban yang sangat besar (Syafruddin, dkk., 2003: 66). Akhirnya Mangkubumi 

Negara Daha Aria Taranggana menyarankan kepada rajanya daripada rakyat kedua belah pihak banyak yang mati, 

lebih baik kemenangan dipercepat dengan mengadakan perang tanding antara kedua raja yang bermusuhan. Ketika 

dua raja ini hampir bertarung, Pangeran Samudera tidak mau melawan, karena melawan Pangeran Tumenggung 

berarti mendurhakai ayah bundanya sendiri dan mempersilahkan Pangeran Tumenggung membunuhnya. Hal ini 

membuat Pangeran Tumenggung lemah hatinya dan rela menyerahkan kekuasaan dan segala tanda kebesaran 

kepada Pangeran Samudera (Seman, 2006: 8-9). 

Kemenangan Pangeran Samudera atas Pangeran Tumenggung dan diangkutnya rakyat Daha ke 

Banjarmasin, menjadi awal berdirinya Kerajaan Banjar dengan raja pertamanya Pangeran Samudera (Seman, 2006: 

10). Berdasarkan perjanjian antara Pangeran Samudera dengan Sultan Demak, maka setelah Pangeran Samudera 

merebut kembali tahta kerajaan, Pangeran Samudera beserta seluruh pengikutnya memeluk agama Islam dan 

diislamkan oleh penghulu Demak. Setelah masuk Islam, Pangeran Samudera mendapatkan gelar baru yang 

menunjukkan identitas keislamannya yaitu Sultan Suriansyah. 

Kerajaan Banjar berdiri pada 24 September 1526 dan peristiwa itu bersamaan dengan peng-Islaman raja 

dan para menteri Kerajaan. Agama Islam menjadi agama resmi dalam Kerajaan Banjar, menggantikan agama Hindu 

sebelumnya yang juga telah menjadi agama resmi Kerajaan Negara Dipa dan Daha. Agama Islam menempati 

kedudukan selain sebagai keyakinan yang dipeluk oleh orang Banjar sebagai warga kerajaan, juga menjadi satu-

satunya sumber hukum yang berlaku di seluruh kawasan kerajaan (Syafruddin, dkk., 2003: 127). 

2.2 Sultan Suriansyah dan Islamisasi di Banjar 

Sejak masuk dan berkembangnya, Islam di Indonesia memerlukan proses yang sangat panjang dan melalui 

saluran-saluran Islamisasi yang beragam seperti perdagangan, perkawinan, tarekat (tasawuf), pendidikan, kesenian, 

dan politik. Pada tahap awal Islamisasi, saluran perdagangan sangat dimungkinkan. Hal ini sejalan dengan 

kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 sampai abad ke-16 M (Huda, 2007: 45). 

Masuknya agama Islam ke Nusantara tidaklah bersamaan dengan berdirinya kerajaan Islam di Nusantara 

itu. Datangnya agama Islam dengan berdirinya sebuah kerajaan Islam melintasi waktu yang cukup lama. Sebelum 

agama Islam masuk, telah berdiri kerajaan yang mendapat pengaruh agama Hindu dan Budha, sehingga agama 

baru yang masuk melalui proses yang lama baru dapat diterima oleh masyarakat sebagai agama (Syafruddin, dkk., 

2003: 55). Begitu pula halnya di Kalimantan Selatan, Islam masuk sebelum berdirinya sebuah kerajaan bercorak 

Islam, yaitu Kerajaan Banjar.  

Islam masuk ke Kalimantan Selatan menggunakan saluran perdagangan. Kota-kota perdagangan 

umumnya di pinggir atau ditepi sungai yang dapat dilayari, sehingga agama Islam pun berkembang pertama kali di 

daerah dimana terjadinya komunikasi antara bangsa dan komunikasi perdagangan. Berkembangnya agama Islam di 

Kalimantan Selatan karena kedudukan beberapa kota atau tempat pemukiman yang terletak di sepanjang sungai 

atau pantai (Syafruddin, dkk., 2003: 59). Saluran Islamisasi dengan media perdagangan sangat menguntungkan. Hal 

ini disebabkan dalam Islam tidak ada pemisahan antara aktivitas perdagangan dengan kewajiban mendakwahkan 

Islam kepada pihak-pihak lain (Huda, 2007: 44-45). Para pedagang muslim dapat menyebarkan agama dalam 

aktivitas perdagangan mereka dan masyarakat mengetahui bahwa Islam merupakan agama yang tidak mengenal 



kasta, mengajarkan budi pekerti yang baik, dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap sesama manusia, sehingga 

masyarakat dengan cepat menerima agama Islam. 

 Dua abad sebelum Kerajaan Banjar berdiri, di sekitar Kuwin sudah terdapat pemukiman penduduk yang 

memeluk agama Islam. Barangkali kelompok penduduk yang dikenal sebagai Oloh Masih atau Orang Melayu yang 

tinggal di sekitar Kuwin telah mengenal agama Islam atau mungkin sudah beragama Islam (Syafruddin, dkk., 2003: 

122). Letak Kuwin berada di tepi sungai merupakan tempat lalu lintas para mubalig yang berdagang sekaligus 

menyebarkan agama Islam. 

Tersebarnya agama Islam erat kaitannya dengan memasyarakatnya bahasa Melayu dengan menggunakan 

huruf Arab-Melayu sebagai bahasa pergaulan (lingua franca) antarsuku di Kalimantan Selatan. Huruf Arab-Melayu 

dan bahasa Melayu ternyata sudah dikenal penduduk Melayu yang disebut Oloh Masih. Surat yang dikirimkan ke 

Kerajaan Demak oleh Raden Samudera untuk meminta bantuan dalam memerangi pamannya Pangeran 

Tumenggung dari negara Daha tertulis dengan huruf Arab-Melayu dan dalam bahasa Melayu padahal saat itu Raden 

Samudera masih beragama Hindu (Syafruddin, dkk., 2003: 127). Hal ini dikarenakan selama masa pengasingannya 

di Kuwin, Raden Samudera telah mengenal dan berinteraksi dengan komunitas muslim yang tinggal di wilayah 

Kampung Melayu atau Banjarmasih. Raden Samudera menerima syarat Sultan Demak sebagai imbalan bantuan, 

yaitu agar Raden Samudera beserta seluruh jajaran menteri dan rakyatnya untuk memeluk Islam. 

Pangeran Samudera, dengan bantuan dari Demak, mengalahkan Pangeran Tumenggung dan mendirikan 

Kerajaan Banjar. Berdirinya Kerajaan Banjar pada tanggal 24 September 1526 tersebut, menandai pula bergantinya 

corak kerajaan dari agraris yang perekonomiannya berpusat pada pertanian menjadi kerajaan maritim yang 

perekonomiannya bergantung pada perdagangan. Setelah Pangeran Samudera resmi menjadi raja pertama 

Kerajaan Banjar, Ia masuk Islam dengan gelar Sultan Suriansyah. Banjarmasih dijadikan ibukota merangkap bandar 

dari Kerajaan Banjar dengan Islam sebagai landasan agamanya. Agama Islam dijadikan basis perspektif yang kritis 

pada kebijakan negara (Ideham, dkk., 2007: 20). 

Tujuan utama dari sebuah pemerintahan Islam adalah pengakuan otoritas Islam untuk membentuk sebuah 

masyarakat Islam yang ideal dimana tertib sosial telah dibentuk dan diatur sesuai dengan nilai-nilai, ajaran-ajaran, 

dan aturan-aturan Islam (Vaezi, 2006: 10-11). Hal inilah barangkali yang melandasi tindakan Sultan Demak dengan 

menjadikan aturan-aturan Islam dalam pelaksanaan politiknya. Ketika Demak menyatakan bersedia memberikan 

bantuan untuk melawan Pangeran Tumenggung, dengan syarat Pangeran Samudera beserta menteri dan rakyatnya 

memeluk agama Islam, maka Demak menggunakan saluran Islamisasi di wilayah Banjarmasih melalui saluran 

politik.  

Strategi politik Islam yang dilakukan oleh Demak tentu saja sangat menguntungkan, karena dalam tradisi 

lokal apabila seorang raja memeluk Islam, maka dengan sendirinya akan diikuti oleh masyarakat rakyatnya. Ini 

terjadi karena masih kuatnya penduduk pribumi memelihara prinsip-prinsip yang diwarnai oleh hierarki tradisional 

(Huda, 2007: 45). Dalam ajaran masyarakat sebelum masuknya Islam, pengkultusan raja merupakan ciri khas dalam 

pemerintahan kerajaan-kerajaan tradisional di Nusantara. Bagi masyarakat tradisional, pemimpin haruslah 

seseorang yang lahir dengan darah bangsawan, berkharisma, memiliki pengetahuan, dan memiliki landasan ilmu 

agama yang kuat. Rakyat sangat mengagumi dan menghormati sosok raja, sehingga rakyat menurutinya. Oleh 

sebab itu, kepemimpinan berperan vital dalam strategi penyebaran Islam melalui politik. 

Kepemimpinan tradisional memang diwarnai oleh faktor kharismatik. Profil seorang pemimpin tradisional 

disamping memiliki darah bangsawan juga harus memiliki olah batin. Ketika Pangeran Samudera masuk Islam dan 

berganti gelar menjadi Sultan Suriansyah, raja pertama Kerajaan Banjar, maka Sultan Suriansyah memiliki olah batin 



yang dilandasi agama Islam, yang dapat dilihat  dari kearifannya dalam memimpin pemerintahan (Syafruddin, dkk., 

2003: 122). 

Menurut Anthony Reid, orang Asia Tenggara khususnya orang Indonesia, banyak mempunyai reputasi 

dalam keberanian individual. Anthony Reid dalam melihat duel yang banyak dilakukan oleh orang Indonesia 

merupakan bagian dari ritus dan persiapan fisik dengan tujuan menghasilkan seorang pemenang melalui kompetisi 

ritual, yang pada akhirnya si pemenang menjadi pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Mengacu kepada pandangan 

Anthony Reid, maka kemenangan Raden Samudera dalam duel itu merupakan kemenangan yang adi kodrati 

(Syafruddin, dkk., 2003: 48-49). 

Sultan Suriansyah menjadi pemimpin kharismatik masyarakat Banjar karena olah batin yang berlandaskan 

pada agama Islam. Mengacu pada pendapat Anthony Reid, maka kemenangan Sultan Suriansyah dalam duel 

perebutan tahta merupakan kemenangan Ilahiah yang menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang dipilih oleh 

Tuhan. Faktor inilah yang kemudian membuat Raden Samudera menjadi pemimpin kharismatik bagi masyarakat 

Banjar. Berdirinya Kerajaan Banjar dengan Sultan Suriansyah sebagai raja pertamanya, maka secara resmi Islam 

menjadi agama negara. Hal ini berarti pula Islam menjadi dasar dan landasan bagi seluruh aspek kehidupan 

masyarakat, menggantikan agama Hindu. Wilayah Banjarmasih sebagai ibukota negara menjadi pusat kegiatan 

politik, pusat perekonomian, dan pusat penyiaran agama Islam. Masuknya Islam ke wilayah Banjar melalui saluran 

perdagangan dan yang melembagakan Islam dalam kehidupan masyarakat adalah saluran politik. Melalui politik, 

Sultan Suriansyah sebagai raja yang memiliki otoritas tertinggi, telah memberikan Islam pondasi yang kuat dalam 

kehidupan sosial dan budaya masyarakat Banjar. 

 2.3 Masyarakat Banjar 

Banjar atau Banjarmasin adalah sebuah nama bandar sekaligus nama kerajaan yang berdiri di Muara Kuin 

Kalimantan Selatan pada abad ke-16. Pada masa itu, wilayah kerajaan ini meliputi Kalimantan bagian selatan, timur, 

dan tengah serta sebagian Kalimantan Barat. Penduduknya adalah sebuah bangsa (nation) yang merdeka yang 

memiliki identitas sendiri yakni berbahasa dan berbudaya Banjar. Ketika Kerajaan Banjar dihapuskan karena kalah 

berperang dengan Belanda, maka status bangsa Banjar turun drastis menjadi Urang Banjar tetapi sebagian besar 

budayanya tetap bertahan hingga sekarang ini (Ideham, dkk., 2007: 3-4). 

Urang Banjar atau etnik Banjar nama untuk penduduk yang mendiami daerah sepanjang pesisir Kalimantan 

Selatan, Tengah, Timur dan Barat. Urang Banjar terdiri dari etnik Melayu sebagai etnik yang dominan ditambah 

dengan unsur Bukit, Ngaju, dan Maanyan.  Unsur Melayu tampak dominan dalam bahasa Banjar, bahasa Urang 

Banjar. Kata Banjarmasin sendiri berasal dari unsur bahasa Melayu yaitu Banjar yang berarti kampung dalam 

bahasa Melayu, dan kata masih, adalah sebutan terhadap orang Melayu dalam bahasa Ngaju. Jadi Banjarmasih 

adalah sebutan perkampungan orang Melayu dalam ucapan bahasa Ngaju. Kata Banjarmasin inilah yang kemudian 

menjadi Banjarmasin (Syafruddin, dkk., 2003: 72).  

Munculnya Kerajaan Banjar pada abad ke-16 dengan Islam sebagai agama negaranya menghasilkan suatu 

sistem kultural yang baru, yaitu budaya Banjar. Islam tidak hanya berfungsi sebagai agama, tetapi juga mempunyai 

arti politis dan simbolis. Politis disebabkan Islam dipergunakan sebagai sandaran untuk melepaskan diri dari 

kekuasaan lama untuk membangun kekuasaan baru, sedangkan simbolis dalam artian bahwa orang Banjar 

membutuhkan identitas yang sangat berlandaskan Islam. Kerajaan Banjar melakukan proses pem-Banjaran yang 

identik dengan siar agama Islam, dari daerah hilir (kuala) ke daerah-daerah pedalaman dengan menggunakan 

bahasa Melayu yang kemudian disebut dengan Bahasa Banjar di wilayah Kalimantan Selatan (Ideham, dkk., 2007: 

54). 



Ketika proses Pembanjaran dimulai, maka terjadi pembauran penduduk di Kerajaan Banjar yang terdiri dari 

Orang Daha, Melayu, Dayak, dan Jawa. Pembauran ini dapat dikatakan sebagai suatu gambaran tentang beragam 

kelompok yang besar dan baru, yaitu Urang Banjar. Sebutan Urang Banjar semakin meluas seluas wilayah 

kesultanan Banjar. Bahkan, apabila orang Dayak yang dianggap merupakan kelompok etnis yang berbeda, ketika 

memeluk Islam, berarti ia sudah babarasih dan boleh menyandang predikat menjadi Urang Banjar. Kata babarasih 

dapat ditafsirkan bahwa yang bersangkutan sudah membersihkan diri dari keyakinan lama yang dianutnya dan siap 

menerima keyakinan baru, yaitu Islam (Abbas, 2015: 227-228).  

Menurut Yusliani Noor (2015:3), Kerajaan Banjar berhasil menciptakan bangsa Banjar, bahasa Banjar, dan 

budaya Banjar. Identitas Banjar merupakan hasil dari bentukan perjalanan sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari 

eksistensi sebuah lembaga politik pemerintahan. Dari pendapat tersebut dapat diambil gambaran bahwa bangsa 

Banjar merupakan cikal bakal dari urang Banjar, yang menggunakan bahasa Banjar untuk siar Islam atau dapat 

disebut dengan istilah Pembanjaran. Proses Pembanjaran ini menggunakan Islam sebagai dialog dengan budaya 

yang berkembang terdahulu dan melahirkan budaya baru yang disebut dengan budaya Banjar. 

Lambat laun orang Banjar dengan identitas keIslamannya terbagi dalam tiga golongan besar. Ketiga 

golongan orang Banjar itu terdiri dari kelompok Banjar Kuala, kelompok Banjar Batang Banyu, dan kelompok Banjar 

Pahuluan. Orang Banjar Kuala mendiami sekitar Banjarmasin dan Martapura. Orang Banjar Batang Banyu mendiami 

wilayahTabalong sampai Kelua, dan orang Banjar Pahuluan ialah penduduk daerah lembah-lembah sungai cabang 

sungai Negara, yang berhulu ke pegunungan Meratus di Tanjung sampai ke Pelaihari (Ideham, dkk., 2007: 54). 

 2.4 Sultan Suriansyah Sumber Pembelajaran IPS 

2.4.1 Dimensi Pengetahuan 

Menurut Sapriya (2011: 12), pembelajaran IPS untuk tingkat sekolah sangat erat kaitannya dengan ilmu-

ilmu sosial yang terintegrasi dengan humaniora dan ilmu pengetahuan alam yang dikemas secara ilmiah dan 

pedagogis untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Menurut Herry Porda (Abbas, dkk., 2014: 61) budaya dan 

lingkungan sekitar peserta didik dapat diimplementasikan dalam pembelajaran IPS dengan mengintegrasikan pokok 

bahasan dan model pembelajaran dengan lingkungan dan budaya di sekitar peserta didik untuk menjawab kondisi 

lingkungan dan pewarisan budaya. 

Sultan Suriansyah dalam perspektif sejarah dan budaya masyarakat Banjar dapat dijadikan materi 

pembelajaran IPS. Dengan mengintegrasikan pokok bahasan melalui lingkungan dan budaya di sekitar peserta didik, 

mereka mendapat pengetahuan lokal serta menumbuhkan rasa cinta dan penghargaan terhadap lingkungan tempat 

mereka tinggal.  

Materi IPS merupakan integrasi dari ilmu-ilmu sosial, yang meliputi sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, 

antropologi, politik, dan psikologi. Sultan Suriansyah dalam perspektif sejarah dan budaya masyarakat Banjar dapat 

dijadikan materi pembelajaran IPS yang integratif. Aspek sejarah, melihat Sultan Suriansyah sebagai pendiri 

Kerajaan Banjar. Dilihat dari aspek geografis, letak kerajaan Banjar pada masa Sultan Suriansyah berada di wilayah 

tepi sungai. Letak Kerajaan Banjar yang berada di tepi sungai menyebabkan lokasi kerajaan ini menjadi wadah 

interaksi sosial dan komunikasi bangsa yang menjadi bahan kajian sosiologi. Letak kerajaan di tepi sungai 

menjadikan Kerajaan Banjar sebagai bandar perdagangan yang menunjukkan aspek ekonomi masyarakat Banjar. 

Melalui interaksi sosial dan komunikasi bangsa, kerajaan Banjar mengenal budaya Islam dan mengakulturasikannya 

dengan kepercayaan sebelumnya sehingga membentuk budaya akumulatif yang disebut dengan Budaya Banjar, 

dimana budaya merupakan pokok kajian ilmu antropologi. Kerajaan Banjar juga merefleksikan kajian politik, yaitu 



kepemimpinan tradisional yang erat kaitannya dengan konsepsi masyarakat terhadap kultus dewa raja, sebagai 

landasan religius dalam pembelajaran IPS. 

Peserta didik melalui materi Sultan Suriansyah dalam perspektif sejarah dan budaya masyarakat Banjar 

dapat menambah khazanah pengetahuan lokal. Berdirinya Kerajaan Banjar, 24 September 1526 hingga kini 

diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Banjarmasin. Pemerintah Banjarmasin merayakan ulang tahun tersebut 

dengan beragam produk khas masyarakat Banjar, seperti pawai tanglung, pameran budaya, makanan tradisional, 

pakaian tradisional, dan hasil-hasil kerajinan tradisional diadakan dengan tujuan menambah pengetahuan 

masyarakat (peserta didik) mengenai kebudayaan Banjar dan menanamkan kecintaan terhadap nilai-nilai tradisional. 

2.4.2 Dimensi Nilai 

Menurut Doni Koesoma (Abbas, dkk., 2014: 294) bahwa nilai-nilai dalam pendidikan karakter menghidupi 

nilai moral. Nilai inilah yang oleh Sokrates diacu sebagai sebuah panggilan untuk merawat jiwa. Jiwa inilah yang 

menentukan apakah seseorang itu sebagai individu merupakan pribadi yang baik atau tidak. Nilai-nilai moral ini 

sangatlah vital bagi sebuah karakter. Pendidikan karakter merupakan bagian dari dimensi nilai dan sikap dalam 

Pendidikan IPS. Nilai-nilai tersebut diantaranya mencakup nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati 

kebenaran, dan menghargai pendapat orang lain. Nilai-nilai kunci ini merupakan nilai yang menyokong masyarakat 

demokratis, seperti toleran terhadap pendapat yang berbeda, menghargai bukti yang ada, kerja sama dan 

menghormati pribadi orang lain (Sapriya, 2011: 53-56). Pendidikan IPS dimaksudkan untuk menanamkan kepekaan 

dan tanggung jawab sosial, berjiwa demokratis, mampu menghargai perbedaan, berpikir kritis, kreatif dan mampu 

memecahkan masalah-masalah sosial serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat lokal, nasional, dan global 

(Abbas, dkk., 2015: 73). 

Tujuan pembelajaran IPS, menyiapkan peserta didik untuk mampu beradaptasi, mengkaji, menelaah, dan 

memecahkan masalah di lingkungan sosialnya, menjadi warga negara yang baik, mencintai bangsanya, menghargai 

sesama, dan menjadi manusia yang bermartabat serta berbudi luhur. Pembelajaran IPS tidak hanya berfokus pada 

ranah kognitifnya saja, tetapi juga pada ranah psikomotor dan afektif. Nilai-nilai luhur ini dapat digali melalui proses 

belajar kearifan lokal, karena dekat dengan lingkungan tempat mereka tinggal. 

Dalam konsep pembelajaran IPS nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal) dikembangkan sebagai 

kemampuan dalam membangun komitmen kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan serta kemampuan 

peserta didik dalam berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global untuk diapresiasi dan diimplementasikan (Abbas, dkk., 2015:74). 

Masa lalu masyarakat tertentu menjadi bagian dari budaya masyarakat itu dalam membentuk nilai-nilai, ide-

ide, dan gagasan serta memberi pengaruh dalam bentuk inspirasi sekelompok masyarakat dalam berperilaku secara 

kontekstual. Peserta didik diharapkan memiliki kemampuan berkontribusi dalam melanjutkan atau memelihara 

kebudayaannya. Kenyataan ini memberikan pengertian bahwa berbagai peristiwa masa lampau yang sarat nilai 

adalah bagian dari budaya masyarakat (Abbas, dkk., 2014: 101-102).  

Sultan Suriansyah dalam perspektif sejarah dan budaya masyarakat Banjar dapat menjadi materi 

pembelajaran IPS yang didasarkan pada nilai (value based). Di dalam sejarah berdirinya Kerajaan Banjar, Islamisasi 

di Banjarmasin, terbentuknya masyarakat Banjar mengandung nilai-nilai lokal yang dapat dijadikan materi 

pembelajaran IPS agar pembelajaran tidak lagi evaluation oriented tetapi mencakup pula penanaman pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap belajar yang baik dengan menggali nilai-nilai luhur lokal tersebut. Nilai-nilai lokal ini 

terbentuk melalui proses pelembagaan dan pewarisan di masyarakat yang disebut dengan budaya. 



Menurut Koentjaraningrat (2009: 144-145), kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan 

hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. C. Kluckhohn 

(Koentjaraningrat, 2009: 164-165) berpendapat bahwa ada tujuh unsur kebudayaan universal. Ketujuh unsur yang 

merupakan isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia tersebut meliputi bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, 

sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem religi, dan kesenian. Kebudayaan universal tersebut dapat dijabarkan 

lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil. Ralph Linton (Soekanto, 2010: 154) menyebutnya cultural activity atau 

kegiatan kebudayaan. 

Manusia dengan kebudayaannya selalu mengalami perubahan. Peristiwa perubahan itu dilukiskan oleh 

sejarah dalam ruang dan waktu. Oleh karena kebudayaan dibentuk oleh sejarah maka ia ditentukan oleh manusia. 

Orang Banjar mewarisi kebudayaan nenek moyangnya yang terakumulasi dari generasi ke generasi. Melalui proses 

pewarisan kebudayaan kehidupan masyarakat diperbaiki, diperkaya, diperindah, dan disempurnakan. Dengan 

demikian dapat diketahui seluruh usaha masyarakat Banjar membangun kebudayaannya secara berkesinambungan. 

Cerita mengenai usaha memperbaiki itu dinamakan sejarah, sedangkan semua hasil dari perbaikan dan 

pembangunan itu dinamakan kebudayaan. Setiap unsur yang bertambah dan menjadi warisan generasi akan 

menjadikan kebudayaan melalui proses waktu. Kebudayan Banjar menurut ruang dan waktu merupakan bentuk dan 

keseragaman cara berpikir dan berbahasa yang menyatakan diri dalam keseluruhan kehidupan manusia Banjar 

sebagai satu kesatuan sosial (Saleh, dkk, 1991: 29). 

Pembelajaran IPS berisikan karakter nilai-nilai luhur bangsa yang dalam konteks lokal (Kalimantan 

Selatan), berpautan dengan Sultan Suriansyah sebagai pendiri Kerajaan Banjar yang mempengaruhi proses 

terbentuknya budaya masyarakat Banjar. Keterkaitan profil Sultan Suriansyah dengan masyarakat dan kebudayaan 

masyarakat Banjar dapat dilihat dari unsur religi, sistem mata pencaharian, dan sistem pengetahuan. Kegiatan 

kebudayaan tersebut mencerminkan Sultan Suriansyah sebagai tokoh kharismatik bagi masyarakat Banjar. Sultan 

Suriansyah embrio terbentuknya masyarakat Banjar merefleksikan nilai-nilai kepemimpinan, nilai religius, dan nilai 

ekonomi yang memperkaya nilai-nilai tradisional masyarakat Banjar. 

1. Nilai Kepemimpinan 

Pemimpin adalah orang-orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mempengaruhi, mengajak, 

mengumpulkan, membina, serta menggerakkan orang lain membentuk suatu kesatuan kerja dan bersama-sama 

mereka rela bekerja bahkan berkorban, demi tercapainya tujuan yang diinginkan (Mangunhardjana, 2006: 11). 

Pemimpin merupakan perwujudan dari jantung dalam sebuah organisasi, karena pemimpin inilah yang membina dan 

mengatur kinerja para bawahannya, memastikan tercapainya tujuan-tujuan organisasi melalui komandonya. 

Sejarah erat kaitannya dengan profil seorang pemimpin. Citra seorang pemimpin bahkan mampu 

mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dan kultural dalam kehidupan masyarakat yang dia pimpin. Kisah-kisah 

patriotik yang terkandung dalam tiap sejarah bangsa di dunia bermuara dari peran kepemimpinan, seperti 

Muhammad dalam sejarah Arabia, Salahuddin Al Ayyubi dalam Perang Salib, Gamal Abdul Nasser dalam sejarah 

Mesir, Mahatma Gandhi dalam sejarah India, Soekarno dalam sejarah nasional Indonesia, serta seluruh pemimpin 

dalam sejarah dunia. 

Dlihat dari perspektif historis, Sultan Suriansyah sebagai pendiri Kerajaan Banjar merupakan simbol 

kekuasaan yang pernah dimiliki oleh masyarakat Banjar. Ia memberikan pondasi yang kokoh bagi penyebaran Islam 

di wilayah Kerajaan Banjar. Masyarakat yang Ia pimpin merupakan cikal bakal dari masyarakat Banjar sekarang. 

Sehingga, wajar jika Sultan Suriansyah dianggap sebagai pemimpin kharismatik yang patut diteladani. 



Kearifan Sultan Suriansyah dapat diketahui dari toleransinya terhadap etnis Dayak Ngaju, mengizinkan 

mereka tetap memeluk kepercayaan lama mereka. Sultan juga menunjukkan keteguhan hati dan keberanian ketika 

melakukan duel melawan Pangeran Tumenggung, bahwa untuk mendapatkan legitimasi sebagai pewaris yang sah 

diperlukan perjuangan, tetapi dengan tetap menghormati lawannya, yang merupakan saudara dari orang tua 

kandungnya. Sultan menjadi orang pertama yang memeluk Islam, menunjukkan kepada rakyatnya kesediaan untuk 

menepati janji dengan menerima agama baru menggantikan kepercayaan sebelumnya. Sultan Suriansyah 

mengajarkan prinsip multikulturalisme dan pentingnya toleransi untuk menjaga kedamaian. Pada saat penobatannya 

sebagai raja Kerajaan Banjar setelah sebelumnya memeluk agama Islam dan diikuti rakyatnya, Sultan Suriansyah 

memperlihatkan keluhuran budinya mengedepankan rekonsiliasi untuk menciptakan kedamaian dan harmoni pada 

semua anak bangsa yang mendiami negeri Banjar (Abbas, dkk., 2015: 408). 

Sultan Suriansyah menyadari bahwa kedamaian sangat penting untuk menjalankan pemerintahan. Ia 

berhasil menangani konflik dengan baik, dan memberikan rasa aman kepada semua suku yang ada di bawah 

Kerajaan Banjar. Ia memahami bahwa ketika diangkat sebagai sultan ia harus menjadi raja yang inklusif atau bersifat 

terbuka dan multikultur. Ia tidak lagi memposisikan dirinya milik suku atau kelompok yang dahulu mendukungnya 

merebut tahta. Semua suku di teritorial Kerajaan Banjar adalah Bangsa Banjar. Oleh karena itu, sultan adalah milik 

semua dan mengayomi semuanya, tanpa memandang perbedaan identitas suku, agama, kepercayaan, maupun 

atribut-atribut sosial lainnya yang berbeda (Abbas, dkk., 2015: 408-409). 

Sultan Suriansyah mengajarkan pula nilai-nilai demokrasi yang terlihat dalam strateginya mengatur tata 

pemerintahan. Sultan tidak memilih jabatan Patih dan Mangkubumi dari golongan bangsawan, dari pemilik atau 

keluarga kerajaan, melainkan diambil dari Urang Jaba (rakyat biasa) yang cakap, memiliki kemampuan dan loyalitas-

dedikasi yang tinggi terhadap kerajaan. Orang pertama yang dipilih kerajaan atas kehendak rakyat umum waktu itu 

adalah Patih Masih seorang anak nelayan di tepian Kuin (Abbas, 2015: 14). 

Nilai kearifan seorang pemimpin penting untuk diajarkan kepada peserta didik karena mereka perlu figur 

yang dapat dijadikan pedoman, mengingat isu-isu politik di era global banyak yang cenderung mengarah pada 

korupsi dalam birokrasi. Peserta didik perlu mengetahui bahwa kepemimpinan bukan hanya mengenai kekuasaan 

dan mempengaruhi orang lain untuk bertindak mengikuti perintahnya, tetapi terdapat pula etika moral untuk menjadi 

anutan bagi orang  yang dipimpinnya.  

Nilai-nilai kepemimpinan dari seorang tokoh sejarah diharapkan memberi inspirasi bagi peserta didik 

mengenai etika kepemimpinan berupa keteladanan dan kesediaan menjadi abdi bagi kebaikan orang banyak, 

khususnya masyarakat yang Ia pimpin. Sultan Suriansyah sebagai pendiri Kerajaan Banjar dan raja Islam pertama di 

Banjarmasin menambah khazanah keilmuan bagi masyarakat Banjar. Sebagai seorang tokoh, ia menjadi pedoman 

seorang pemimpin yang kharismatik karena memberikan citra sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. 

Sultan Suriansyah merupakan simbol kearifan seorang pemimpin yang dimiliki oleh masyarakat Banjar. Sultan 

Suriansyah menunjukkan pentingnya menjunjung prinsip multikulturalisme, nilai-nilai demokrasi, nilai gotong-royong, 

dan toleransi terhadap sesama. 

2. Nilai Religius 

Kegiatan kebudayaan dari unsur budaya religi masyarakat Banjar melalui profil Sultan Suriansyah adalah 

ziarah ke makam Sultan Suriansyah di wilayah Kuin Utara. Islam merupakan agama dengan toleransi yang kuat 

terhadap agama lain, sehingga proses Islamisasi di wilayah Nusantara, termasuk di wilayah Kalimantan Selatan, 

menggunakan pendekatan dengan agama tradisional yang telah melembaga dengan kuat di kehidupan masyarakat. 

Inilah yang menyebabkan ajaran agama sebelumnya, yaitu Hindu berakulturasi dengan ajaran Islam. Masyarakat 

tradisional senantiasa menganggap bahwa raja merupakan penguasa tertinggi yang diberkati oleh Dewa dan 



memiliki kekuatan magis (konsep magis-religius). Unsur magis-religius tersebut pada masa masuknya Islam masih 

eksis. 

Kuatnya perkembangan Islam saat itu, tidak lantas menghilangkan tradisi atau upacara adat yang berkaitan 

dengan kepercayaan lama. Padahal pendukung unsur-unsur kepercayaan lama itu tidak hanya ada pada bangsawan 

Banjar, tetapi juga masyarakat yang tinggal di pedesaan. Kedatangan Islam tidak lantas menghapuskan unsur-unsur 

lama, melainkan justru memperkayanya, yaitu memberikan warna nilai-nilai Islami didalamnya (Abbas, dkk., 2015: 

410). 

Unsur magis-religius menempatkan raja atau sultan sebagai tokoh yang menguasai masyarakat hidup dan 

dapat menghubungkannya dengan masyarakat gaib. Setelah raja atau sultan wafat, makam-makamnya sering 

dikunjungi orang dengan tata cara adat sebagaimana orang menghadap kepada raja atau sultan yang masih 

berkuasa. Tradisi ini masih kuat pada kebiasaan masyarakat dalam mengunjungi makam raja-raja (Poesponegoro, 

1990: 217). 

Dari pemaparan mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Banjar dan proses Islamisasi di Banjarmasin, Sultan 

Suriansyah memegang peranan penting. Sebagai pendiri Kerajaan Banjar, Sultan Suriansyah melalui kemenangan 

dalam duel melawan Pangeran Tumenggung, menunjukkan bahwa Ia merupakan pemimpin yang diberkati oleh 

Tuhan, sebab dalam masyarakat tradisional, seorang pemimpin haruslah memiliki olah batin yang kuat di samping 

kemampuan dalam memimpin. Proses Islamisasi di Banjarmasin, Sultan Suriansyah menjadi pintu gerbang (saluran) 

masuknya Islam dan memperkuat pondasinya dengan siar agama Islam di wilayah Banjar, sehingga agama Islam 

telah menjadi agama mayoritas di wilayah ini. Hal ini karena dalam masyarakat tradisional, jika seorang pemimpin 

menganut agama tertentu, maka dengan sendirinya masyarakat mengikutinya. Nilai magis-religius yang dianut 

masyarakat serta kepemimpinan Sultan Suriansyah itulah yang membuat masyarakat Banjar ziarah ke makamnya. 

Emosi keagamaan merupakan bagian penting dalam aktivitas manusia. Menurut Koentjaraningrat 

(Sayyidati, 2014: 18-19)semua aktivitas manusia yang bersangkutan dengan religi berdasarkan atas suatu getaran 

jiwa biasanya disebut dengan emosi keagamaan. Emosi keagamaan itulah yang mendorong orang melakukan 

tindakan-tindakan yang bersifat religi. Emosi keagamaan menyebabkan bahwa sesuatu benda, suatu tindakan, atau 

suatu gagasan, mendapat suatu nilai keramat dan dianggap keramat. 

Menurut Rusmin Tumanggor (Sayyidati, 2014: 21), apa saja nilai agama yang dipraktikkan yang menjadi 

kebiasaan dan berupa acuan umum kehidupan masyarakat pendukung kebudayaan tersebut, itulah yang dimaksud 

dengan agama dalam kebudayaan. Menurut Yusliani Noor (2015: 3), kebudayaan Islam berlandaskan akidah dan 

syariat Islam. Kerajaan Banjar adalah Kesultanan Islam, sehingga budaya Banjar merupakan kebudayaan 

berlandaskan Islam. 

Pada kompleks makam Sultan Suriansyah, selain makam sultan sendiri, juga terdapat makam patih-patih 

kerajaan semasa ia memerintah, makam Khatib Dayan dan makam penerus Kerajaan Banjar, yaitu Sultan 

Rahmatullah dan Sultan Hidayatullah. Hal yang menarik dari kompleks pemakaman ini yaitu adanya sebuah sumur. 

Menurut Taufik, penjaga sumur makam, sumur tersebut digali oleh Sultan Suriansyah beserta dua orang 

kepercayaannya, yaitu Khatib Dayan dan Patih Masih. Sumur tua tersebut hingga kini tidak pernah mengering, 

meskipun kekeringan melanda kawasan tersebut. Airnya juga tidak pernah tercemar dan bersih. Masyarakat 

akhirnya menganggap bahwa sumur tersebut memang sengaja dijaga oleh Tuhan, karena tetap jernih. Apalagi nilai 

keramat bahwa sumur tersebut merupakan sumur tertua di di wilayah kekuasaan Kerajaan Banjar.Nilai keramat tadi 

mendorong banyak peziarah yang setelah selesai membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk dihadiahkan pahalanya 

kepada Sultan Suriansyah dan keluarganya, kemudian meminta penjaga makam agar diberikan air sumur tersebut 

untuk mencuci muka atau diminum airnya. Peziarah berharap melalui air yang tak pernah berhenti mengalir tersebut, 



yang telah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh banyak orang, dapat memberikan berkah, rahmat dan syafaat 

bagi yang menggunakannya. 

Selain makam Sultan Suriansyah, kegiatan kebudayaan dari unsur budaya religi terlihat pada rutinitas 

masyarakat di daerah Kuin yang melaksanakan salat wajib, salat jumat, dan ceramah-ceramah agama di Masjid 

Sultan Suriansyah. Fungsi mesjid pertama Kerajaan Banjar tersebut adalah sebagai pusat keagamaan yang 

didalamnya terdapat kegiatan siar agama Islam. Siar agama Islam tersebut masih dilestarikan oleh masyarakat 

Banjar, khususnya yang bertempat tinggal di wilayah Kuin. 

Masuknya agama Islam juga memberikan pengaruh yang signifikan bagi kekayaan budaya bangsa 

Indonesia. Agama Islam mengangkat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berbudaya dalam bentuk kebudayaan 

lahir dan batin. Kepribadian bangsa, Pancasila dan butir-butir yang terdapat di dalamnya sebetulnya adalah 

manifestasi dari ajaran Islam. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa seorang muslim adalah juga seorang 

Pancasilais sejati. (Syafruddin, dkk., 2003: 54). 

Nilai religius adalah penghayatan dan implementasi agama dalam kehidupan sehari-hari. Nilai religius 

merupakan character building yang sangat penting artinya, karena manusia religius berarti manusia yang 

menafaskan keimanan dalam setiap perilakunya (Naim, 2012). IPS perlu menanamkan nilai-nilai religius di 

dalamnya, karena pengetahuan haruslah diiringi dengan moral, ajaran moral didapatkan melalui ajaran-ajaran 

agama.  

Citra Sultan Suriansyah sebagai pendiri Kerajaan Banjar dan raja Islam pertama Kerajaan Banjar 

memberikan spirit religi bagi masyarakat Banjar yang diwujudkan melalui tindakan kebudayaan, yaitu dengan 

mengunjungi makam Sultan Suriansyah, meminta berkah dari sumur di makam sultan, memanjatkan doa kepada 

Allah dengan salat di masjid peninggalan Kerajaan Banjar, mengandung nilai religius. Nilai ini dapat dijadikan 

sumber pembelajaran IPS disampaikan kepada peserta didik. Peserta didik perlu diberikan pemahaman bahwa 

Urang Banjar yang identik dengan keIslamannya harus menunjukkannya dalam perilakunya, karena agama Islam 

sendiri mengajarkan menjadi bangsa yang berbudaya dan bermartabat. Tradisi ini harus diwariskan dan dilestarikan 

agar eksistensi Budaya Banjar dengan identitas  keIslamannya tetap terjaga. 

3. Nilai Ekonomi 

Kegiatan kebudayaan dari unsur budaya sistem mata pencaharian dapat dilihat dari budaya sungai yang 

masih dilestarikan oleh masyarakat Banjar. Secara geografis, istana Kerajaan Banjar pada masa pemerintahan 

Sultan Suriansyah adalah di Kuin, yang terletak di muara Sungai Martapura. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan 

Banjar menjadi pusat perekonomian dan perdagangan, sehingga Kerajaan Banjar dikenal sebagai kerajaan bercorak 

maritim, yang menjadikan perdagangan sebagai inti perekonomian. 

Ciri khas dari budaya sungai masyarakat Banjar adalah pasar di atas air serta transportasi sungai 

(Syafruddin, dkk., 2003: 69). Sebelum tahun 1950-an, budaya sungai masih mendominasi cara hidup masyarakat. 

Sungai dan perahu memberikan bentuk perdagangan antar penduduk khususnya yang bermukim di tepi dan di 

lingkungan sungai. Barang-barang yang diperjual belikan adalah alat-alat dan bahan-bahan pokok keperluan sehari-

hari (Ideham, dkk., 2007: 197). 

Ketika invasi Belanda di wilayah Kalimantan Selatan, dengan teknologi Barat yang dibawanya, maka 

masyarakat Banjar mulai mengenal transportasi darat. Teknologi Barat tersebut juga disusul dengan era Modernisasi 

yang menimbulkan stereotip bahwa nilai-nilai tradisional terkesan kuno. Berlangsungnya pembangunan infrastruktur 

seperti jalan dan jembatan di daerah-daerah perkotaan Indonesia, termasuk wilayah Kalimantan Selatan, 



menyebabkan giatnya pembangunan perumahan. Hal ini menyebabkan menyempitnya ruas lalu lintas sungai dan 

secara perlahan menggerus budaya sungai masyarakat Banjar. 

Meskipun tergerus oleh globalisasi, budaya sungai ini masih bisa dilihat di beberapa wilayah Banjarmasin, 

contohnya adalah daerah Kuin. Daerah sekitar mesjid Sultan Suriansyah dan makam Sultan Suriansyah, dan Pasar 

Terapung menjadi situs cagar budaya yang harus dilestarikan. Penetapan mesjid dan makam Sultan Suriansyah 

menjadi cagar budaya membuat penduduk sekitar menghidupkan kembali wisata sungai. Dengan adanya wisata 

sungai, masyarakat sekitar memanfaatkan untuk menambah penghasilan dengan menyewakan perahu atau 

mengantarkan wisatawan mengelilingi sungai Banjarmasin, serta meramaikan kembali pasar air tradisional, Pasar 

Terapung. Sering pula terlihat masyarakat sekitar makam menambah penghasilan dengan menjual kembang atau 

mengatur parkir kendaraan dan mobil peziarah, serta berjualan di sekitar kompleks makam. 

Paparan di atas menunjukkan bahwa kearifan lokal mampu memberikan nilai ekonomi guna membangun 

kehidupan masyarakat. Peserta didik diberikan pula pemahaman bahwa kearifan lokal merupakan kepandaian 

masyarakat untuk  memanfaatkan lingkungan sekitar dan menjadikannya bagian dari kebudayaan yang diwariskan 

secara turun-temurun. Mereka sebagai generasi penerus, wajib untuk menjaga dan melestarikannya, agar eksistensi 

budaya asli tersebut tetap hidup. 

 

III. SIMPULAN 

Pendidikan IPS sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter. Pendidikan IPS berkontribusi dalam 

pembentukan karakter bangsa sebab Pendidikan IPS mentransformasikan nilai-nilai Pancasila yang digali dari nilai-

nilai luhur budaya bangsa sebagai warisan turun-temurun dalam kerangka karakter dan pembangunan nasional. 

Nilai-nilai yang digali dari nilai luhur budaya bangsa jelas mencakup nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang 

diwariskan secara turun temurun dan membentuk jati diri bangsa Indonesia dalam wadah multikulturalisme. 

Sultan Suriansyah sebagai pendiri Kerajaan Banjar, sebagai saluran Islamisasi dengan politiknya, serta 

pemimpin bangsa Banjar yang menjadi embrio dari masyarakat Banjar merefleksikan dimensi pengetahuan dan 

dimensi nilai. Mempelajari Sultan Suriansyah dalam perspektif sejarah dan budaya masyarakat Banjar berarti 

mempelajari IPS yang integratif, karena mencakup aspek sejarah, geografi, sosio-kultural, ekonomi, dan politik 

budaya lokal. Melalui materi Sultan Suriansyah berarti pula mengkaji nilai-nilai luhur tradisional yang menjadi value-

based dalam pembelajaran IPS. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kepemimpinan, nilai religius, dan nilai ekonomi 

yang memperkaya nilai-nilai tradisional Budaya Banjar. Nilai-nilai tradisional tersebut sejatinya tercermin dalam 

Pancasila yang dijunjung tinggi sebagai falsafah hidup Negara Indonesia. 
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ABSTRAK 

Masyarakat Banjar dikenal sebagai penganut agama Islam yang taat dan memiliki kekayaan  budaya. Pendidikan 
IPS berperan penting dalam melestarikan budaya dengan nilai-nilai kearifan lokal sebagai bahan pembelajaran. 
Peserta didik perlu mengetahui nilai-nilai budaya yang dimiliki dengan mengamati lingkungan sekitarnya. Kuliner 
tradisional wadai 41 merupakan panganan khas masyarakat Banjar yang biasanya digunakan sebagai pelengkap 
dalam upacara adat. Wadai 41 berarti wadai yang berjumlah sebanyak 41 macam. Wadai 41 berbahan dasar santan, 
gula merah, ketan dan telur. Wadai 41 memiliki mitos dan fakta tersendiri bagi masyarakat Banjar. Wadai 41 memiliki 
nilai-nilai sosial, religius, budaya dan ekonomi yang diharapkan dapat menjadi sumber bahan pembelajaran IPS 
berbasis kearifan lokal guna melestarikan budaya masyarakat Banjar. 

Kata kunci: wadai 41, pelestarian adat budaya, pembelajaran IPS. 
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I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki masyarakat heterogen. Perbedaan dalam 

setiap kelompok masyarakat ini berupa sikap kesukuan, etnosentrisme. Setiap masyarakat memiliki 

budaya masing-masing, termasuk di dalamnya berupa adat istiadat yang merupakan kepercayaan, nilai, 

norma, perilaku yang mengatur tindakan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang 

biasanya mengikuti situasi masyarakat dan menyangkut rasa seni budaya masyarakat.  

Zaman sekarang sudah mulai terjadi pergeseran budaya akibat pengaruh perubahan ke arah era 

modern. Pemilik budaya yang merasa bangga akan budayanya tersebutlah yang lebih cenderung untuk 

mempertahankan. Yang menjadi masalah sekarang ialah tradisi masyarakat tradisional sudah mulai 

dianggap hal biasa dan dilupakan oleh generasi pemilik budaya itu sendiri. Tidak mengerti makna yang 

terkandung di dalamnya, hanya dianggap sebagai suatu rutinitas yang dilakukan dalam waktu tertentu. 

Dampak yang paling mengkhawatirkan dari arus globalisasi tersebut adalah terhadap agama dan 

tatanan nilai lainnya dalam masyarakat yang biasanya selalu beriringan dengan budaya pada 

masyarakat. Kehidupan agama pada zaman sekarang mau tidak mau memang akan terus ditantang. 

Dunia di luar adalah dunia persaingan, oleh sebab itulah orang-orang mencari perlindungan kedamaian 

pada agama. 

Dijelaskan sebelumnya, budaya biasanya beriringan dengan agama, seperti dalam adat 

perkawinan, penghormatan kepada tamu agung, tari-tarian dan segala aneka kesenian yang biasanya 

dihubungkan kepada upacara adat. Upacara adalah tanda-tanda kebesaran (seperti payung kerajaan) 

atau peralatan (menurut adat istiadat); rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada pada 

aturan tertentu menurut adat atau agama (Rosari, 2013). 

Ironisnya, orang sering menjauhkan diri dari upacara-upacara yang dirasa membosankan dan 

terlalu lama. Orang-orang cenderung ingin serba cepat, efisien, dan efektif, tetapi menyentuh pribadi. Di 

tengah kencangnya arus globalisasi terdapat juga upaya untuk membentuk kelompok kecil dengan basis 

identitas primordial. Orang merasa lebih dekat pada rasa kesukuan, keagamaan, atau kebudayaan 

tertentu. Orang mengelompokkan diri berdasarkan kesamaan darah (kesukuan) dan sejarah. Semangat 

membesar-besarkan kebudayaan sendiri menguat dalam kelompok ini. Mereka merasa kebudayaannya 

yang superior, lebih baik dan lebih unggul, sementara kebudayaan bangsa lain diabaikan dan 

diremehkan. Tidak ada lagi penghargaan terhadap kelompok lain. Tidak ada solidaritas antar kelompok 

yang berbeda. Semangat tersebut, gilirannya, menyulut orang-orang melakukan kekerasan, berperang 

atas nama suku maupun agama. Padahal dengan mengangkat budaya kearifan lokal pada masing-masing 

wilayah dengan sikap yang positif, masyarakat yang berada di daerah lain akan lebih tertarik untuk 

mencoba dan menggali pengetahuannya lebih dalam. Hal ini juga sebagai salah satu kesempatan untuk 

memperkenalkan budaya. 

Masyarakat Banjar pada umumnya terkenal dengan sikap agamis, masih memegang teguh adat 

istiadat mereka. Namun, masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan sudah mulai berpikir ke arah 

yang lebih modern. Urang Banjar dikenal sebagai penganut agama Islam yang taat dan kuat, oleh karena 

itu, berkembang praktik-praktik religi/ keagamaan atau upacara yang berkaitan dengan daur hidup 

seperti Tian Mandaring (Mardiana, 2000: 6).  

Upacara adat lainnya seperti Basasuluh, Badatang, Batimung, Mandi-mandi, Batapung Tawar, 

Betamat, Walimah, Betataian dan sebagainya. Dalam upacara tersebut biasanya terdapat aneka jenis 

kue atau wadai dalam sebutan orang Banjar yang melengkapi jalannya upacara tersebut. Wadai yang 



biasa disajikan tergantung upacara yang dilakukan, namun yang sering ada dalam upacara ialah Wadai 

41 yang melambangkan warna-warni kehidupan masyarakat Banjar. Wadai 41 sebagai salah satu 

warisan budaya, warisan ide, dan gagasan berpikir masyarakat pada zaman dahulu yang diwariskan 

turun-temurun cara membuatnya dan makna yang terkandung di dalamnya serta biasa disajikan dalam 

upacara adat budaya masyarakat Banjar. Betapa banyaknya jenis kue atau penganan di Indonesia yang 

nasibnya apakah bisa bertahan dengan serangan masakan penganan/kue dari barat. Tergantung dari 

pemilik kekayaan tradisional itu sendiri, masyarakat Banjar. 

Dalam pembelajaran, perlu dimasukkan budaya kearifan lokal sehingga pendidik perlu 

mengajarkan kepada siswanya mengenai budayanya sendiri. Masalah yang tidak asing lagi ialah akan 

berbahaya jika masyarakatnya sendiri tidak mengenal sejarah dan budaya di lingkungan tempat mereka 

tinggal. Siswa bisa mempelajari segala sesuatu dimulai dari lingkungan mereka. Maka dari itu, makalah 

ini akan membahas mengenai jenis wadai Banjar dengan tujuan untuk memperkenalkan kepada 

masyarakat luas mengenai wadai Banjar agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman dan untuk 

meningkatkan perekonomian dengan inovasi wadai Banjar serta sebagai bahan pembelajaran yang 

terintegrasi dengan lingkungan sekitar dalam pembelajaran IPS. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan 

tentang makna dari Wadai 41, gambaran modernisasinya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan 

hubungan Wadai 41 dengan nilai-nilai kognitif, afektif dan psikomotorik dalam pembelajaran IPS.  

 

II. PEMBAHASAN 

2.1 Geografis Banjar 

Secara geografis, posisi astronomis Provinsi Kalimantan Selatan berada di antara 1°21’49’’ 

sampai 4°10’14" Lintang Selatan dan 116°33’28" sampai 114°19’13" Bujur Timur dengan luas wilayah 

37.530,52 km2 atau 6,98 persen dari luas pulau Kalimantan. Kalimantan Selatan secara geografi terletak 

di sebelah selatan pulau Kalimantan dengan luas wilayah 37.530,52 km2 atau 3.753.052 ha. Sampai 

dengan tahun 2004 membawahi kabupaten/kota sebanyak 11 kabupaten/kota dan pada tahun 2005 

menjadi 13 kabupaten/kota sebagai akibat dari adanya pemekaran wilayah kabupaten Hulu Sungai 

Utara dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu.  

Banjar adalah suku bangsa atau etnoreligius muslim yang menempati sebagian besar wilayah 

Provinsi Kalimantan Selatan dan sejak abad ke 17 mulai menempati sebagian Kalimantan Tengah dan 

sebagian Kalimantan Timur terutama kawasan dataran daerah dan bagian hilir dari Daerah Aliran Sungai 

(DAS) di wilayah tersebut (Haryanta, 2013: 37). 

Masyarakat Banjar mengembangkan sistem budaya, sistem sosial dan material budaya yang 

berkaitan dengan religi, melalui proses adaptasi, akulturasi dan asimilasi. Sehingga terlihat terjadinya 

pembauran dalam aspek budaya.Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki 

bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari 

banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, 

bangunan dan karya seni (Haryanta, 2013: 47). Budaya Banjar merupakan cara, nilai atau norma dalam 

masyarakat yang terbentuk dalam sistem agama, politik, kebiasaan, pakaian, arsitektur serta kesenian 

yang dimiliki oleh masyarakat Banjar.  

Masyarakat Banjar dan Islam memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan Islam tidak dapat 

dilepaskan dari keseharian masyarakat (Siswanto, 2012: 3). Pandangan atau pengaruh dari Islam lebih 



dominan dan lebihidentik dalam masyarakat dan budaya Banjar. Hal ini terlihat dari berbagai adat dan 

budaya yang berwarna Islam. Banjar juga dikenal sebagai sebuah daerah yang agamis, di mana 

masyarakatnya memegang teguh ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, bahkan ada sebuah pameo 

yang merupakan hal yang memalukan apabila orang Banjar tidak bisa membaca Al-Qur’an. Hal ini 

menunjukkan bahwa perasaan masyarakat akan Islam masih sangat kuat. Raja-raja Banjar terdahulu 

mengizinkan dan mendukung dakwah Islam bahkan memeluk agama Islam guna mempererat hubungan 

emosional dan sosial antar Kerajaan Islam sesama muslim yang disegani di Nusantara. Islam tersebar 

secara alami melalui pedagang dan pengembara yang datang ke tanah Banjar. 

 2.2 Wadai 41 Penganan Khas Urang Banjar 

2.2.1 Makna Wadai 41 

Di Kalimantan Selatan, masyarakat Banjar mempunyai banyak keanekaragaman budaya. 

Misalnya dari etika sopan santun, berpakaian, dan adat upacara perkawinan. Kata adat berasal dari kata 

Arab yang berarti kebiasaan (Sudiyat, 1985: 2). Pendapat lain mengatakan adat adalah kebiasaan-

kebiasaan yang telah dilembagakan menjadi norma sosial bagi masyarakat penganutnya. Adat berasal 

dari dalam anggota masyarakat, yang mengikat anggota masyarakatnya serta dijunjung dan 

dipertahankan. Adat menjadi pedoman bagi anggota masyarakatnya untuk bertingkah laku (Haryanta, 

2013: 4). Adat Urang Banjar berarti suatu kegiatan yang berupa kebiasaan atau rutinitas yang biasa 

dilakukan masyarakat Banjar dalam waktu tertentu dengan tujuan tertentu. Adat yang biasa dilakukan 

oleh masyarakat Banjar misalnya Basasuluh, Badatang, Batimung, Mandi-mandi, Batapung Tawar, 

Batamat, Walimah, Batataian, Baayun dan sebagainya yang mana di dalam upacara adat tersebut 

terdapat pelengkap yakni penganan atau kue. Dalam masyarakat Banjar, tradisi penganan atau makanan 

kecil, atau kue yang dalam istilah Banjar disebut dengan wadai tidak hanya menjadi pengganjal perut, 

tetapi juga sebagai simbol warna-warni kehidupan yang bergerak bersama tumbuh dalam masyarakat 

Banjar. Wadai 41 adalah sebutan untuk puluhan jenis makanan atau penganan khas Banjar yang 

dihadirkan dalam perayaan tradisonal di Kalimantan Selatan. Angka 41 dalam penamaan itu memiliki 

beragam versi penjelasan. 

Dalam sistem religi orang Banjar, pengaruh kepercayaan yang telah hidup sejak zaman 

prasejarah (Budiman, 2008: 77). Sebelum masuknya agama Islam, masyarakat menganut animisme yakni 

percaya dengan adanya makhluk halus atau ghaib yang terkadang bisa mengganggu kehidupan manusia. 

Animisme adalah kepercayaan kepada roh yang mendiami benda (batu, sungai, gunung dan sebagainya), 

mempunyai jiwa yang harus dihormati agar jiwa tersebut tidak mengganggu manusia dan justru 

membantu mereka dari roh jahat dan juga dalam kehidupan seharian mereka (Haryanta, 2013: 4). 

Masyarakat Banjar percaya bahwa makhluk tersebut juga perlu makan dan sangat menyukai makanan 

yang ada unsur santan, gula habang (merah), ketan, telur dan buah kelapa. Maka dari itu, masyarakat 

membuat makanan dengan campuran bahan tersebut dengan berbagai bentuk hingga wadai tersebut 

berjumlah 41 macam. Ditambah dengan kopi pahit dan kopi manis. Memberi makan makhluk ghaib ini 

atau biasa disebut dengan atur dahar tersebut dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan dengan hal ini 

mereka percaya bahwa makhluk tersebut tidak akan mengganggu kehidupan mereka. 

Religio-Magis (Magis-Religius) adalah pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung 

unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti prelogika, animisme, pantangan, ilmu ghaib dan lain-

lainnya (Sudiyat, 1985: 35). Wadai 41 pada zaman dulu dipercaya sebagai sesaji untuk para roh 

penghuni alam agar tidak mengganggu kehidupan manusia, serta dalam pengolahannya pun tidak 



sembarang orang bisa memasaknya karena ada persyaratan yaitu orang yang memasaknya harus dalam 

keadaan suci atau tidak dalam keadaan haid. 

Masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang bertempat kediaman di desa yang jauh dari 

kota sangat dipengaruhi alam sekitarnya yang magis-religius. Alam pikiran masyarakat itu 

mempertautkan antara yang nyata dan tidak nyata, antara alam fana dan baka, antara kekuasaan 

manusia dan gaib, antara hukum manusia dan Tuhan (Hadikusuma, 1980: 20). Wadai 41 ada yang 

memahami angka itu sebagai angka sakral. Ada pula yang menafsirkan bahwa jumlah wadai yang sering 

dihadirkan dalam perayaan Urang Banjar memang mempunyai 41 jenis. Wadai 41 telah lama hadir 

dalam kebudayaan masyarakat Banjar, bahkan sebelum Islam hadir di wilayah itu. Tradisi wadai 41 

bermula dari tradisi masyarakat Hindu pada masa Kerajaan Dipa di Hujung Tanah, kini Kalimantan 

Selatan. 

Keberadaan awal sejarahnya sebagai makanan sesaji membuat kue yang tergolong sebagai 

wadai 41 kaya akan simbol, menjadi makanan yang bukan sekadar penganan. Pemilihan warna juga 

mempunyai arti dan perlambang yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Warna putih 

melambangkan kebaikan atau sebagai sumsum yang sangat penting bagi tubuh, merah untuk 

keberanian, hijau untuk kesuburan dan kemakmuran, dan kuning untuk keagungan, kewibawaan, 

kemuliaan atau kejayaan. Semua warna melambangkan harmoni kehidupan yang diyakini berpengaruh 

dalam pertumbuhan tubuh manusia dan tata cara hidup manusia sebagai makhluk yang dinamis. 

Cerita rakyat mengatakan bahwa Putri Junjung Buih hidup dalam pingitan keluarga Mpu 

Jatmika. Mengingat banyaknya pemuda yang menaksir dan tidak mengecewakan mereka, maka 

dilakukan perlombaan, bahwa siapa saja pemuda yang memiliki banyak keahlian berhak mempersunting 

Putri Junjung Buih. Syaratnya, mereka harus mampu membuat kue seenak-enaknya sebanyak 40 macam 

dan memiliki keterampilan sebanyak 40 macam pula (Barjie, 2013: 18). Wadai 41 atau kue persembahan 

menjadi salah satu budaya yang terwariskan dari tradisi Hindu dan bertahan dalam peradaban baru 

Urang Banjar. Hingga kini, wadai 41 harus ada dalam setiap acara ritual kebudayaan ataupun acara 

keagamaan. 

Satu bentuk kepercayaan masyarakat zaman dahulu ialah upacara ritual Menyanggar Banua/ 

Babunga Tahun/Mayang Tahunan. Upacara ini adalah membersihi kampung, membuang segala yang 

buruk dan mengganggu kehidupan masyarakat akibat kelalaian mereka dalam hubungan dengan para 

leluhur, yaitu dengan memberikan sajen dan melaksanakan segala tata cara yang dimaksud diiringi 

dengan pertunjukan wayang yang mongodang (mengundang) para leluhur untuk datang dan ikut 

menyantap sesajen yang disediakan (Syukur, 1999: 36). 

Perlengkapan upacara meliputi seperangkat piduduk yang dimulai dari penakaran dan 

perendaman beras bahan untuk sajen. Berupa gula merah satu biji, beras enam liter, kelapa satu biji, 

jarum satu bilah dan benang satu gulung. Penakaran dan perendaman beras dilakukan oleh perempuan 

tua yang mengucapkan “Kami handak maatari dahar, maka kami jangan diganggu”. Setelah segalanya 

selesai dikerjakan, maka dimulailah pembuatan kue yang berjumlah 41 macam dengan warna-warninya. 

Ada 4 macam wadai utama yang merupakan perlengkapan wajib (pokok) yakni kokoleh, wajik, dodol dan 

madu kasirat, wadai yang lain merupakan wadai pelengkap hingga berjumlah 41 macam yang diletakkan 

dalam ancak (tempat menaruh sesajen yang dibuat dari bambu yang dihiasi daun kelapa). 

Selain upacara tersebut, juga ada adat mandi-mandi, yang pada saat itu juga dilaksanakan 

batapung tawaryakni berakhirnya masa perawan bagi seorang wanita dan disediakan piduduk 



seperangkat keperluan pokok bahan makanan dalam wadah sasanggan, yang terdiri dari segantang 

beras (melambangkan rezeki), nyiur/kelapa (lambang lemak/ kehidupan), gula merah (lambang manis/ 

kehidupan), ayam kampung (lambang bacari/ berusaha), telur (lambang sumsum), lading/ pisau 

(lambang semangat yang keras, lilin (lambang penerangan), uang perak (persediaan dalam hidup), jarum 

dan benang (lambang ikatan suami istri), sirih sesuap (lambang kesatuan), rokok daun (lambang kelaki-

lakian), rempah dapur (lambang keterampilan kerja di dapur). Diikuti selamatan kecil, dihadiri keluarga 

wanita dan tetangga dengan suguhan air teh dan kopi tidak lupa dengan wadai lakatan bahinti, bubur 

habang, bubur putih, cucur dan sebagainya yang macamnya ganjil sampai 41 macam sesuai dengan 

tradisi orang biasa, keturunan bangsawan dan hartawan Banjar. 

Dalam setiap acara di Kesultanan Banjar ataupun acara kabupaten, biasanya wadai menjadi 

salah satu bagian penting melengkapi acara. Bahkan, untuk acara perkawinan atau kelahiran Masyarakat 

Banjar, wadai 41 penting untuk dihadirkan. Wadai 41 harus selalu ada dalam setiap acara pegustian, 

selamatan dan perayaan resmi daerah. Hanya saja orang tidak lagi menyajikan kopi pahit, kopi manis 

dan kelapa dalam ritualnya.  

Selain pergeseran hal tersebut, jenis variasi makanan wadai 41 juga berubah seiring dengan 

inovasi dan kreativitas masyarakat, misalnya saja wadai bingka diolah ke dalam berbagai rasa seperti 

bingka nangka, tapai, pandan, kismis, durian dan keju. Nilai-nilai budaya mengalami pergeseran 

disebabkan ada nilai budaya yang menghambat kemajuan masyarakat atau melanggar norma dalam 

agama sehingga dihilangkan seiring dengan pola pikir pemilik budaya tersebut yang mana hal ini melalui 

proses kesepakatan. 

2.2.2 Aneka Wadai 41 

Setiap daerah mempunyai kuliner atau makanan khas. Masyarakat Banjar terkenal dengan 

wadai 41, yaitu: 

1. Apam Habang 
2. Apam Putih 
3. Bubur Habang 
4. Bubur Putih 
5. Bubur Baayak 
6. Babungku 
7. Babalungan Hayam 
8. Bingka 
9. Cingkaruk Habang 
10. Cingkaruk Putih 
11. Cincin 
12. Cucur Habang 
13. Cucur Putih 
14. Cucur Kuning 
15. Dodol Habang 
16. Dodol Putih 
17. Gagatas Habang 
18. Gagatas Putih 
19. Hintalu Karuang 
20. Kakicak Habang 
21. Kakicak Putih 



22. Kakicak Gumbili 
23. Kakulih Habang 
24. Kakulih Putih 
25. Kalalapun 
26. Lakatan Putih Bahinti 
27. Lakatan Kuning Bahintalu 
28. Lamang 
29. Lupis 
30. Papudak Baras 
31. Papudak Sagu 
32. Papari 
33. Putu Mayang 
34. Roti Baras Habang 
35. Roti Baras Putih 
36. Roti Sagu 
37. Surabi 
38. Tapai Baras 
39. Tapai Gumbili 
40. Ular-ular 
41. Wajik 

Berikut keterangan tentang beberapa wadai khas Banjar: 

1. Babungku 

 Bahan yang diperlukan adalah tepung beras, air santan kental, gula merah dan garam serta daun 

pisang sebagai pembungkusnya. Pengolahan wadai ini dimulai dengan merebus air santan hingga 

mendidih, angkat, setelah terasa suam, maka tuangkan sedikit demi sedikit ke tepung beras yang sudah 

disiapkan dalam wadah, diaduk hingga menyatu dan kental.  

Bahannya: 

a. Tepung beras 1 liter 
b. Air santan 3 gelas 
c. Gula merah ¼ kg 
d. Garam 

Siapkan halung atau potongan daun pisang yang dibentuk segi empat panjang dengan melipat 

kedua ujungnya ke atas. Ukuran disesuaikan dengan babungku yang akan dibuat. Bahan yang sudah 

diolah tadi lalu dituang ke dalam halung  masukkan potongan kecil gula merah di tengah adonan, 

tuangkan santan kental kemudian dibungkus. Supaya adonan tidak tumpah, halung disemat dengan 

bilah/ potongan lidi.Kukus sampai matang sekitar 30 menit.Siap disajikan. Babungku bisa dibuat dari 

bahan sagu, dengan campuran pisang, atau babungku pandan yang berwarna hijau dan dimasukkan 

potongan gula merah. 

2. Papari 

Selain babungku, ada wadai Banjar bernama papari, tergolong jenis kue basah, berwarna hijau, 

di dalamnya terdapat hinti, dimakan beserta dengan tahilala dan bentuknya mirip dengan sayur pare. 

Berikut penjelasan mengenai bahan-bahan dari wadai papari: 

Bahan dasar yang perlu disiapkan ialah: 

a. 300 gr tepung ketan 



b. 200 ml air  
c. 6 lembar daun pandan yang besar, boleh pakai daun suji sebagian, potong kecil.  
d. 1 sdt air kapur 
e. Daun Pisang  
f.  Minyak goreng 
g. Gadang pisang (gedebong pisang), kupas kulit luarnya (bagian dalam)  
h.  Inti ( Hinti ):  
1.  200 gr kelapa, parut kasar  
2. 150 gr gula merah 200 ml air 
3. 1 lembar daun pandan 
i. Tahilala:  
1. 400 gr kelapa parut  
2. Daun pandan.  

Cara membuat Inti (Hinti) dengan merebus air, daun pandan dan gula merah hingga gula lumer, 

saring, masak kembali bersama kelapa parut, hingga mengering, angkat, sisihkan. Adapun cara membuat 

Tahilala adalah dengan memasukkan 500 ml santan dari 400 gr kepala, rebus hingga mendidih, diamkan 

sebentar. Ambil bagian atasnya (lemaknya), rebus kembali bersama daun pandan, hingga keluar minyak, 

semakin lama direbus akan semakin kental. Pisahkan tahi lala dari minyaknya, sisihkan. Blender air 

bersama daun pandan, saring, buang ampasnya. Campurkan air pandan dengan tepung ketan, 

tambahkan air kapur, uleni (adonan tidak boleh lembek). Ambil adonan, kepal-kepal, letakkan di gadang 

pisang, beri inti secukupnya, tutup. Letakkan di atas daun pisang yang sudah diolesi minyak goreng. 

Lakukan hingga selesai. Kukus kurang lebih tujuh menit, tergantung ukuran kue, sesekali buka tutup 

dandang. Angkat, dinginkan. Sajikan dengan tahi lala di atasnya. 

3. Apam Habang dan Putih 

Salah satu wadai khas Banjar yang terbuat dari tepung beras, air, kapur, ragi, gula merah untuk 

apam habang kemudian diadon dan difermentasikan selama satu malam kemudian dikukus di dalam 

panci besar. Apam terdiri dari apam habang (merah) dan apam putih berbentuk bulat dan biasanya 

dibungkus dengan daun pisang. 

4. Bubur Habang dan Putih 

Bubur habang dan bubur putih tidak terpisah dari wadai 41 yang biasa disajikan dalam sajian 

acara Urang Banjar karena nilai filosofis dan magisnya. Bubur ini terbuat dari beras, gula merah untuk 

bubur Habang, air santan, daun pandan dan garam. Biasanya, wadai 41 banyak terdiri dari bahan dasar 

santan, gula merah, ketan serta telur.Selain disebabkan karena kepercayaan masyarakat yang sudah 

dijelaskan sebelumnya dan lidah masyarakat Banjar lebih suka dengan makanan yang manis-manis dan 

lemak. 

2.3 Pelestarian Adat Budaya Masyarakat Banjar Melalui Wadai 41 dalam Pembelajaran IPS 

2.3.1 Segi Ekonomi 

Banjarmasin terkenal dengan Kota Seribu Sungai yang memanfaatkan sungai sebagai salah satu 

penggerak ekonomi masyarakat Banjar sejak zaman dahulu. Kerajaan Banjar bercorak maritim, 

masyarakatnya mengandalkan kehidupan kepada perdagangan (Barjie, 2013: 35). Hal ini menunjukkan 

bahwa masyarakat Banjar memang gemar berdagang dan salah satu ciri dari Kalimantan ialah terdiri dari 

banyak sungai.Penamaan Kalimantan sendiri menurut etimologi lokal berasal dari kata “kali” yang 



berarti sungai dan “mantan” yang berarti banyak.Sehingga sangat tepat jika dikaitkan dengan kondisi 

geografis Kalimantan yang dibelah dengan ratusan sungai. 

Dari aspek ekonomi, sungai menjadi sangat strategis dan fungsional untuk berbagai keperluan 

dan sumber penghidupan masyarakat. Di sepanjang sungai terdapat pemukiman, pelabuhan, pusat 

perdagangan yang ramai dengan aktivitas masyarakat. Contoh kegiatan perdagangan yang juga aktif 

sebagai salah satu cara untuk menarik wisatawan berkunjung ke Banjarmasin ialah adanya kegiatan jual-

beli di Pasar Terapung. Jual adalah menawarkan barang atau jasa kepada konsumen sedangkan beli 

merupakan kegiatan mengeluarkan uang/kemampuan finansial untuk mendapatkan suatu guna 

memenuhi kebutuhannya (Oktima, 2012: 33). 

Pasar terapung merupakan sebuah bukti aktivitas jual-beli manusia yang hidup di atas air. 

Seperti halnya pasar-pasar yang ada di daratan, di pasar terapung ini juga dilakukan transaksi jual beli 

barang seperti sayur-mayur, buah-buahan, segala jenis ikan, berbagai kebutuhan rumah tangga serta 

wadai khas Banjar. Satu keunikan dari Pasar Terapung adalah desak-desakan antara perahu besar dan 

perahu kecil yang mencari pembeli, serta penjual yang berseliweran ke sana ke mari dan kapalnya 

(jukung) yang dimainkan gelombang Sungai Barito.  

Pasar terapung tidak memiliki organisasi seperti pasar di daratan, sehingga tidak tercatat berapa 

jumlah pedagang dan pengunjung atau pembagian pedagang berdasarkan barang dagangan. Tetapi 

zaman sekarang, pasar terapung sudah mengarah ke tradisi modern yang mana tradisi barter sudah 

mulai dihilangkan dan hanya terdapat di pasar terapung yang terdapat di Lok Baintan. Sedangkan pasar 

terapung yang ada di daerah Siring Banjarmasin sudah lebih ke arah aktivitas ekonomi modern. Hal ini 

sebenarnya akan turut membantu pembangunan dan pertumbuhan nasional.  

Modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional. Artinya mencakup 

seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara terutama aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, 

pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi. Pembangunan Nasional merupakan rangkaian 

usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan oleh bangsa, negara dan modernitas 

dalam rangka pembinaan bangsa (national building) (Abdurrahman, 1978: 18). 

Pasar tradisional yang biasa menjual kebutuhan masyarakat yang salah satunya berhubungan 

dengan Wadai 41 dalam konteks ini membantu perekonomian masyarakat, khususnya pedagang 

menengah ke bawah. Pengolahan wadai 41 masih jarang ditemui dalam skala besar, hanya dalam 

kegiatan produksi skala rumahan saja. 

Perkembangan masyarakat zaman sekarang, produksi dan promosi wadai Banjar tersebut sudah 

mulai dilakukan oleh masyarakat perkotaan, namun terlihat pergeseran pada perubahan makna dan 

nilai-nilai yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat umum.Namun hal ini dilihat dari segi positifnya 

yakni berarti masyarakat mengharapkan keberadaan wadai Banjar ini tetap eksis dan harus 

dikembangkan. Semisal dalam event Pasar Ramadhan atau upacara resmi Banjar. Sejalan dengan hal 

tersebut, pasar merupakan salah satu tempat jual beli masyarakat atau sebagai tempat adanya aktivitas 

untuk menjalankan perekonomian masyarakat Banjar. Jual beli adalah perbuatan tukar menukar dengan 

pembayaran, di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima 

pembayarannya dari pembeli dan pembeli berkewajiban menyerahkan pembayaran (uangnya) dan 

berhak menerima barangnya (Hadikusuma, 1990: 77). 



Wadai Banjar merupakan makanan yang khas dengan rasa manis dan lemak dari santan. Di 

Banjarmasin sendiri, yang menjual wadai ini bisa ditemui di pasar tradisional maupun di warung yang 

menjual makanan khas Banjar. Di Martapura terdapat sentra khusus untuk menjual makanan ini, yang 

biasa direkomendasikan ialah di sekitar Pasar Martapura di dekat Lapangan Cahaya Bumi Selamat 

Kabupaten Banjar. Selain di sana juga terdapat di Warung Isau yang terletak di daerah Pasayangan 

Martapura dan di wilayah Banjarbaru terdapat warung yang bernama Warung 41, khusus menjual wadai 

Banjar. Sebenarnya jika untuk peluang usaha, wadai 41 ini berpotensi untuk menghasilkan banyak 

keuntungan. Berikut adalah beberapa pertimbangan SWOT yang bisa ditemukan dalam menganalisis 

kelangsungan jika melakukan usaha wadai 41. Dimana terdapat empat faktor yang menjadi 

pertimbangan yaitu kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity) dan ancaman 

(Threat). 

Tabel 1. Analisis SWOT Usaha Wadai 41 

2.3.2 Segi Budaya dan Religius 

Seiring berjalannya waktu, berbagai suku masuk ke daerah Banjar yang berdampak ilmu 

pengetahuan pun semakin berkembang. Wadai tradisional mengalami perubahan baik dalam hal bahan, 

bentuk, peralatan dan cara pengolahannya. Walaupun sudah lebih ke arah modern, namun masih ada 

sebagian masyarakat yang menjalankan adat istiadat walaupun tidak untuk upacara adat, namun 

sebelum wadai tersebut disajikan, harus dipindahkan terlebih dahulu sedikit untuk suguhan makhluk 

ghaib atau dalam istilah banjar betawaran misal dengan mengatakan “kalau kepingin ambil ja wadai 

yang mana handak” yang artinya kalau mau, silahkan ambil, dengan maksud menawarkan kepada 

makhluk ghaib yang diyakini ada di sekitar. 

Budaya yang diwariskan oleh nenek moyang merupakan tradisi yang melekat dalam kehidupan 

yang tidak mudah dilupakan dan ditinggalkan. Terutama dalam melakukan acara hajatan atau upacara 

adat yang biasa melibatkan sanak saudara dan kerabat seperti upacara perkawinan bahkan untuk merias 

pengantin pun biasanya terdapat syarat tertentu seperti piduduk yang tidak lain merupakan sesajen 

atau yang biasa dinamakan ancak oleh suku pedalaman di Kalimantan. 

Piduduk ialah makanan yang terdiri dari beras biasa atau beras ketan yang dimasukkan ke dalam 

wadah yang terdiri dari unsur santan, gula habang (merah), ketan, telur dan buah kelapa yang gunanya 

untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti menangkal santet. Bahan piduduk biasanya 

berbeda-beda tergantung dari kepentingan dari yang membuat acara. Biasanya juga terdapat beberapa 

wadai dari wadai 41. Seperti bubur habang dan bubur putih, selain itu biasanya juga disediakan kopi 

pahit. Piduduk ditempatkan pada satu tempat tertentu yang dijadikan pusat acara, seperti di dekat 

pelaminan dan di bawah ranjang pengantin. 

Piduduk biasa disediakan oleh yang punya hajatan agar roh-roh halus tidak mengganggu atau 

menyakiti. Misalnya jika dalam acara pernikahan tidak disediakan piduduk, diyakini akan terjadi sesuatu 

yang tidak diharapkan seperti kesurupan, keguguran, bayi yang sering sakit atau pada saat perias 

pengantin sedang membersihkan bulu halus di wajah dan di alis mata calon pengantin bisa terjadi 

kecelakaan tersayat silet atau pisau cukur. 

Bahan-bahan dasar dari wadai 41 dimaknai dalam segi religius melambangkan darah, daging, 

sumsum, kewibawaan yang sangat berpengaruh terhadap tingkah laku serta sifat seseorang. Masyarakat 



Banjar mengatakan bahwa isi perut adalah gala-gala iman, artinya makanan harus halal dan menguatkan 

serta menjadi pondasi keimanan seseorang. 

Dari segi syariat agama perbuatan mempercayai adanya kekuatan lain yang dapat memberikan 

perlindungan untuk manusia dapat menimbulkan kemudharatan dan perbuatan yang dianggap 

mengadakan tandingan atas Allah. Islam telah mewajibkan pemeluknya untuk mentauhidkan allah. Allah 

Tuhan Yang Maha Esa tiada memiliki sekutu dalam kekuasaannya. Tradisi orang Banjar yang 

menyediakan piduduk bagi roh-roh halus yang dianggap mendatangkan marabahaya akan terlindungi 

jika ada piduduk. Hal tersebut kesalahan yang besar seperti dalam arti QS. Al-Maa’idah ayat 72: 

“Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan 

kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang 

penolongpun”. 

Terkadang manusia memang tidak menyadari bahwa warisan tradisi diturunkan oleh nenek 

moyang yang masih jahiliyah mengingat bahwa zaman dulu memang masih menganut animisme, yang 

tidak mengenal akan tauhid. Kemudian tradisi Hindu yang diadopsi, sehingga terjadilah percampuran 

budaya. Tradisi yang dilakukan selama masih selaras dengan agama dan budaya tidak perlu 

dipermasalahkan. Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa dalam tradisi yang dilakukan jika di hati terlintas 

sedikit saja berpegang kepada selain Allah, maka dikategorikan sebagai syirik. Piduduk atau apapun 

bentuknya, kalau percaya bisa menimbulkan manfaat atau kesembuhan dan mencegah hal-hal yang 

tidak diinginkan hal tersebut termasuk syirik dan tidak bisa disamakan dengan obat. Alangkah baiknya 

jika kita hanya mempercayai adanya keberadaan makhluk ghaib tersebut, bukan untuk meminta 

kekuatan atau sebagai tolak bala, karena yang berkuasa atas segala sesuatu adalah Allah SWT. 

2.4 Penerapan Kearifan Lokal Wadai 41 Dengan Nilai Kognitif, Afektif dan Psikomotorik dalam 

Pembelakaran IPS 

2.4.1 Kognitif 

Ranah kognitif atau biasa disebut dengan cognitive domain yakni proses berpikir. Mencakup 

kegiatan mental (otak) sehingga segala upaya yang menyangkut aktivitas otak berarti termasuk dalam 

ranah kognitif. Seperti berpikir, mengahafal, memahami, mengaplikasi, manganalisis dan mengevaluasi. 

Jenjang ranah kognitif dimulai dari: 

1. Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan berupa kemampuan seseorang untuk mengingat kembali (recall) mengenai nama, 

istilah dan sebagainya. Wadai 41 perlu diketahui oleh peserta didik, bisa didapat dari lingkungan 

terdekatnya seperti keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Kemudian jika 

dimasukkan dalam pembelajaran IPS akan mempermudah sumber pengetahuan yang akan mereka 

dapat. 

2. Pemahaman (comprehension) 

Kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu tersebut diketahui dan diingat. 

Dalam hal ini, peserta didik akan dapat memahami setelah mereka mengetahui. Seorang peserta didik 

dikatakan memahami jika ia dapat memberi uraian yang rinci tentang suatu hal dengan kalimatnya 

sendiri. Setelah peserta didik mengetahui tentang wadai 41, mereka dapat menjelaskan tentang wadai 

41 tersebut. 

3. Penerapan (application) 



Penerapan merupakan kesanggupan seseorang untuk menerapkan cara atau metode tertentu. 

Dalam hal ini, peserta didik selain mampu mengetahui, mengingat dan memahami, mereka bisa 

menerapkan bagaimana cara membuat wadai 41. 

4. Analisis (analysis) 

Kemampuan seseorang untuk merinci suatu bahan atau keadaan menurut bagian yang lebih 

kecil dan mampu memahami hubungan antara bagian atau faktor lainnya. Dalam hal ini, misalnya 

peserta didik mampu menganalisis bagaimana wadai 41 dapat disukai oleh lidah masyarakat Banjar atau 

bagaimana wadai 41 dapat berpotensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan sebagai salah satu 

pesona kuliner dari Banjar. 

5. Sintesis (synthesis) 

Kemampuan berpikir yang memadukan bagian unsur secara logis sehingga membentuk pola 

baru. Misalnya peserta didik dapat membuat karangan mengenai wadai 41 ditinjau dari segi religiusnya. 

6. Penilaian (evaluation) 

Kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide, 

misalnya peserta didik mampu memilih pilihan yang terbaik sesuai dengan kriteria sangatlah bagus 

sehingga dapat menimbang manfaat. Anggapan wadai 41 sebagai piduduk akhirnya tentu berbeda bila 

berkesimpulan bahwa wadai 41 hanya dianggap sebagai makanan/penganan khas Banjar, bukan sebagai 

sajen bagi orang halus. Orientasi kognitif mencakup pada kemampuan berpikir yang lebih intelektual 

yang sederhana yakni dengan mengingat hingga sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang 

menuntut siswa untuk menghubungkan atau menggabungkan beberapa gagasan atau metode untuk 

memecahkan suatu masalah. 

2.4.2 Afektif 

Ranah afektif mencakup ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai yang juga mencakup watak 

perilaku seperti perasaan, minat, sikap dan emosi. Sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya jika 

seseorang memiliki kognitif tinggi. Tingkatannya yakni: 

1. Menerima (receiving) 

Kepekaan seseorang terhadap rangsangan atau stimulus dari luar dalam bentuk masalah situasi 

dan sebagainya. Misalnya dalam hal ini ialah siswa menyadari menerima stimulus, mengontrol atau 

memperhatikan suatu objek dan menggabungkan diri ke dalam nilai itu. Seperti pelestarian akan wadai 

41 perlu diperhatikan dan  tidak terpengaruh dengan modernisasi. 

2. Menanggapi (responding) 

Berati berupa partisipasi aktif sehingga siswa mampu mengikutsertakan dirinya dalam 

fenomena tertentu dan membuat reaksi. Misalnya, siswa berperan aktif dalam pelestarian wadai 41 

seperti dengan cara mempelajari lebih dalam tentang wadai 41 dan lebih menyukai kuliner tradisional. 

3. Menilai (valuing) 

Berarti memberikan nilai atau penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek. Peserta didik 

tidak hanya mampu menerima nilai yang diajarkan, namun juga mampu menilai konsep atau fenomena 

baik atau buruk. Dalam hal ini, jika siswa sudah mampu mengatakan itu adalah baik, berarti mereka 

sudah menjalani proses penilaian. Dengan demikian peserta didik mampu menumbuhkan perilaku untuk 



melestarikan suatu kekayaan budayanya jika budaya atau tradisi mereka itu dinilai baik dan tidak 

merugikan. 

4. Mengatur (organizing) 

Berarti mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang membawa 

perbaikan dengan menghubungkan nilai tertentu dan nilai yang ada dalam dirinya. Seperti siswa 

mendukung pemerintah untuk melestarikan budaya dan adat Banjar melalui upacara adat yang di 

dalamnya selalu disertai dengan wadai 41. 

5. Karakterisasi dengan suatu nilai (characterization by value) 

Berarti keterpaduan semua sistem nilai yang dimiliki yang akan mempengaruhi pola dan tingkah 

lakunya. Contohnya ialah siswa memiliki kemantapan dalam mewujudkan sikap yang menyangkut 

pelestarian kekayaan budaya lokal di kehidupan bermasyarakat. 

2.4.3 Psikomotorik 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan (skill) setelah seseorang menerima 

pengalaman belajar tertentu dan berhubungan dengan aktivitas fisik dan kemampuan bertindak 

individu.Perwujudan dari kelanjutan dari ranah kognitif dan afektif.  Dalam hal ini untuk ranah 

psikomotorik, peserta didik akan menanyakan kepada guru tentang wadai 41 yang merupakan kuliner 

tradisional masyarakat Banjar. Kemudian siswa mencari dan membaca buku atau sumber belajar lain 

tentang budaya Banjar khususnya mengenai kuliner tradisional wadai  Banjar. Setelah itu, siswa dapat 

memberikan penjelasan kepada temannya, keluarganya atau lingkungan masyarakatnya tentang wadai 

41 dan memberikan contoh bagaimana cara melestarikan dan mempertahankan serta menyebarluaskan 

mengenai wadai 41 di kehidupan masyarakat luas. Guru dapat mengajak siswa untuk menelusuri pasar 

tradisional seperti pasar terapung untuk mengenali lebih mendalam mengenai wadai 41 dan mengikuti 

jika ada kegiatan upacara adat Banjar. 

III. SIMPULAN 

Mempertahankan budaya serta adat istiadat perlu dilakukan untuk kemajuan dalam suatu 

masyarakat. Selama adat tersebut tidak menyalahi nilai serta norma agama. Masyarakat yang dulunya 

berpaham animisme, percaya dengan makhluk gaib serta memberikan sesajen berupa makanan dan 

sebagainya dengan pola pikir yang lebih maju mulai memahami nilai dalam agama. Masyarakat Banjar 

terkenal dengan kereligiusannya. Agama beriringan dengan budaya masyarakatnya, bagai sisi koin yang 

tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai yang terdapat dalam bahasan ini dapat memberikan respon dan 

bagaimana bersikap dalam melestarikan adat budaya. Ilmu Pendidikan Sosial mengaitkan tentang suatu 

fenomena atau peristiwa sosial yang terdapat dalam masyarakat yang dapat diangkat menjadi suatu 

bahan pembelajaran. Sudah menjadi suatu kewajiban bahwa pemilik budaya harus memiliki rasa bangga 

terhadap budayanya sendiri, dan akan lebih baik lagi jika budayanya tersebut bisa diambil menjadi suatu 

pelajaran bagi kepentingan pendidikan. 
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ABSTRAK 

Kota Amuntai mempunyai ciri khas yang terkenal dengan kerajinan tangan berbahan baku utama purun. Masyarakat 
yang perekonomiannya di kelas bawah menggantungkan hidup pada kerajinan tradisional seperti bakul purun, tikar 
purun, lanjung purun, topi purun, kipas purun, sebagai primadona ekspor dari kota Amuntai pada tahun 1980-an 
bersama dengan kerajinan berbahan baku rotan, seperti lampit, kotak tisu, dan skatel pintu. Kerajinan khas kota 
Amuntai dapat dijumpai pada pasar mingguan yang diselenggarakan pada pagi Kamis di halaman Taman Junjung 
Buih atau di depan Pasar Modern Amuntai. Para pedagang menjajakan barang mereka di tepi jalan. Para pedagang 
tersebut datang dari segala penjuru yang ada di kota Amuntai. 

Kata kunci: kerajinan purun, perdagangan, perekonomian. 

I. PENDAHULUAN 

Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang menyimpan adat budaya dan ciri khas menarik. Kebudayaan 

memberikan ciri khas pada setiap masyarakat yang menganut kebudayaan tersebut. Di provinsi Kalimantan Selatan, 

di Kabupaten Hulu Sungai Utara, di Kota Amuntai, berkembang kerajinan yang terkenal, yaitu dengan kerajinan 

berbahan bakul purun atau eceng gondok. Sejak enam kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memisahkan diri 

menjadi Kabupaten Balangan, Kota Amuntai kehilangan sumber pendapatan dari hasil hutan dan tambang batu 

bara. Sekalipun demikian tidak menjadikan ekonomi Kota Amuntai lumpuh. Adapun caranya ialah masyarakat 

Amuntai mengembangkan lebih intensif kerajinan purun. Kerajinan tradisional berbahan baku purun seperti bakul 

purun, tikar purun, lanjung purun, topi purun, kipas purun atau kerajinan berbahan baku rotan, seperti lampit, kotak 

tisu rotan, skatel pintu dari rotan, dan macam-macam lagi jenis anyaman rotan yang mereka jual. 

 

II. PEMBAHASAN 

2.1 Kerajinan tangan 

Kerajinan tangan adalah menciptakan suatu produk atau barang yang dilakukan oleh tangan dan memiliki 

fungsi pakai atau keindahan sehingga memiliki nilai jual. Kerajinan tangan yang memiliki kualitas tinggi tentu 

harganya akan mahal, jika kalian memiliki keterampilan dan berusaha untuk membuat suatu produk mungkin dengan 

kerajinan yang akan anda miliki bisa menjadi suatu usaha yang menjanjikan. Di Kalimantan Selatan ada kerajinan 

membuat tikar atau alas lantai dari purun dan masyarakat menjadikan sebagai home industry. Tanaman purun 

(Eleocharis dulcis) merupakan tanaman yang tumbuh subur menempati lahan rawa yang asam.  

Bagi petani, tanaman purun tidak disenangi karena sukar diberantas dan mengganggu pertumbuhan padi. 

Lahan-lahan rawa yang tidak ditanami menjadi hamparan purun. Bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang tinggal 

di daerah rawa khususnya Pasar Sabtu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, purun dijadikan 

bahan pembuat tikar, topi, tas (bakul, kampil, anjat), alas meja, alas piring makan, dan sejenisnya, yang memiliki nilai 

ekonomis sehingga diandalkan sebagai mata pencaharian. 

Di lahan rawa terdapat beberapa jenis purun, namun demikian, potensi tersebut diatas dapat dijadikan 

peluang. Oleh karena itu, bagi petani atau masyarakat rawa, purun ini ditanam sebagaimana layaknya padi, yang 

kemudian dipanen. Setelah dipanen, dipukul, diberi warna (celup), kemudian dijemur untuk dikeringkan baru 

dianyam sesuai dengan keinginan. Pusat kerajinan purun di Kota Amuntai ini bisa kita jumpai di Pasar Sabtu. 

Kerajinan dari daun purun merupakan salah satu kerajinan khas yang berasal dari Kalimantan khususnya 

Kota Amuntai. Kerajinan ini telah dilakukan secara turun temurun dan menjadi tradisi lokal. Kerajinan yang dibuat 

dengan tangan dan alat mesin jahit yang membantu proses kerjanya. Kerajinan yang berbahan bakul purun ini 

menjadi potensi yang harus dikembangkan dan dikenal pada seluruh Indonesia bahkan sampai di ekspor. 



Kerajinan berbahan bakul purun dapat dijumpai saat pasar mingguan pada hari Kamis pagi di halaman 

Taman Junjung Buih atau di depan Pasar Modern Amuntai. Para pedagang menjajakan dagangan di tepi jalan 

dengan rapi seperti ada yang mengatur. Mungkin fenomena yang satu ini hanya terdapat di kota Amuntai. Sebuah 

―pameran on the road‖ yang mana kegiatan tersebut diselenggarakan oleh rakyat kecil yang berprofesi sebagai 

pengrajin. Para pengrajin datang dari segala penjuru Kota Amuntai. Barang-barang yang diperdagangkan 

bermacam-macam, mulai dari yang tradisional hingga modern, dengan desain desa sampai desain kota yang 

biasanya digunakan untuk diekspor. Dari barang-barang kerajinan tangan yang modern, membawa kerajinan yang 

pernah berjaya sebagai primadona ekspor kota Amuntai pada tahun 1980-an. Diantaranya didominasi oleh kerajinan 

berbahan baku rotan, seperti lampit, kotak tisu rotan, skatel pintu dari rotan, dan macam-macam lagi jenis anyaman 

rotan yang mereka jual. 

Lampit rotan adalah kerajinan tangan khas masyarakat Kalimantan Selatan yang dibuat dengan cara 

mengolah jalinan batang-batang rotan menjadi sebuah tikar. Lampit rotan dibuat secara handmade di rumah-rumah 

penduduk di kota Amuntai dan pengrajinnya adalah penduduk dari kota itu sendiri. Amuntai adalah salah satu kota 

yang ada di Kalimantan Selatan yang memang dikenal sebagai sentra industri kerajinan rotan seperti lampit. 

Kerajinan lampit telah menjadi tradisi masyarakat kota Amuntai yang diwariskan secara turun temurun pada setiap 

generasinya. Di Amuntai ini banyak pengrajin lampit yang sifatnya berkelompok dan individu yang banyak melibatkan 

para ibu-ibu dan perempuan serta anak-anak sekolah. 

2.2. Macam-macam Jenis Lampit 

Secara umum, lampit dapat dibagi dalam tiga jenis, yaitu: 

1. Tikar lampit handmade atau biasa dibilang tikar Amuntai, tikar rotan yang satu ini adalah tikar tradisional 
buatan tangan manusia dan bahan baku mayoritas rotan pilihan dan dianyam dengan rapi menggunakan 
benang besar yang kuat atau bisa juga menggunakan paku yang juga terbuat dari rotan. Disetiap sisi 
lampit diberi les yang juga terbuat bagian kulitnya yang dinamai ―tulang walut‖. Walut dalam bahasa 
Kalimantan adalah belut. Disebut tulang walut karena bentuk anyaman pinggiran lampit berbentuk 
seperti ikan belut. 

2. Tikar saburina atau lampit saburina atau lampit sabrina adalah tikar yang terbuat dari jalinan kulit rotan 
yang dianyam menggunakan benang nilon dan dikerjakan menggunakan mesin khusus. Pada setiap sisi 
lampit saburina diberi les yang terbuat dari anyaman plastik. 

3. Lampit pelepah rumbia adalah lampit yang merupakan kombinasi rumbia dan rotan. Jenis ini adalah 
lampit yang memiliki corak dan beragam motif yang menarik, seperti ada kombinasi antara bahan rotan 
dengan warna kuning cerah dan rumbia dengan warna coklat yang gelap yang sangat menawan apabila 
dirajut bersamaan, dipadukan seolah-olah seperti belang zebra. 

2.3 Manfaat Lampit Secara Langsung 

Lampit adalah salah satu barang kerajinan tikar buatan tangan khas Kalimantan Selatan. Jika karpet identik 

dengan dengan karakternya yang hangat, lampit justru menawarkan permukaan yang dingin karena dapat menyerap 

udara dingin. Maka dari itu, alas penutup lantai yang satu ini memang pas digunakan di daerah beriklim tropis seperti 

Indonesia. Lampit yang bernuansa etnik tradisional umumnya digunakan untuk pelengkap dekorasi rumah, restoran 

dan hotel. Bentuk lampit yang sederhana memberikan kesan hangat dan cantik untuk menghiasi ruangan dengan 

perpaduan furniture rotan lainnya. 

Bentuk lampit yang sangat sederhana dan warnanya yang natural. Apabila ditempatkan di ruang tamu akan 

menambah kesan keakraban antara pemilik ruang dan tamu yang berkunjung. Meskipun ruang tamu dilengkapi 

dengan sofa, namun adanya tikar lampit seolah memberi syarat kepada lantai untuk diduduki. Hal ini membuat 

ruangan terlihat menjadi sederhana. 



Pada awalnya lampit hanya difungsikan untuk alas penutup lantai. Hal ini karena lampit terbuat dari bahan 

rotan yang bisa menyerap dingin, cocok digunakan oleh negara Asia seperti Indonesia yang panas dengan suhu bisa 

mencapai 35oC. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan bertambahnya keragaman kebutuhan manusia, 

muncullah berbagai kreasi menarik. Lampit tersebut diolah dalam berbagai ukuran dan bentuk, sesuai kebutuhan 

pembelinya seperti, alas meja makan, alas meja tamu, alas di musala rumah, dinner set (tatakan piring makan), dan 

kursi lantai. 

2.4 Manfaat Lampit Secara Tidak Langsung 

Peranan lampit secara tidak langsung dapat diberikan adalah peranan dan kontribusinya meningkatkan 

pendapatan masyarakat, perannya dalam membentuk budaya masyarakat, ekonomi dan sosial, yaitu: 

2.4.1. Membentuk budaya masyarakat 

Manfaat lampit secara tidak langsung yang menyentuh kehidupan budaya masyarakat Kalimantan 

tercerimin pada perkembangan daya kreasi berbagai bentuk turunan kreasi lampit. Misalnya, kreasi dalam 

pembuatan dinner set, kursi santai lipat, penutup jendela dan sebagainya. Desain bentuk lampit pada awalnya 

sangat sederhana, hanya berupa tikar. Namun, kini kreasi lampit berkembang maju. Meluasnya pemanfaatan dan 

perdagangan lampit menimbulkan budaya untuk menghargai tanaman rotan. Penghargaan dan perhatian yang 

begitu besar terhadap rotan ditunjukkan dengan dilakukan pembudidayaan rotan oleh masyarakat di berbagai 

Indonesia di berbagai daerah di Indonesia sejak abad XVIII. 

Pembudidayaan rotan merupakan prestasi luar biasa, meskipun masyarakat saat itu tidak sebanyak 

sekarang dan kebutuhan rotan tidak sebanyak saat ini. Namun, rasa tanggung jawab akan kelestarian rotan telah 

muncul sejak lama. Hal ini menunjukkan bahwa budaya masyarakat untuk menjaga kestabilan dan kelestarian 

lingkungan untuk tumbuh dan berkembang sejak dulu. Sikap menghargai dan menjamin kelestarian rotan tidak saja 

ditunjukkan dalam upaya pembudidayaan, namun juga dengan diterbitkannya peraturan yang melarang pengambilan 

rotan muda. 

2.4.2 Sumber mata pencaharian dan penyerapan tenaga kerja 

Manfaat lampit yang penting secara tidak langsung adalah sebagai sumber mata pencaharian, penyerapan 

tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja. Industri lampit memiliki dua fungsi yaitu fungsi pakai dan fungsi hias. 

Fungsi pakai adalah kerajinan yang hanya mengutamakan kegunaan dari benda kerajinan tersebut dan 

memiliki keindahan sebagai tambahan agar menjadi menarik. Fungsi hias adalah kerajinan yang hanya 

mengutamakan keindahan tanpa memperhatikan guna dari barang tersebut, contoh kerajinan ini seperti miniatur, 

patung dan lain-lain yang hanya menjadi kenikmatan bagi siapa yang melihatnya.  

Pada pasar subuh Kamis ini, dikenal sebagai pasar murah dimana harga sebuah tikar dengan motif polos 

dengan ukuran 1,5 m X 2 m di pasar itu hanya dijual Rp. 20.000 sedangkan yang motif tradisional di jual Rp. 30.000. 

Sebuah topi bundar dari purun dijual dengan harga Rp. 2000 namun jika mengambil banyak, misalnya satu kodi (20 

buah) harganya menjadi Rp. 35.000.Menurut Irus pedagang yang berasal dari Pasar Sabtu, anyaman yang bahan 

bakunya dari purun yang mereka dagangkan sudah sering dikirim ke Surabaya, Bali dan lain-lain. Dari Bali kemudian 

diekspor lagi ke mancanegara. 

Walaupun dinamakan pasar, namun tidak ada pengelolaan atau pemungutan retribusi terhadap para 

pedagang bahkan juga parkir kendaraan untuk para pembeli tidak ada yang memungut. Setelah berpisahnya Kota 

Paringin dari Kota Amuntai, praktis Kota Amuntai tidak ada pendapatan dari sumber daya alam seperti dari batu bara 

sehingga masyarakat Kota Amuntai hanya bisa bergantung hidup pada kerajinan tangan yang pada sekitar tahun 

1980-an menjadi primadona ekspor dari Kota Amuntai karena kerajinan tangan khas Amuntai ini menembus ekspor 



ke berbagai negara Asia, terutama Jepang. Masa kejayaan tersebut berangsur-angsur berkurang pada tahun 1990-

an. Walaupun demikian, para pengrajin tetap melayani pasar lokal hingga kini terus bertahan dan memasuki tahun  

2004 kerajinan tangan tadi mulai kembali bangkit. 

Kerajinan-kerajinan tangan khas Amuntai, seperti bakul purun adalah sejenis tas yang dibuat dari bahan 

purun sejenis rotan yang dianyam atau dirajut menjadi sebuah kerajinan tangan yang berbentuk tas jinjing. Bakul 

purun biasanya digunakan masyarakat Kota Amuntai sebagai alat untuk meletakkan barang bawaan setelah 

berbelanja di pasar atau ketika membawa barang-barang agar mudah dibawa kemana-mana saat berpergian. 

Tikar purun adalah sama dengan bakul purun juga yaitu bahan bakunya terbuat dari bahan purun yang 

dianyam, namun tikar purun biasanya mempunyai ukuran ukuran panjang 2 meter dan lebar 1 meter. Biasanya tikar 

purun dipakai masyarakat Kota Amuntai sebagai alas ketika duduk sambil berkumpul dalam jamuan, saat acara 

rumah tangga bahkan acara-acara keagamaan. Menurut masyarakat Kota Amuntai dengan menggunakan tikar 

purun akan terasa nyaman apabila sedang berkumpul dengan keluarga duduk di lantai rumah karena memiliki ciri 

khas anyaman dan struktur tikar yang lain dari tikar biasanya. 

Lanjung purun juga termasuk produk kerajinan tangan yang terbuat dari bahan purun. Lanjung dalam 

Bahasa Indonesia adalah keranjang. Lanjung purun terbuat dari anyaman purun berbentuk keranjang, biasanya 

lanjung digunakan masyarakat Kota Amuntai sebagai tempat meletakkan hasil panen seperti padi, buah-buahan, 

sayur-sayuran dan lain-lainnya yang kemudian hasil tersebut dijual ke pasar. 

 Kerajinan tangan jika dilihat dari segi bahan dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Kerajinan bahan kertas 
2. Kerajinan bahan lunak 

Faktor yang mempengaruhi ciri khas kerajinan suatu daerah: 

1. Budaya 
2. Letak geografis 
3. Sumber daya alam 

Tahap cara pembuatan kerajinan tangan: 

1. Membuat rancangan atau desain 
2. Menyiapkan alat atau bahan 
3. Membuat benda sesuai rancangan 
4. Finishing (tahap akhir) 

 

III. SIMPULAN 

Setiap daerah memiliki ciri khas seperti berbagai kerajinan tangan. Kota Amuntai mempunyai ciri khas 

kerajinan tangan. Kerajinan tangan Amuntai menjadi primadona ekspor  pada tahun 1980-an yang didominasi 

dengan bahan baku rotan, seperti seperti lampit, kotak tisu rotan, skatel pintu dari rotan, dan macam-macam lagi 

jenis anyaman rotan yang mereka jual. Kemampuan masyarakat Amuntai melestarikan kerajinan tangan yang 

merupakan kearifan lokal sangatlah potensial dalam menghadapi era perdagangan bebas di Asia. 
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ABSTRAK 

Etnopedagogi menjadi satu dari pendekatan pembelajaran yang menginternalisasikan fenomena budaya ke dalam 
ilmu pendidikan. Etnopedagogi menjadi suatu praktik pendidikan yang berbasis kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan 
lokal yang berada pada suatu daerah tercermin dalam sistem budaya dan sosial masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal 
tersebut perlu dijaga dan dikembangkan agar tidak luntur dan terkikis oleh arus globalisasi. Penanaman nilai-nilai 
tersebut diantaranya melalui usaha ternak itik Alabio pada masyarakat Desa Mamar Kabupaten Hulu Sungai Utara. 
Dalam usaha ternak itik Alabio terkandung nilai sosial, nilai kebudayaan, dan nilai ekonomi. Nilai-nilai tersebut dapat 
diperkenalkan kepada peserta didik dan menjadi menjadi sumber belajar IPS. Pendidikan IPS memiliki peran 
strategis untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Dengan mempelajari nilai-
nilai tersebut, diharapkan dapat membentuk sikap peserta didik dalam menghargai pengetahuan lokal yang ada di 
masyarakat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Kata Kunci: etnopedagogi, kearifan lokal, itik Alabio, pembelajaran IPS. 

I. PENDAHULUAN 

Menurut Arofah (2015: 114):  

An ethno-pedagogy is defined as an activity of cross cultural teaching method. The ethno-pedagogy goal is 
to attaching the cultural phenomena into pedagogical studies, therefor, there is a modification from both of 
cultural and learning material. Ethno-pedagogy is a way to understanding the learning process in everyday 
classroom with anthropological theories. The ethno-pedagogy tried to make a framework for teaching the 
student from any other background with diverse in culture, economical status, and ethnicity.  

Etnopedagogi menjadi suatu kegiatan metode pengajaran dengan mempertemukan dua budaya atau lebih. 

Tujuan etnopedagogi adalah untuk mengikutsertakan fenomena budaya ke dalam ilmu pendidikan. Oleh karena itu, 

etnopedagogi merupakan modifikasi dari budaya dan pembelajaran. Etnopedagogi memahami proses pembelajaran 

di kelas dengan teori antropologi. Etnopedagogi pembelajaran dibuat untuk mengajar peserta didik dari berbagai 

latar belakang yang berbeda dengan beragam budaya, status ekonomi, dan etnis. 

Etnopedagogi menjadi suatu praktik pendidikan yang berbasis kearifan lokal dalam berbagai ranah seperti 

pengobatan, lingkungan hidup, pertanian, ekonomi, pemerintahan, sistem penanggalan dan sebagainya. 

Etnopedagogi memandang pengetahuan dan kearifan lokal sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat 

diberdayakan demi kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal adalah koleksi fakta, konsep kepercayaan, dan 

persepsi masyarakat mengenai dunia sekitar, menyelesaikan masalah, dan memvalidasi informasi. Singkatnya, 

etnopedagogi melalui kearifan lokal memandang bagaimana pengetahuan itu dihasilkan, disimpan, diterapkan, 

dikelola, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Praktek pendidikan dalam berbasis kearifan lokal terkait dengan 

karakteristiknya, Wahyu (2015: 4) menyebutkan beberapa hal, diantaranya: 

1. Merupakan sekumpulan pengalaman, yang berakar serta dihasilkan oleh orang-orang yang tinggal pada 
suatu tempat tertentu; 

2. Ditansmisikan secara oral, melalui peniruan dan demonstrasi; 
3. Merupakan konsekuensi dari praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari dan terus-menerus serta 

diperkuat melalui pengalaman dan trial and error; 
4. Cenderung empiris daripada pengetahuan teoritis dalam arti sempit; 
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5. Menjadi suatu pengulangan yang merupakan ciri khas dari tradisi, bahkan ketika pengetahuan baru 
ditambahkan; 

6. Dinamis, namun sering direpresentasikan sebagai suatu yang statis; 
7. Bersifat khas; 
8. Terdistribusi tidak merata secara sosial; 
9. Bersifat fungsional; 
10. Holistik, integratif dan terdapat di dalam tradisi budaya yang lebih luas. 

Dengan satu sifat kearifan lokal, yaitu dinamis yang berarti kearifan lokal mampu beradaptasi dengan 

kondisi lingkungannya sehingga membuat kearifan lokal dapat berkembang dan eksis dalam kehidupan sosial 

masyarakat. Kearifan lokal bukan merupakan entitas abadi dan stagnan, tetapi mengalami perubahan sesuai dengan 

kondisi material pengetahuan, perubahan lingkungan di mana mereka berada dan bagaimana mereka menempatkan 

penggunaannya. Oleh karena itu, kearifan masyarakat tentang lingkungan lokalnya berkembang dari pengalaman 

sehari-hari sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. 

Sifat dinamis dari kearifan lokal ini, masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam 

lingkungan mereka dan menyerap serta mengasimilasi gagasan-gagasan dari bermacam sumber yang berbeda. 

Gagasan-gagasan tersebut tentu melibatkan suatu nilai yang terkadung di dalamnya. Kaitannya dengan 

pembelajaran IPS, terkandung nilai yang menjadi seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah 

mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika berpikir atau bertindak. 

Umumnya, nilai dipelajari sebagai hasil dari pergaulan atau komunikasi antar individu dalam kelompok seperti 

keluarga, himpunan keagamaan, kelompok masyarakat atau persatuan dari orang-orang yang memiliki satu tujuan 

(Sapriya, 2012: 53). 

Dalam konsep pembelajaran IPS, satu nilai yang dianggap penting adalah nilai-nilai lokal (kearifan lokal). 

Nilai-nilai lokal tersebut dikembangkan sebagai soft-skill dalam membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-

nilai sosial dan kemanusiaan serta kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat majemuk, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global untuk diapresiasi dan diimplementasikan 

dalam kehidupan sehari-hari (Abbas, 2015: 74). 

Nilai-nilai lokal yang terkandung dalam suatu pembelajaran akan dieksplorasikan dengan melibatkan siswa 

dalam memeriksa dan menjelaskan nilai-nilai yang mereka miliki sendiri dan orang lain dalam kaitannya dengan isu-

isu di masyarakat. Nilai eksplorasi (value exploration) biasanya dimulai dengan peserta didik mengidentifikasi dan 

menjelaskan ruang posisi nilai dalam kaitannya dengan konsep atau masalah. Identifikasi dan menjelaskan posisi 

nilai-nilai ini, siswa dapat mengkritik sudut pandang tertentu dan merefleksikan posisi mereka sendiri, serta 

mengevaluasi kembali temuan mereka secara jelas. Mereka juga bisa memahami tentang cara-cara dimana 

masyarakat mencoba untuk menangani konflik nilai dan berusaha untuk melihat beberapa kesepakatan tentang nilai-

nilai yang mendasar dalam rangka membangun dasar untuk orang-orang dan kelompok untuk hidup yang bekerja 

bersama-sama (Syaharuddin, 2014: 73). 

Salah satu mata pelajaran di sekolah yang dapat memasukkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber 

belajar IPS adalah Pendidikan IPS. Pendidikan IPS yang memuat materi kearifan lokal, dapat melibatkan peserta 

didik dalam proses berpikir nilai-nilai sosial budaya yang didapatkan dari pengenalan kearifan lokal suatu daerah. 

Contohnya adalah melalui usaha ternak itik Alabio yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Mamar yang sarat 

akan nilai sosial dan budaya di samping tentunya nilai ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara 

mengenalkan kearifan lokal melalui pendidikan. 

Berdasarkan sistem kearifan lokal, kebudayaan masyarakat beradaptasi dan berkembang dalam menjawab 

berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi. Kedalaman penghayatan masyarakat tradisional terhadap prinsip-



prinsip konservasi alam tercermin dari sistem budaya dan sosial masyarakat yang memiliki rasa hormat kepada alam 

sehingga menjadi bagian darinya. Prinsip ini juga tercermin dalam perangkat sistem pengetahuan dan daya adaptasi 

penggunaan teknologi yang sesuai dengan kondisi alam serta nilai distribusi dan pengalokasian hasil alam. Kearifan 

lokal masyarakat yang berkembang melalui sistem pengetahuan dan daya adaptasi penggunaan teknologi pada 

usaha peternakan, khususnya pada usaha ternak itik Alabio di Desa Mamar Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

Hal ini terlihat pada perubahan sistem budidaya itik Alabio dengan cara tradisional, misalnya penetasan 

telur dengan cara pengeraman indukan itik, dan ayam kepada sistem intensif, misalnya penggunaan mesin 

penetasan telur. Perubahan tersebut tentu saja dilatarbelakangi perkembangan budidaya itik Alabio dan permintaan 

masyarakat terhadap produk itik, yang didukung oleh ketersediaan teknologi dengan memperhatikan prinsip 

manajemen usaha peternakan modern, berorientasi ekonomis dan berwawasan lingkungan untuk mencapai 

keuntungan optimal. 

Penggunaan sistem tradisional dalam budidaya itik telah dilakukan sejak dahulu, jauh sebelum 

pengetahuan tentang teknologi berkembang. Namun seiring dengan tingginya minat masyarakat dalam permintaan 

pasar akan produk itik (telur dan daging), maka perlu diimbangi dengan penyediaan bibit itik yang berkualitas dalam 

jumlah besar dan berkelanjutan, untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Kebutuhan produksi bibit 

dalam jumlah besar tersebut, tentu tidak dapat dipenuhi dengan pemeliharaan itik secara tradisional, melainkan 

harus dilakukan secara intensif. 

Pergeseran ini menunjukkan bahwa usaha ternak itik Alabio tidak hanya dipandang sekedar usaha 

sambilan, melainkan telah mengarah kepada cabang usaha pokok dengan orientasi komersial. Usaha ternak itik 

Alabio yang dikembangkan saat ini tidak hanya dituntut dari aspek kuantitas produksi , tetapi juga pada peningkatan 

kualitasnya sehingga dapat bersaing dengan produk itik jenis lainnya. Kemajuan dalam pengembangan peternakan 

itik alabio sampai sekarang ini, tidak terlepas peran aktif pemerintah dan peternak sebagai pelaku usaha. 

Pengembangan ini juga didasarkan pada salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang 

memanfaatkan potensi daerah di sektor pertanian, yaitu pada subsektor peternakan. 

 

II. PEMBAHASAN 

2.1 Itik Alabio 

Secara zoologi, tata nama itik Alabio sebagai berikut: 

Kingdom : Animal 
Phylum  : Chordata 
Class  : Aves 
Ordo   : Anseriformes 
Famliy   : Anatidae 
Sub family  : Anatinae 
Genus   : Anas 

Spesies  : Anas PlatyrhynchosBorneo (Susilorini, dkk, 2009) 

Itik Alabio (Anas platyrhynchos Borneo) dalam bahasa Banjar disebut itik banar merupakan salah satu 

varietas itik Indonesia yang sudah lama berkembang di Kalimantan Selatan. Hampir semua itik di Kalimantan 

Selatan pada saat ini adalah jenis itik Alabio, terutama di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau Amuntai. Itik ini 

dapat digolongkan sebagai itik dwiguna, yakni itik tipe pedaging sekaligus petelur. Sebelum menjadi itik dwiguna 

seperti sekarang ini, itik Alabio juga mengalami proses penelitian yang cukup lama. Itik ini diperkirakan merupakan 

hasil persilangan antara itik asli Kalimantan Selatan dan itik Peking. Menurut para pakar peternakan, dilihat dari 



bentuk badan dan tipe petelur yang unggul maka itik Alabio termasuk satu jenis dari tipe Indian Runner atau Indische 

Loopeed (Salim, 2003: 14). 

Pertama kalinya itik ini diamati oleh drh. Slamet pada tahun 1927. Pengamatan dan penelitian lebih lanjut 

terhadap strain itik ini dilakukan secara serius oleh drh. Saleh Puspo pada tahun 1952. Dari hasil pengamatan dan 

penelitian drh. Saleh Puspo inilah akhirnya muncul nama itik Alabio (Simantjuntak, 2002). Nama ―Alabio‖ diberikan 

oleh drh. Saleh Puspo. Alabio merupakan salah satu kota di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. 

Meskipun namanya diambil dari nama kota Alabio, tetapi daerah terbanyak penghasil itik jenis ini bukan dari Alabio, 

justru di Desa Mamar Telaga Sari Kecamatan Amuntai Selatan. Kota Alabio sendiri menjadi tempat pemasarannya, 

sehingga orang lebih mengenal itik Alabio daripada itik Mamar atau itik Telaga Sari (Ranto dan Maloedyn 

Sitanggang, 2007: 16). 

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan wiIayah sentra pengembangan itik Alabio, sejak 1999/2000 telah 

didirikan SPAKU (Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan) itik alabio, dengan memanfaatkan luas 

wilayah Hulu Sungai Utara yaitu 951,25 km sebagai pengembangan itik Alabio. Itik Alabio juga ditetapkan sebagai 

salah satu rumpun itik lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Kalimantan Selatan 

melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2921/Kpts/OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2011 (Keputusan Menteri 

Pertanian No.2921/Kpts/OT.140/6/2011). 

Itik Alabio yang ada di Kalimantan Selatan memiliki keragaman yang tinggi, baik dari sifat kualitatif seperti 

warna bulu, paruh, kaki, dan cakar serta bentuk tubuh, maupun sifat kuantitatif seperti bobot badan dewasa, lama 

produksi telur, umur pertama bertelur, puncak produksi, daya tunas, daya tetas, dan bobot tetas (Suryana, 2013: 

101). Menurut Suryana (2013: 102) sifat kualitatif adalah sifat yang tidak dapat diukur, tetapi dapat dibedakan 

dengan jelas, seperti warna bulu, ada tidaknya tanduk, cacat/kelainan, atau adanya protein-protein tertentu dalam 

darah, kerlip bulu, warna paruh dan cakar. Sifat kualitatif pada pola warna bulu memiliki pengaruh terhadap performa 

ternak unggas termasuk itik Alabio. Warna bulu itik Alabio jantan pada bagian leher, punggung, dada, sayap, dan 

ekor lebih didominasi warna putih keabuan dan cokelat keabuan, berkisar antara 4-52%, sementara pada itik betina 

lebih didominasi warna cokelat keabuan yang berkisar 40-92%. 

Sementara itu, sifat kuantitatif adalah sifat yang dimiliki ternak dan mempunyai nilai ekonomis, dapat diukur 

dengan satuan seperti kilogram, liter, butir atau lainnya. Sifat kuantitatif dikenal juga dengan produksi dan reproduksi 

(produktivitas) seperti bobot badan, pertambahan bobot badan, ukuran tubuh, produksi telur, daging, dan susu. Sifat 

kuantitatif yang dapat diukur pada itik Alabio antara lain adalah bobot badan, produksi telur, puncak produksi telur, 

daya tunas, daya tetas, bobot tetas, dewasa kelamin, dan bobot badan dewasa, yang kesemuanya menentukan 

produktivitas. Sifat kuantitatif lainnya yang tidak kalah penting adalah ukuran tubuh (morfometrik) yang dapat 

dijadikan sebagai faktor pengubah pembeda dengan itik lokal lainnya. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.2921/Kpts/OT.140/6/2011 tentang Penetapan Rumpun Itik 

Alabio menjabarkan sifat kualitatif dan kuantitatif itik Alabio, yaitu: 

a. Sifat kualitatif, seperti: 
1) Postur tubuh : ramping seperti botol; 
2) Warna bulu itik dewasa :  
Jantan: cokelat totol-totol hitam atau putih pada kepala bagian atas; cokelat-abu-abu muda pada bagian 
punggung dengan ekor warna hitam melengkung ke atas; dada berwarna cokelat putih keabuan; sayap 
berwarna cokelat kerlip perak hijau kebiruan; 
Betina: hitam-putih pada kepala bagian atas; cokelat keabuan pada bagian punggung, dada, dan sayap 
dengan ekor lurus ke belakang; 
3) Warna ceker dan paruh : kuning gading tua untuk itik jantan dan betina; 



4) Warna kerabang telur : hijau kebiruan. 
b. Sifat kuantitatif : 
1) Bobot badan dewasa : jantan dan betina : 1,59-1,72 kg 
2) Produksi telur : 67,11-76,48% atau 220-250 butir/tahun/ekor 
3) Puncak produksi telur : 92,70% 
4) Bobot telur : 59-65 gram/butir 
5) Konsumsi ransum itik dewasa: 155-190 gram/ekor/hari 

 Menurut Ranto dan Maloedyn Sitanggang (2007: 16) itik Alabio memiliki ciri sebagai berikut: a. Bentuk 

kepala kecil dan membesar ke bagian bawah; b. Warna bulu itik betina kuning keabuan atau cenderung blorok 

dengan ujung sayap, ekor, dada, leher, dan kepala kehitaman. Warna bulu itik jantan abu kehitaman; c. Bentuk 

badan segi tiga, membesar ke bagian bawah; d. Warna paruh dan kaki kuning; 

Salim (2003: 14) menambahkan itik Alabio mempunyai bentuk tubuh yang membuat garis segitiga dengan 

kepala yang kecil membesar ke bawah. Itik ini berdiri tidak terlalu tegak dan membentuk sudut 45 derajat dari dasar 

tanah. Warna bulu pada itik betina berbintik-bintik abu-abu kecokelatan dengan ujung sayap, ekor, dada, leher, dan 

kepala sedikit kehitam-hitaman, sedangkan warna bulu pada itik jantan abu-abu kehitam-hitaman dengan ujung ekor 

terdapat bulu yang melengkung ke atas. Leher itik Alabio bulat, kecil, dan panjang. Warna paruh dan kaki kekuning-

kuningan. Dapat disimpulkan secara kualitatif bahwa, itik Alabio memiliki ciri: 

 a. Postur tubuh ramping seperti botol dan membentuk sudut 45 derajat; 
 b. Warna bulu itik dewasa : 

1) Jantan: cokelat kehitaman atau putih pada kepala bagian atas; cokelat-abu-abu muda pada bagian 
punggung dengan ekor warna hitam melengkung ke atas; dada berwarna cokelat putih keabuan; 
sayap berwarna cokelat kerlip perak hijau kebiruan. 

2) Betina: abu-abu kehitaman-putih pada kepala bagian atas; cokelat keabuan pada bagian punggung, 
dada, dan sayap dengan ekor lurus ke belakang. 

c. Warna ceker dan paruh kekuningan untuk itik jantan dan betina; 
d. Warna kerabang telur hijau kebiruan. 

Sedangkan secara kuantitatif, itik Alabio memiliki ciri sebagai berikut: 

a. Bobot badan dewasa jantan dan betina, yaitu berkisar 1,59-1,72 kg 
b. Produksi telur: 67,11-76,48% atau 220-250 butir/tahun 
c. Puncak produksi telur: 92,70% 
d. Bobot telur: 59-65 gram/butir 
e. Konsumsi ransum itik dewasa: 155-190 gram/ekor/hari. 

Itik Alabio memiliki keunggulan dari segi produksi telur yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis itik 

lokal lainnya yang ada di Indonesia. itik Alabio juga relatif cepat beradaptasi dengan perubahan iklim dan musim 

sehingga kesehatannya tergolong tangguh. Daging dan telur itik alabio juga gurih dan lezat jika dibandingkan dengan 

unggas lainnya. 

2.2 Cara Beternak Itik 

Sistem beternak itik pada awalnya adalah sistem pemeliharaan ekstensif atau pemeliharaan secara 

tradisional. Pada era kepemimpinan Soeharto dalam kurun waktu 1980- 1990, sistem pemeliharaan itik beralih ke 

sistem modern yang jauh lebih maju dan menjadikan itik sebagai unggas yang tidak lagi dianaktirikan (Rasyaf, 1982: 

11). Menurut Ranto dan Maloedyn Sitanggang (2007: 27) ada tiga sistem pemeliharaan yang bisa dilakukan untuk 

beternak itik: 

a. Sistem pemeliharaan tradisional 

Sistem pemeliharaan tradisional ini dilakukan dengan cara mengangon itik di hamparan sawah. 

Mengangon itik di sawah sangat mendukung konsep pengendalian hama terpadu pada usaha padi 



sawah. Namun, lama kelamaan konsep ini malah membahayakan itik karena adanya penggunaan 

pestisida dan pembasmi hama, sehingga sistem pemeliharaan ini memiliki risiko yang tinggi. 

Persempitan lahan pertanian untuk mengangon itik menyebabkan beternak itik secara tradisional tidak 

lagi efisien. Namun demikian, jika dengan sistem pemeliharaan tradisional seperti itik diangon dengan 

skala besar, maka tenaga kerja yang dibutuhkan relatif banyak. Tenaga kerja ini bisa diambil dari 

penduduk setempat sehingga dengan adanya peternakan itik (skala besar) dapat membantu 

meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. 

b. Sistem pemeliharaan semi-intensif 

Sistem pemeliharaan itik secara semi-intensif dilakukan dengan cara mengangon dan mengandangkan 

itik. Anak itik yang masih muda dipelihara dengan cara diangon. Selanjutnya, ketika siap bertelur itik 

dipelihara di dalam kandang dan diberi pakan yang diramu sendiri. Di dalam kandang itik tidak begitu 

banyak melakukan aktivitas sehingga energi yang dihasilkan digunakan untuk memproduksi telur. 

Pemeliharaan semi-intensif banyak dilakukan oleh peternak itik di daerah pesisir. Hal ini disebabkan 

adanya pengaruh cara beternak itik secara tradisional yang mengandalkan ketersediaan lahan 

pengangonan dan kemudahan memperoleh pakan. Lahan di pesisir biasanya berupa lahan kosong yang 

jarang digarap karena sumber air tanahnya payau, sehingga sering digunakan sebagai lahan pertanian 

atau tambak. Melakukan usaha ternak itik di pesisir pantai cukup menguntungkan karena peternak bisa 

memperoleh bahan pakan seperti ikan. 

c. Sistem pemeliharaan intensif 

Sistem pemeliharaan itik secara intensif dilakukan dengan cara mengandangkan itik tanpa ada sistem 

pengangonan selama periode pemeliharaan. Cara ini penggunaan teknologi dan manajemen usaha 

dapat membuat efisiensi produksi sehingga lebih menguntungkan para peternak itik, terutama dalam 

penggunaan tenaga kerja yang relatif sedikit. Ada beberapa hal yang perlu diketahui peternak ketika 

akan memelihara itik di dalam kandang atau menggunakan cara intensif: 

1) Harus menggunakan bibit itik yang baik untuk dikandangkan; 
2) Harus dilakukan pengontrolan, pencegahan, dan pengobatan terhadap penyakit; 
3) Membuat kandang yang bersih dan memadai; 
4) Memberi pakan yang berkualitas dan mencukupi kebutuhan itik; 
5) Pengolahan pascapanen yang tepat dengan permintaan pasar; 
6) Manajemen usaha yang baik; 
7) Membuka peluang pasar. 

Itik yang dipelihara secara intensif membutuhkan biaya lebih banyak, terutama untuk pengadaan bahan 

baku pakan. Namun, tingkat produksi telurnya lebih tinggi dibandingkan dengan cara ekstensif (tradisional) dan semi-

intensif. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1 Produksi telur yang dihasilkan setiap sistem pemeliharaan 

Sumber: Ranto dan Maloedyn Sitanggang (2007: 30) 

Berdasarkan Tebel di atas, produksi telur dari itik yang dipelihara secara intensif lebih banyak dibandingkan 

dengan sistem pemeliharaan tradisional dan semi-intensif. Berdasarkan penelitian, pemeliharaan itik Tegal, Mojosari, 

dan Alabio secara intensif mampu menghasilkan telur rata-rata 220 butir per ekor per tahun dengan konsumsi pakan 

berupa protein kasar 15-17%, energi metabolisme 2.900 kalori, serta kandungan mineral seperti kalsium dan fosfor.  

Keunggulan beternak itik secara intensif dapat dilihat dari berbagai aspek kegiatan: 

Tabel 2 Perbandingan sistem tradisional dengan sistem intensif pada pemeliharaan itik 



Sumber: Ranto dan Maloedyn Sitanggang (2007: 31) 

Berdasarkan tabel di atas, keunggulan beternak itik secara tradisional adalah menggunakan teknologi yang 

mudah dan investasi yang rendah. Beternak itik secara intensif dapat menghemnat tenaga kerja dan 

produktivitasnya tinggi. 

Dalam teorinya, beternak itik secara intensif dianggap lebih baik karena lebih mudah mengontrolnya dan 

lebih terinci dalam menghitung biayanya. Namun demikian, penggunaan cara ini perlu biaya lebih banyak dan 

teknologi yang mendukung. Salim (2003: 25) menambahkan cara pemeliharaan itik Alabio terbagi menjadi dua, yaitu: 

 a. Cara pemeliharaan secara tradisional atau ekstensif 

Dahulu, para peternak itik di Desa Mamar memelihara itiknya secara tradisional atau secara ekstensif. Itik 

dibiarkan atau dilepas di luar kandang dengan digembalakan di alam bebas. Kadang-kadang penggembala 

mengikuti ke mana itik itu pergi mencari makan sepanjang hari. Jika matahari tenggelam, itik akan digiring kembali 

ke kandangnya. 

 b. Cara pemeliharaan secara modern atau intensif 

Dengan cara ini itik tidak dibiarkan lepas di alam bebas, tetapi itik dilepas pada pekarangan berpagar yang 

luasnya cukup memadai dengan perlengkapan beberapa fasilitas yang diperlukan, seperti kandang yang sehat dan 

nyaman, kolam buatan untuk tempat mandi, dan pakan yang cukup dan bergizi. Semua itu dilakukan untuk 

menunjang pertumbuhan ternak yang sehat dan produktif. Dapat disimpulkan bahwa cara beternak itik Alabio 

diklasifikasikan menjadi 3 cara budidaya, yaitu cara beternak tradisional (ekstensif), cara beternak terstruktur 

(intensif), dan cara beternak tradisional dengan tetap berpakem pada sistem modern. 

 a. Cara beternak itik secara ekstensif (tradisional) 

Cara beternak itik secara tradisional banyak diaplikasikan oleh kalangan peternak zaman dulu, dimana 

masih belum banyak mengenal teknologi, fasilitas, dan kecanggihan. Dengan cara ini itik diangon atau digembala di 

sawah atau di alam bebas. Cara ini bisa dikatakan beternak secara ala kadarnya tetapi bukan asal-asalan. Biasanya 

pada cara ekstensif tidak dipedulikan jumlah jantan dan betina, standarisasi kandang, dan nutrisi makanan. 

Keterlibatan peternak hanya pada saat menggiring itik ke sawah atau kembali ke kandangnya, mereka lebih memilih 

melepas itik peliharaannya di rawa sehingga itik alabio mereka tumbuh dengan alam, hal ini juga dikarenakan para 

peternak sekedar memelihara sebagai hobi atau tidak untuk memenuhi permintaan pasar. 

 b. Cara beternak itik secara intensif (modern). 

Cara pemeliharaan intensif merupakan cara budidaya yang sudah dikatakan ―modern‖ karena berlawanan 

dengan cara ekstensif dimana teknologi, sarana-prasarana mulai banyak diaplikasikan. Dengan sistem pemeliharaan 

yang menggunakan kandang dengan berbagai standarisasi dan nutrisi pakan yang sudah ditimbang, maka bukan 

tidak mungkin jika cara budidaya intensif banyak dipakai oleh banyak kalangan terutama untuk meningkatkan 

produksi itik alabio guna memenuhi permintaan pasar dimana diperlukan itik dengan kualitas dan kuantintas baik 

yang akan berpengaruh pada harga jual itik Alabio itu sendiri. Dengan sistem pemeliharaan ini penggunaan tenaga 

kerja relatif sedikit. 

c. Cara beternak itik secara semi-intensif (semi-modern). 

Cara budidaya semi-intensif merupakan gabungan dari cara ekstensif dan intensif, dimana cara tradisional 

dipadukan dengan cara modern. Misalnya, itik dipelihara dengan cara diangon dan dikandangkan. Dengan diangon 

itik akan mendapatkan pakan jika wilayah penganonannya banyak menyimpan sumber pakan, seperti ikan-ikan kecil, 

siput, keong mas, udang, tanaman air, dan rumput rawa. Ketika siap bertelur itik dipelihara di dalam kandang dan 



diberi pakan yang diramu sendiri dengan protein yang tinggi. Di dalam kandang itik tidak banyak beraktivitas, 

sehingga energi yang dihasilkan digunakan untuk memproduksi telur. Cara semi-intensif sangat direkomendasikan 

untuk para peternak karena selain ekonomis, juga baik untuk melatih kreativitas para peternak untuk 

mengkombinasikan bahan-bahan pakan dari alam. 

Selain terjadi perubahan pada sistem pemeliharaannya, cara penetasan telur itik Alabio pun mengalami 

perubahan dari cara penetasan tradisional, seperti pengeraman indukan dengan menggunakan itik Japun, itik Terati 

dan ayam ke cara penetasan intensif, seperti menggunakan mesin penetasan. 

Sebelum sampai pada cara penetasan mesin seperti sekarang ini, cara penetasan tersebut telah 
mengalami beberapa kali percobaan yang dilakukan oleh seorang peternak yang berjuang untuk 
mengubah kehidupan masyarakat di Desa Mamar. Menurut penuturan Ibu Fauziah (Wawancara, 12-10-
2015) ―Peternak tersebut bernama H. Abdurrahman Alwi, seorang warga Desa Mamar‖. Abdurrahman 
Alwi adalah seorang tokoh perintis penetasan telur itik Alabio dengan sekam padi atau gabah yang 
terlebih dahulu dijemur di bawah terik matahari dalam jangka waktu tertentu atau dipanaskan dengan 
alat pemanas yang menggunakan tenaga listrik (seiring dengan masuknya listrik ke Desa Mamar). 
Penemuan cara penetasan ini bermula dari ide Pak Alwi yang berkesempatan mewakili Provinsi 
Kalimantan Selatan dalam Pameran Kontes Ternak di Bandung tahun 1973. Pada acara tersebut, salah 
satu utusan dari Provinsi Bali menampilkan cara penetasan telur menggunakan teknologi sekam. 
Dengan cara ini penetasan telur dapat diatur sesuai dengan jumlah yang diinginkan. 

Tidak berhenti di situ, Pak Alwi pergi ke Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali untuk belajar 

dengan I Putu Deger dan Made Jindera, salah satu peserta dalam Pameran Kontes Ternak di Bandung. Setelah 

mendapatkan ilmu di sana, Pak Alwi pulang ke Kalimantan Selatan untuk mencobanya, namun beberapa kali 

mengalami kegagalan. Menurut Ibu Fauziah (Wawancara, 12-10-2015) ―Pada tahun 1974, Pak Alwi kembali 

menemui I Putu Deger dengan maksud menjemputnya untuk datang ke Desa Mamar sehingga dapat mempraktikkan 

dan mengajarkan ilmu penetasannya kepada para peternak itik‖. Selama dua bulan I Putu Deger mengajarkannya, 

barulah Pak Alwi berhasil menetaskan telur sesuai dengan yang diharapkannya dan cara tersebut mulai diikuti oleh 

peternak lainnya. 

Cara yang berhasil ditemukannya tersebut, membuat pemerintah memberikan penghargaan sebagai 

peserta unggulan dalam pemilihan ―Kehati Award 2001‖ untuk kategori Peduli Lestari Kehati, yang merupakan 

kepanjangan dari Keanekaragaman Hayati dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penghargaan 

tersebut menjadi bukti bahwa Pak Alwi secara sadar dan penuh dedikasi mengupayakan kelestarian beragam 

sumber daya hayati agar ketersediaannya bisa berlanjut, dalam hal ini adalah itik Alabio (Salim, 2003: 36). 

Cara penetasan telur dengan sekam, dapat dimulai dengan menyiapkan bahan-bahan sebagai berikut: 

1. Sekam padi atau bisa diganti dengan serbuk gergaji dengan kadar yang disesuaikan dengan kebutuhan 
2. Keranjang dari anyaman bambu 
3. Kotak yang terbuat dari kayu, bisa tripleks atau apa saja yang memungkinkan 
4. Karung goni atau rosela 
5. Peti sebagai tempat untuk menetaskan telur 
6. Rak penetasan telur 
7. Teropong telur (Salim, 2003: 50). 

Adapun langkah-langkah penetasan menggunakan sekam adalah sebagai berikut: 

1. Memilih dan menyeleksi telur layak tetas, dengan ciri-ciri fisik antara lain bentuk telur tidak terlalu lonjong 
atau terlalu bulat. 

2. Membersihkan telur-telur yang telah diseleksi dengan kain kering atau basah. 
3. Hari pertama sampai keenam: 



a. Telur dan sekam dipanaskan dengan suhu maksimum 39 derajat celcius baik menggunakan alat 
pemanas dengan tenaga listrik, sinar matahari, maupun gorengan sekam. 

b. Masukkan sekam padi dan telur dengan susunan sesuai aturan. Ketebalan sekam padi harus melebihi 
tinggi telur dalam posisi berdiri. Susunannya adalah sekam, telur, dan karung goni. 

c. Setelah telur disusun di keranjang penetasan, kemudian keranjang penetasan dimasukkan ke peti 
penetasan yang juga diisi dengan sekam padi yang telah dipanaskan. 

4. Hari ketujuh: 
     Telur diperiksa dengan menggunakan lampu senter atau teropong telur. Telur yang tidak mempunyai 

tanda-tanda kehidupan akan dikeluarkan dari keranjang penetasan. 
5. Hari kedelapan sampai keenam belas: 
    Dilakukan pemeriksaan tiga kali sehari. 
6. Hari ketujuh belas: 
a. Telur pada keranjang penetasan dipindahkan ke rak penetasan. 
b. Telur-telur diletakkan tegak di atas rak kemudian ditutup dengan karung goni. 
c. Pembalikan telur dilakukan lima kali sehari. 
d. Untuk memudahkan penetasan atau pemecahan cangkang telur, bisa dipercikkan air di atas karung 

tertutup. 
e. Jika suhu terlalu dingin seperti pada malam hari, penutup sebaiknya sedikit tebal. 
f. Selanjutnya menunggu hari penetasannya, lebih kurang 29 hari (Salim, 2003: 51). 

2.3 Peluang Usaha 

Usaha ternak itik merupakan usaha yang berbasis sumber daya lokal. Artinya, semua komponen yang 

diperlukan (bibit itik, pakan, dan peralatan) dapat diperoleh dari daerah sendiri. Berbasis sumber daya lokal yang 

dimiliki, menjadikan usaha ini sebagai usaha pokok masyarakat yang terus dipertahankan dan dikembangkan agar 

kearifan lokalnya dapat terjaga, baik bagi daerah yang mengembangkan maupun di luar daerah tersebut. 

 Usaha ternak itik juga menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat pedesaan, terutama di 

daerah yang sangat memungkinkan untuk mengusahakan ternak itik. Adapun daerah-daerah yang berpotensi untuk 

menjalankan usaha ternak itik antara lain: 

1. Daerah persawahan Aceh Besar di Aceh; 
2. Daerah pantai timur Sumaetra (Langkat, Deli Serdang, Asahan, dan Labuhan Batu) dan persawahan 

(Simalungun, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan); 
3. Daerah persawahan di Sumatera Barat (sekitar Payakumbuh dan Danau Maninjau); 
4. Daerah aliran sungai Batanghari di Jambi; 
5. Daerah aliran sungai Kumering dan Delta Upang di Sumatera Selatan; 
6. Daerah persawahan di Lampung; 
7. Daerah pantai utara dan persawahan di Pulau Jawa; 
8. Daerah persawahan di Pulau Bali; 
9. Daerah pantai Barat Pulau Lombok; 
10.Daerah tanah rawa di Kalimantan Selatan (Hulu Sungai Utara dan Selatan); 
11. Daerah persawahan di Gorontalo serta sekitar Danau Tondano; dan  
12. Daerah sekitar Danau Sentani di Irian Jaya (Murtidjo, 2005: 11). 

Pelaksanaan usaha ternak itik berkaitan erat dengan sektor penyediaan sarana produksi dan sektor 

pengolahan produk. Para peternak itik tentu akan berhubungan dengan pengusaha yang menjual sarana produksi, 

seperti penjual bibit itik, penjual pakan, dan penjual obat-obatan. Peternak itik juga akan berhubungan dengan 

pengusaha yang bergerak di bidang pengolahan produk, seperti perajin telur asin, perajin telur beku, atau perajin 

tepung telur. 

Memperhatikan perkembangan yang terjadi pada saat ini, membuka usaha ternak itik memberikan peluang 

cukup besar sebagai alternatif usaha yang menguntungkan sebagai sarana investasi untuk menambah pendapatan 



masyarakat. Permintaan telur itik setiap tahunnya meningkat, baik berupa telur itik mentah maupun telur asin. 

Permintaan tersebut tidak hanya berasal dari kebutuhan ibu rumah tangga, tetapi juga dari para pedagang yang 

bahan dari telur itik. Jenis usaha yang menggunakan telur itik adalah pedagang martabak telur, warung nasi, 

restoran, pengusaha catering, rumah sakit, pedagang jamu, dan pengusaha kue. 

Sebagian orang menganggap telur itik lebih berkhasiat dibandingkan dengan telur ayam (ketika minum 

jamu). Selain itu, telur itik merupakan bahan yang wajib digunakan untuk membuat martabak telur. Bahan ini tidak 

bisa diganti dengan telur ayam karena hasilnya kurang memuaskan. Pada industri kosmetika atau farmasi, telur itik 

menjadi pilihan utama sebagai bahan baku, sehingga tepung telur itik sangat laku di pasaran. Dilihat dari kenyataan 

di lapangan, usaha ternak itik cukup menjanjikan baik dari segi ekonomi maupun sosial, dengan melibatkan 

subsistem pemasaran dan pemerintahan berupa penyediaan kredit usaha, pembangunan sarana dan prasarana. 

Keterkaitan tersebut menyebabkan usaha ternak itik mampu menggerakkan industri masyarakat. 

Permintaan telur itik yang semakin meningkat mungkin dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat yang 

lebih menyukai telur itik dikarenakan rasa telur itik lebih gurih dan enak dibandingkan dengan telur ayam. Selain itu, 

kandungan gizi yang terkandung dalam telur itik lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan gizi telur ayam. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3 Perbandingan nilai gizi telur itik dengan telur ayam per 100 gram 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ranto dan Maloedyn Sitanggang (2007: 3) 

Berdasarkan penelitian Balai Pembibitan Ternak Departemen Pertanian tahun 2008, kebutuhan daging dan 

telur itik terus meningkat. Pada tahun 2010, kebutuhan diperkirakan mencapai 14,3 ribu ton. Sementara itu, pasokan 

dari seluruh peternak itik yang ada diperkirakan hanya 6,4 ribu ton. Hal ini berarti, terbukanya peluang usaha untuk 

memasok kekurangan daging itik pada tahun 2010 sekitar 7,9 ribu ton. Begitu juga dengan telur itik, pada tahun 2010 

kebutuhan telur itik mencapai 193 ribu ton, sedangkan ketersediaan pasokan diperkirakan hanya 141 ribu ton. 

Sehingga masih ada 52 ribu ton kekurangan pasokan telur itik pada tahun 2010, dan tentunya memunculkan peluang 

besar bagi peternak itik (Wakhid 2013: 4).  

Jenis itik yang menjadi pemasok kebutuhan masyarakat adalah itik Alabio. Berdasarkan data dari Dinas 

Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara, produksi telur dan daging itik selama 7 tahun terakhir yang 

terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 4 Data produksi telur dan daging itik alabio tahun 2008-2014 

Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2008-2014 

Peningkatan permintaan produk itik (daging dan telur) mengindikasikan permintaan day old duck (DOD) 

juga meningkat. Dari berbagai media, baik media agrobisnis maupun media umum banyak memberitakan mengenai 

meningkatnya permintaan DOD itik pejantan sebagai itik pedaging (Wakhid, 2013: 4). 

Permintaan DOD di sentra-sentra peternakan itik, membuat peternak banyak yang berfokus pada usaha 

pembibitan dengan beternak itik penghasil telur tetas dan usaha penetasan telur itik. Salah satunya, sentra 



penetasan bibit itik alabio di Desa Mamar. Tujuan utama usaha pembibitan itik adalah menghasilkan bibit yang 

bagus. Kebanyakan peternak langsung menetaskan telur tetas yang telah diproduksi sendiri, lalu menjual DOD ke 

peternak lain. Ada juga peternak yang hanya menghasilkan telur tetas untuk ditetaskan oleh peternak yang bergerak 

di dalam segmentasi usaha penetasan telur. Pelaku usaha penetasan telur hanya perlu membeli telur tetas dari 

peternak itik petelur, kemudian menetaskannya, dan menjual DOD hasil tetas kepada peternak lain. 

Ada beberapa segmentasi usaha peternakan itik, yaitu: 

a. Usaha pembibitan itik 

Saat ini, kebutuhan terhadap bibit itik semakin meningkat dengan semakin bermunculannya peternak itik 

dan semakin meningkatnya skala peternakan itik yang sudah ada. Ini berarti, usaha pembibitan itik menjadi segmen 

usaha peternakan yang peluangnya semakin terbuka lebar. Terbukti di sentra-sentra peternakan itik, banyak 

peternak yang fokus pada usaha pembibitan dengan beternak itik penghasil telur tetas dan usaha penetasan telur 

itik. 

b. Usaha beternak itik petelur konsumsi 

Beternak itik petelur bisa menjadi salah satu usaha yang dijalankan oleh masyarakat, khususnya pada 

masyarakat di daerah mayoritas peternak itik petelur. Tujuan utama beternak itik petelur konsumsi adalah 

menghasilkan telur konsumsi. Selain menghasilkan telur, beternak itik petelur konsumsi memiliki hasil sampingan 

berupa itik apkir yang dijual sebagai itik potong. Keuntungan lainnya adalah peternak dapat memanen telur setiap 

hari selama masa produktif itik. 

c. Usaha pembesaran itik pedaging 

Sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat untuk mengkonsumsi daging itik, membuat peluang 

usaha pembesaran atau penggemukan itik semakin besar. Hingga saat ini, peningkatan permintaan kebutuhan 

daging itik di berbagai daerah di Indonesia dipicu oleh banyaknya warung makan pinggir jalan hingga restoran yang 

menyajikan menu khusus daging itik dengan berbagai variasi masakan. 

d. Usaha pembuatan telur asin 

Usaha pembuatan telur asin merupakan salah satu segmen usaha dari pascapanen telur itik. Usaha ini 

sudah banyak dan cukup lama dijalankan di berbagai sentra peternakan itik di Indonesia. Telur asin menjadi salah 

satu makanan khas Indonesia yang banyak digemari masyarakat di desa dan di kota. Bahan baku telur asin 

didapatkan dari peternak itik petelur yang khusus menghasilkan telur konsumsi dan dari peternak itik penghasil telur 

tetas yang infeertil (tidak mengandung embrio). 

e. Usaha pengumpul DOD dan itik apkir 

Segmen usaha lain yang dapat dijalankan dari beternak itik adalah usaha pengumpul DOD dan itik apkir. 

Usaha ini dijalankan dengan membeli DOD dan itik apkir dari penetas telur dan peternak itik petelur. Keuntungan 

adanya segmen usaha ini adalah penetas telur dan pemasok itik apkir dapat menjual kepada pengumpul dalam 

jumlah yang tidak terlalu banyak. Selain itu, para penetas telur dan pemasok itik apkir juga tidak perlu bersusah 

payah mencari pembeli. Pedagang pengumpul akan menjual DOD atau itik apkir yang telah dikumpulkannya dalam 

jumlah besar kepada pembeli besar dari berbagai daerah. 

Berbagai peluang dan segmen beternak itik yang dijalankan oleh masyarakat, baik secara perorangan 

maupun kelompok, menyiratkan bahwa usaha ternak ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, 

seperti pemberdayaan masyarakat melalui sentra-sentra dan berbagai segmen peternakan itik, sehingga tidak akan 

terjadi kekosongan salah satu segmen usaha. Dengan cara ini semakin banyak masyarakat yang dapat diberdayaan 



untuk beternak itik, maka akan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta. Hal ini dapat menjadi sumber 

penghasilan bagi masyarakat, dan dapat meningkatkan taraf kehidupannya seiring dengan meningkatnya 

permintaan produk itik. Hal ini berarti, beternak itik dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk mengurangi jumlah 

pengangguran yang semakin bertambah. Namun demikian, juga diperlukan pengaturan siapa yang menjalankan 

segmentasi usaha tertentu, agar pemberdayaan masyarakat terjadi secara merata, tidak tumpang-tindih dan terjadi 

ketimpangan usaha. 

Adapun segmentasi usaha yang dijalankan oleh peternak itik Alabio di Desa Mamar adalah segmentasi 

usaha penetasan, segmentasi usaha pemasaran atau pengumpul DOD, dan segmentasi usaha pembesaran itik 

pedaging. Semua segmentasi usaha ini saling bekerjasama dalam suatu Kelompok Tani Ternak Itik Alabio Usaha 

Sehati. 

Menurut penuturan Ibu Fauziah (Wawancara, 12-10-2015) ―Kelompok Tani Ternak Itik Alabio Usaha Sehati 

menjadi penghubung antara para peternak dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara‖. Pembentukan 

kelompok ternak ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat, khususnya para anggota peternak dari 

kelompok tersebut untuk mengembangkan usahanya dan membagi para anggotanya ke dalam beberapa bidang 

atau segmentasi usaha. Pembagian tersebut juga memperhatikan kemitraan atau kerjasama antara peternak 

penetasan telur dengan peternak pemasaran atau pengumpul DOD dan peternak pembesaran itik pedaging. Hal ini 

dilakukan agar setiap anggota kelompok dapat bersaing secara sehat satu sama lain. 

Ibu Fauziah merupakan salah satu peternak itik yang bergerak di bidang pemasaran atau pengumpul DOD. 

DOD didapatkannya sebanyak 2000 ekor per minggu dari beberapa peternak penetasan di Desa Mamar, yang 

sudah menjadi mitra usahanya. DOD tersebut didapatkan setiap hari Sabtu dengan cara membayar semua DOD 

yang diserahkan atau membayarnya setelah semua DOD laku terjual. DOD yang diperoleh untuk jantan berumur 1 

sampai 3 hari, sedangkan untuk betina DOD berumur 10 hari. Sistem kerjasama yang dibangun antara peternak 

penetasan telur dengan peternak pemasaran atau pengumpul DOD adalah sistem kekeluargaan, dengan 

menjadikan kepercayaan sebagai modal utamanya. DOD yang sudah diterima akan dijual kembali kepada peternak 

lain di luar dari Desa Mamar, seperti peternak dari Danau Panggang, Hambuku, dan Babirik. DOD tersebut juga 

dijual ke luar daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, seperti Pantai Hambawang, Kandangan, Banjarmasin, dan 

Pelaihari bahkan ke luar dari Provinsi Kalimantan Selatan, seperti ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Hal 

ini tergantung dari pemesanan para peternak lainnya. Namun demikian, apabila DOD tersebut tidak semuanya laku 

terjual dalam waktu 1 minggu, maka DOD akan dipelihara beberapa hari untuk kemudian dijual kembali ke peternak 

pembesaran itik pedaging yang ada di Desa Mamar. 

Dalam kaitan dengan pembelajaran IPS, adanya segmentasi usaha atau pembagian usaha yang diterapkan 

oleh peternak itik Alabio di Desa Mamar mengindikasikan kepada peserta didik bahwa usaha ternak itik Alabio tidak 

hanya menanamkan nilai ekonomi tetapi juga menanamkan nilai sosial dan kebudayaan yang jauh lebih berharga. 

Pendidikan IPS yang diajarkan kepada peserta didik bertujuan untuk membina warga negara Indonesia agar menjadi 

warga negara yang baik, yang memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, berjiwa demokratis, mampu 

menghargai perbedaan etnis, budaya dan agama, berfikir kritis, kreatif dan mampu memecahkan masalah-masalah 

sosial serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat lokal, nasional, dan global. 

2.4 Perekonomian Masyarakat 

Produktivitas pada sub sektor peternakan merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat yang 

diandalkan dalam perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu pada usaha ternak itik Alabio. Usaha ternak 

itik Alabio mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pola kehidupan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai 



Utara, khususnya masyarakat di Desa Mamar. Ternak itik menjadi salah satu primadona bagi daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Utara dan menjadi komoditas produk unggulan.  

Usaha ternak itik Alabio menjadi usaha keluarga yang sudah puluhan tahun dikembangkan oleh 

masyarakat secara turun temurun. Sekarang ini jumlah peternak itik Alabio di Desa Mamar adalah 65 kepala 

keluarga, dan dijalankan oleh generasi keempat. Ibu Fauziah menuturkan (Wawancara, 12-10-2015) ―Usaha ternak 

yang dijalankan generasi keempat ini berlangsung dari tahun 1999 hingga saat ini‖. Dengan tetap mempertahankan 

bahkan semakin memperluas usahanya sehingga usaha ini telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan 

yang mengarah pada bentuk usaha pokok sebagai sumber pendapatan. Dengan menggunakan sekam padi atau 

gabah sampai dengan mesin teknologi untuk menetaskan bibit itik Alabio, usaha ternak itik Alabio semakin 

berkembang dengan lebih efektif dan efisien guna memenuhi permintaan pasar akan bibit itik tersebut. Saat ini 

usaha ternak itik Alabio di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah mengarah ke spesialisasi usaha yaitu penghasil telur 

konsumsi, itik dara, itik pedaging, telur tetas dan bibit itik berupa DOD yang dihasilkan dari sentra penetasan telur itik 

Alabio di Desa Mamar. 

Setiap minggunya Desa Mamar mampu menghasilkan sekitar 50000-60000 ekor DOD yang siap 

dipasarkan di pusat penjualan itik Alabio, yaitu di Pasar Alabio, Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai 

Utara. Pasar Alabio selain merupakan salah satu tempat penjualan itik Alabio (DOD, itik dara dan itik dewasa) dan 

telur konsumsi, juga melayani penjualan bahan-bahan pakan yang dibutuhkan peternak setempat. Bahan pakan 

terutama untuk itik, antara lain dedak, bama (BR-1), sagu, keong rawa, ikan asin, pakan komersial dan sarana 

produksi peternakan lainnya (Suryana dan Muhammad Yasin, 2013: 503).  

Tidak hanya di pasar Alabio, bibit itik yang dihasilkan untuk memenuhi permintaan konsumen juga disebar 

ke luar Provinsi Kalimantan Selatan, seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur (Rohaeni dan Yanti Rina, 

2006, 388). Hal ini didukung dengan pendapat Suryana dan Muhammad Yasin (2013: 501) yang mengemukakan 

bahwa pengusahaan itik alabio berhasil jika dikelola dengan perbaikan tatalaksana pemeliharaan, terutama bibit dan 

perhitungan ekonomi yang matang. Keberhasilan peternakan itik Alabio di Kalimantan Selatan, khususnya di 

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan dukungan dari berbagai aspek, yaitu kemampuan peternak itik setempat 

dan sumber daya yang masih mendukung untuk tersedianya pakan yang berkesinambungan.  

Menurut Suryana (2013: 101) itik Alabio tidak hanya berperan sebagai sumber pangan, tetapi juga sumber 

pendapatan peternak, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menambah konsumsi protein hewani bagi masyarakat. 

F. Rahardi dan Rudi Harton (2003: 1) menambahkan bahwa kegiatan peternakan saat ini bukan hanya untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi sudah berkembang menjadi salah satu alternatif usaha yang menguntungkan. 

Bahkan, sebagian besar telah menjadi usaha skala industri yang memberikan kesempatan kerja bagi sebagian 

masyarakat. Mengingat peran itik Alabio yang demikian besar terhadap peningkatan pendapatan peternak di 

pedesaan, khususnya di Desa Mamar, membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya 

mengembangkan dan menjaga kelestariannya. Itik Alabio telah dijadikan sebagai salah satu sumber plasma nutfah 

daerah dan nasional yang mempunyai keunggulan sebagai penghasil telur (Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan 

Selatan, 2011). 

Dengan adanya penetapan itik Alabio sebagai plasma nutfah daerah dan nasional, membuat masyarakat 

Desa Mamar terus menekuni usaha ternak itik Alabio dalam bentuk usaha kecil dan menengah yang dikelola secara 

turun temurun oleh pemilik usaha ternak tersebut. 

2.5 Ternak Itik Alabio Sebagai Sumber Pembelajaran IPS 



Etnopedagogi menjadi suatu praktik pendidikan yang berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal dapat 

diinterpretasikan sebagai pengetahuan lokal yang berasal dari budaya atau masyarakat setempat yang unik, 

mempunyai hubungan dengan alam dalam sejarah yang bersifat dinamis dan selalu terbuka dengan sistem ekologi 

setempat. Pengetahuan lokal yang unik dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan pada tingkat lokal dalam 

bidang pertanian (agriculture), kesehatan (health care), penyediaan makanan (foodpreparation), pendidikan 

(education), pengelolaan sumber daya alam (natural-resource management) dan beragam kegiatan lainnya di dalam 

komunitas-komunitas (a host of other activities in communities) (Yuli Apriati, 2015: 181). 

Kearifan lokal menjadi ciri khas suatu daerah yang memiliki nilai kebudayaan dan berkembang dalam 

lingkup lokal dari generasi ke generasi. Kearifan lokal mengandung banyak sekali keteladanan dan kebijaksanaan 

hidup, sehingga sangat penting jika menjadi bagian dalam pendidikan. Melalui pendidikan, kearifan lokal 

diperkenalkan kepada peserta didik agar kearifan lokal tersebut tidak hilang. Oleh karena itu, di sekolah perlu ada 

pelajaran yang memuat materi kearifan lokal. Salah satu mata pelajaran yang dapat memasukkan kearifan lokal 

sebagai sumber belajar adalah Pendidikan IPS. 

Pendidikan IPS selain sebagai mata pelajaran yang memuat unsur kearifan lokal, juga berperan dalam 

membentuk karakter peserta didik melalui nilai-nilai yang terdapat dalam materi pembelajaran IPS. Pembentukan 

karakter tersebut termuat dalam tujuan pembelajaran IPS pada tingkat dasar, yaitu: (1) Mengenal konsep-konsep 

yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan; (2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis 

dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; (3) Memiliki 

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; (4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, 

bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global (Syaharuddin, 

2014: 102). 

Pendidikan IPS memiliki peran strategis untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi warga 

negara yang baik, melalui pembelajaran IPS di sekolah maupun melalui penggalian nilai-nilai kontekstual. 

Pendidikan IPS harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan kebudayaan bangsa dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan nasional. Hal yang lebih penting lagi untuk mencapai tujuan Pendidikan IPS dalam kerangka 

pendidikan nasional adalah mensenafaskan intraceptive knowledge dan extraceptive knowledge, yaitu keimanan, 

ketakwaan, dan kebudayaan (Syaharuddin, 2014: 100). 

Pendidikan karakter yang terbentuk dalam Pendidikan IPS mengandung dimensi nilai dan sikap. Nilai-nilai 

tersebut diantaranya mencakup nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran, dan menghargai 

pendapat orang lain. Nilai-nilai ini merupakan nilai yang menyokong masyarakat demokratis, seperti toleran terhadap 

pendapat yang berbeda, menghargai bukti yang ada, kerjasama dan menghormati pribadi orang lain. Apabila 

pembelajaran IPS dimaksudkan untuk mengembangkan partisipasi peserta didik secara efektif dan diharapkan 

semakin memahami kondisi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, maka peserta didik perlu mengenal dan 

berlatih menerapkan nilai-nilai tersebut (Sapriya, 2012: 56). 

Pendidikan IPS bukan hanya terdiri dari ilmu-ilmu sosial dan humanities, tetapi berkaitan dengan sifat dan 

hakekat keperluan lahir dan bathin manusia dengan pandangan hidup bangsa dan lingkungan hidup masyarakat 

serta ibadah manusia kepada Allah SWT. Kaitannya dalam kajian ini adalah lingkungan hidup masyarakat menjadi 

bagian integral dalam pengembangan kajian IPS. Usaha ternak itik Alabio yang mempunyai nilai sosial, nilai 

kebudayaan dan ekonomi yang dikembangkan masyarakat Desa Mamar adalah kekayaan masyarakat dan 

diwariskan kepada generasi selanjutnya melalui pendidikan di sekolah agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

tidak luntur bahkan terkikis dengan derasnya arus globalisasi. 



 Di dalam usaha ternak itik Alabio pada masyarakat Desa Mamar terkandung nilai-nilai kearifan lokal 

sebagai sumber pembelajaran IPS, yaitu nilai sosial, nilai kebudayaan dan nilai ekonomi. Nilai sosial seperti 

kebersamaan, kerjasama, tolong-menolong, solidaritas yang dapat dilihat dari aktivitas pembagian segmentasi usaha 

yang dilakukan Kelompok Tani Ternak Itik Alabio Usaha Sehati, sehingga menimbulkan keharmonisan antar 

peternak itik Alabio. Nilai kebudayaan seperti mempertahankan kebudayaan beternak yang telah mendarah daging 

pada masyarakat dengan cara turun temurun yang sekarang dijalankan generasi keempat. Nilai ekonomi 

memberikan pendapatan bagi sebagian orang, sebagai sumber pangan dan konsumsi protein hewani bagi 

masyarakat, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.   

 

III. SIMPULAN 

Itik Alabio merupakan satu sumber kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Desa Mamar. Dengan 

memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki serta keterampilan yang diwariskan secara turun temurun membuat 

masyarakat Desa Mamar menekuni secara serius usaha ternak yang telah dijalankan oleh peternak sebelumnya. 

Keseriusan tersebut membuahkan hasil seiring dengan tingginya permintaan masyarakat untuk mengkonsumsi 

produk itik (telur dan daging). 

Pemenuhan atas permintaan masyarakat tersebut, membuat peternak itik perlu meningkatkan produktivitas 

dan efisiensi produksinya secara intensif. Berbekal dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan 

ketersediaan teknologi, pengembangan itik Alabio yang semula dilakukan secara tradisional kini telah beralih kepada 

cara intensif seperti penggunaan mesin penetasan telur dan bibit itik. 

Seiring dengan perkembangannya, usaha ternak itik Alabio kini telah menjadi usaha kecil dan menengah 

yang dijalankan sebagai sumber pendapatan, sumber pangan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menambah 

konsumsi protein hewani bagi masyarakat. Usaha ternak itik Alabio yang dikembangkan masyarakat Desa Mamar 

mengarah pada penetasan telur itik dan bibit itik Alabio (DOD) yang dijual di Pasar Alabio, Kabupaten Hulu Sungai 

Utara. Selain di Pasar Alabio, bibit itik Alabio juga telah disebar ke Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan 

Timur. Penyebaran ini merupakan bukti bahwa itik alabio tidak dipandang sebagai usaha sambilan, melainkan sudah 

menjadi usaha pokok masyarakat Desa Mamar dan hampir setiap warganya mengembangkan usaha ternak ini. Saat 

ini, peternak itik alabio di Desa Mamar berjumlah 65 kepala keluarga dengan masing-masing segmentasi usaha yang 

sudah ditetapkan dalam Kelompok Tani Ternak Itik Alabio Usaha Sehati sesuai dengan keahlian dan 

kemampuannya masing-masing. 

Berbekal analisa para peternak dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, usaha ternak 

itik menjadi usaha yang menjanjikan mengingat kebutuhan masyarakat akan produk itik terus meningkat. Salah satu 

dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 

menetapkan itik Alabio sebagai sumber plasma nutfah daerah dan nasional yang mempunyai keunggulan sebagai 

penghasil telur. Usaha ternak itik yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Mamar juga sarat akan nilai-nilai 

Pendidikan IPS, salah satunya adalah nilai sosial, kebudayaan dan ekonomi. Nilai sosial yang masih dipertahankan 

peternak itik Alabio adalah adanya pembagian segmentasi usaha yang dilakukan Kelompok Tani Ternak Itik Alabio 

Usaha Sehati, sehingga menimbulkan keharmonisan antar peternak itik alabio. Nilai kebudayaan seperti 

mempertahankan kebudayaan beternak yang telah mendarah daging pada masyarakat Desa Mamar dengan cara 

turun temurun yang sekarang dijalankan oleh generasi keempat. Nilai ekonomi seperti memberikan pendapatan bagi 

sebagian orang, sebagai sumber pangan dan menambah konsumsi protein hewani bagi masyarakat, serta membuka 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka 

pengangguran, khususnya di Desa Mamar Kabupaten Hulu Sungai Utara. 
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ABSTRAK 

Pendidikan IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS 
berkenaan pula cara manusia menggunakan usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, budayanya, jiwanya, 
pemanfaatan sumber daya yang ada di muka bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahnya, serta 
mempertahankan budaya masyarakat. Pengintegrasian kearifan lokal pada pembelajaran IPS mempelajari masalah 
sosial, budaya, ekonomi, sejarah, dan geografi yang ada daerah tempat tinggal agar peserta didik memiliki kecintaan 
terhadap budaya lokal (kearifan lokal) sehingga memiliki sikap konservasi yaitu dapat menjaga, melindungi dan 
melestarikan budaya daerah sendiri. Pasar Terapung dapat digunakan sebagai sumber belajar berbasis kearifan 
lokal. Keberadaan Pasar Terapung Siring Jl. Piere Tendean juga menjadi laboratorium bagi anak-anak sekolah 
dalam mempelajari IPS yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang beraktivitas di sekitar 
sungai. 

Kata kunci: sumber belajar, pendidikan IPS, kearifan lokal, Pasar Terapung. 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau dengan masyarakat dan 

kebudayaan yang berbeda-beda. Setiap masyarakat memiliki kearifan lokal masing-masing. Kearifan 

lokal merupakan ciri khas suatu daerah atau wilayah tertentu yang memiliki nilai kebudaan dan 

berkembang dalam lingkup lokal dari generasi ke generasi. Kearifan lokal mengandung banyak sekali 

keteladanan dan kebijaksanaan hidup. Kearifan lokal sangat penting dalam pendidikan sebagai bagian 

dari upaya meningkatkan ketahanan nasional sebagai sebuah bangsa. Pencegahan hilangnya kearifan 

lokal suatu daerah, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengenalkan kearifan 

lokal melalui pendidikan. 

Secara mendasar Pendidikan IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala 

tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan dengan cara manusia menggunakan usaha memenuhi 

kebutuhan materialnya, memenuhi kebutuhan budayanya, kebutuhan jiwanya, pemanfaatan sumber 

daya yang ada di muka bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahnya, dan lain sebagainya yang 

mengatur serta mempertahankan kehidupan masyarakat (Rachmah, 2014: 258). Dalam pembelajaran 

IPS, bisa dimasukkan kearifan lokal sebagai sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan 
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siswa demi kepentingan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan 

efisien. Kearifan lokal pada pembelajaran IPS melalui model, metode, media, dan sumber pembelajaran 

diharapkan peserta didik dapat mempelajari masalah sosial, budaya, ekonomi, sejarah, dan geografi 

yang ada di suatu daerah tempat tinggal, serta peserta didik dapat memiliki nilai cinta terhadap budaya 

lokal (kearifan lokal). Dengan demikian, siswa memiliki sikap konservasi yaitu dapat menjaga, melindungi 

dan melestarikan budaya daerah sendiri (Melly dalam Abbas, 2015: 188). 

Bagi masyarakat Banjar, setiap jalur air, baik sungai, anjir, tatah, handil, dan saka menjadi 

konsentrasi pemukiman masyarakat Banjar.Tempat tinggal dibangun dalam bentuk rumah panggung 

berjajar tepat di bibir sungai atau yang sebagian tiang penyangganya tepat berada di bibir sungai bahkan 

sebagian berbentuk rumah lanting (terapung ditepi sungai dengan menggunakan bambu atau pohon 

kayu besar sebagai pondasi apungnya) (Daud, 1997: 38-39). 

Di Kabupaten Banjar terdapat banyak sungai besar diantaranya bantaran sungai Martapura, 

ditemui Siring Menara Pandang di jalan Kapten Pierre Tanedean Banjarmasin. Di jalan Kapten Pierre 

Tanedean oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dibangun Pasar Terapung Siring yang letaknya di 

tengah kota Banjarmasin untuk mendukung ekonomi masyarakat khususnya yang suka berdagang, 

untuk mempertahankan ciri khas Pasar Terapung yang sebelumnya memanfaatkan sungai untuk 

berdagang dengan perubahan karakter pembeli mengingat akses transportasi semakin berkembang, dan 

menjadikan Pasar Terapung area wisata. Berdasarkan identifikasi tersebut, maka tulisan ini difokuskan 

pada kearifan lokal Aktivitas Pasar Terapung Siring sebagai sumber belajar pendidikan IPS. 

II. PEMBAHASAN 

 2.1 Tujuan Pendidikan IPS 

Pendidikan adalah proses pembudayaan (enkulturasi) untuk membentuk perilaku dan sikap 

seseorang yang didasari oleh ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga setiap individu dapat 

memainkan perannya masing-masing, ukuran keberhasilannya adalah perubahan sikap dan tingkah laku 

(Nata, 2014: 364). 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah satu mata pelajaran yang diberikan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. Pada jenjang SMP/MTs mata pelajaran IPS memuat materi sejarah, 

geografi, sosiologi, dan ekonomi (Sapriya, 2009: 7). Hakekat Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah telaah 

tentang manusia dalam hubungan sosialnya atau kemasyarakatan. Materi pembelajaran IPS diambil dari 

kehidupan nyata di lingkungan masyarakat bukan hanya bersumber dari bahan pengajaran yang abstrak 

dari ilmu-ilmu sosial (Abbas, 2014: 28). 

Tujuan mata pelajaran sejarah yaitu: 

1. Membangun kesadaran tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah 
proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. 

2. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar. 
3. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah. 
4. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia 

melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan 
datang. 

Tujuan mata pelajaran geografi yaitu: 

1. Memahami pola spasial, lingkungan dan kewilayahan serta proses yang berkaitan. 



2. Menguasai keterampilan dasar dalam memproleh data dan informasi, mengkomunikasikan 
dan menerapkan pengetahuan geografi. 

3. Menampilkan prilaku peduli terhadap lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber daya 
alam secara arif serta memiliki toleransi terhadap keragaman budaya masyaraakat. 

Tujuan mata pelajaran sosiologi yaitu: 

1. Memahami konsep-konsep sosiologi seperti sosialisasi, kelompok sosial, struktur sosial, 
lembaga sosial, perubahan sosial, dan konflik sampai dengan terciptanya integrasi sosial. 

2. Memahami berbagai peran sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 
3. Menumbuhkan sikap, kesadaran, dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 

Tujuan mata pelajaran ekonomi yaitu: 

1. Memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengaitkan peristiwa dan masalah ekonomi 
dengan kehidupan sehari-hari terutama yang terjadi dilingkungan individu, rumah tangga, 
masyarakat, dan negara. 

2. Menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi yang diperlukan untuk 
mendalami ilmu ekonomi. 

3. Membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggungjawab dengan memiliki pengetahuan dan 
keterampilan ilmu ekonomi manajemen dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, 
rumah tangga, masyarakat, dan negara. 

4. Membuat keputusan yang bertanggungjawab mengenai nilai-nilai sosial ekonomi dalam 
masyarakat majemuk baik dalam skala nasional maupun internasional (Melly dalam Abbas, 
2015: 189). 

 2.2 Pengertian Pasar Terapung 

Pasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat orang berjual beli, dan pasar 

adalah kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar uang dengan barang 

atau jasa (Poerwadarminta, 1996: 2032). Menurut para ahli, pasar adalah suatu tempat fisik di mana 

pembeli dan penjual berkumpul untuk menukarkan barang dan jasa (Kotler, 2002: 73). Pendapat lain 

mengatakan bahwa pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk 

berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya (Simamora, 2001: 51). 

Berdasarkan Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, 

pusat perbelanjaan dan toko modern, didefinisikan bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun 

dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan 

Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los 

dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi 

dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar 

menawar (Indrawati dan Yovita, 2014: 2). 

Menurut ahli ekonomi, pasar lebih dihubungkan dengan kegiatan bukan tempat. Berarti yang 

membedakan pasar dengan bukan pasar adalah kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan oleh 

penjual dan pembeli dalam pasar adalah transaksi jual beli. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, 

terapung adalah mengambang dipermukaan air (Depdiknas, 2008). 

Supaya dapat mengambang dipermukaan air, tentunya berada pada sungai yang cukup besar 

dan dalam. Sungai besar yang melintasi Kota Banjarmasin adalah Sungai Martapura. Sungai ini muaranya 

berada dibagian muara sungai Barito. Kota Banjarmasin berada dipersilangan kedua sungai itu (Sukarni, 

2012: 80). Di Sungai Martapura ini terdapat Pasar Terapung Siring, tepat berada di Seberang bekas 

Kantor Gubernur Kalimantan Selatan. 



Pasar Terapung Siring adalah sebuah pasar tradisional yang seluruh aktivitasnya dilakukan diatas 

air dengan menggunakan perahu di Siring Menara Pandang jalan Kapten Pierre Tendean Banjarmasin. 

Para pedagang menggunakan jukung (perahu) dan para pembeli ada yang menggunakan jukung 

(perahu), ada juga yang lewat darat dengan berdiri diatas titian yang mengapung dengan alas bambu. 

Barang yang dijual di Pasar Terapung yaitu sayur-mayur, buah-buahan, makanan tradisional Banjar 

seperti soto Banjar, Ketupat Kandangan, Laksa, serta kue-kue seperti Amparan Tatak, Puteri Selat, serta 

kudapan khas Banjar seperti Jaring (jengkol), Lupis, dan sebagainya. Harga yang mereka tawarkan 

merakyat, sekitar ribuan rupiah. Para pedang berjualan menggunakan topi tradisional Banjar bernama 

Tanggui. 

2.3 Aktivitas Pasar Terapung 

Pasar Terapung Siring aktivitasnya dimulai pukul 7 pagi sampai menjelang siang pada hari 

minggu. Masyarakat banyak menuju Siring pada hari Minggu dengan beragam aktivitas yang mereka 

lakukan, mulai dari berolahraga hingga berburu aneka jajanan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan 

makanan khas Banjar. 

Harga jajanan di Pasar Terapung Siring lebih murah dan para pembeli dapat langsung menikmati 

keindahan pemandangan di siring, serta tempatnya yang strategis yaitu berada ditengah kota dan dekat 

dengan sejumlah pusat aktivitas, seperti Pasar Lama yang merupakan pasar tradisional didarat tertua di 

Banjarmasin, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, dan kawasan Masjid Sabilal Muhtadin. 

2.4 Kearifan Lokal Aktivitas Pasar Terapung Siring melalui Pendidikan IPS 

Pasar Terapung adalah bagian dari bentuk aktivitas kehidupan masyarakat. Dalam realitasnya, 

masyarakat pasti akan terus berubah karena masyarakat akan memenuhi kebutuhan hidupnya dan 

memecahkan masalah mereka. Dalam konteks pembelajaran IPS, Pasar Terapung adalah salah satu 

sumber belajar bagi peserta didik dalam mempelajari kehidupan pasar yang berbasis kearifan lokal. 

Keberadaan Pasar Terapung siring Jl. Piere Tendean juga menjadi laboratorium alam bagi anak-anak 

sekolah dalam mempelajari materi Ilmu Pengetahuan Sosial yang berkaitan dengan berbagai aspek 

dalam interaksi sosial masyarakat yang beraktivitas di sekitar sungai. Dari segi sejarah, peserta didik 

dapat mempelajari sejarah adanya pasar terapung dan bagaimana agar tetap dapat menjaga atau 

melestarikannya. Dari segi geografi, peserta didik dapat mempelajari sungai, dan kondisi tanah 

disepanjang sungai. Ada bagian tanah yang diatasnya tumbuh pohon besar, karena sering basah oleh air 

sungai, lama-lama tanah tersebut mulai runtuh atau longsor. Dari segi sosiologi, para penjual dan 

pembeli datang dari berbagai tempat yang saling berinteraksi untuk melakukan jual beli, mereka 

melakukan tawar menawar harga atas barang yang dijual. Peserta didik akan lebih mudah mempelajari 

kehidupan sosial disini. Dari segi ekonomi, peserta didik dapat mempelajari tentang pasar tradisional 

secara langsung karena disepanjang sungai banyak yang menggunakan perahu (jukung) yang menjual 

berbagai macam makanan khas daerah, selain makanan juga dijual buah dan sayur. 

 

III. SIMPULAN 

Secara mendasar Pendidikan IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala 

tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan dengan cara manusia menggunakan usaha memenuhi 

kebutuhan materialnya, memenuhi kebutuhan budayanya, kebutuhan jiwanya, pemanfaatan sumber 

daya yang ada dimuka bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahnya, dan yang mengatur serta 



mempertahankan kehidupan masyarakat. Integrasi kearifan lokal pada pembelajaran IPS melalui sumber 

pembelajaran peserta didik dapat mempelajari masalah sosial, budaya, ekonomi, sejarah, dan geografi 

yang ada disuatu daerah tempat tinggal, serta peserta didik dapat memiliki nilai cinta terhadap budaya 

lokal (kearifan lokal). Dengan demikian peserta didik memiliki sikap konservasi yaitu dapat menjaga, 

melindungi dan melestarikan budaya daerah sendiri. 

Pasar Terapung adalah salah satu sumber belajar bagi peserta didik dalam mempelajari 

kehidupan pasar yang berbasis kearifan lokal. Keberadaan Pasar Terapung Siring Jl. Piere Tendean juga 

menjadi laboratorium alam bagi anak-anak sekolah dalam mempelajari materi Ilmu Pengetahuan Sosial 

yang berkaitan dengan berbagai aspek dalam interaksi sosial masyarakat yang beraktivitas di sekitar 

sungai. 
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ABSTRAK 

Indonesia terkenal sangat kaya akan sumber daya alam (SDA), terutama kekayaan laut, seperti rebon, ikan, rumput 
laut, terumbu karang dan lain-lain. Batakan yang terletak di kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi 
Kalimantan Selatan terkenal dengan keindahan alam lautnya, seperti keberadaan pohon pinus dan cemara, 
gulungan ombak yang cantik, dan golden sand menawan dengan hasil laut melimpah. Hasil laut yang populer di 
Batakan adalah udang papay atau rebon. Udang rebon termasuk famili penaeidae, genus penaeus. Dengan kulit 
agak keras, tetapi tidak kaku, mempunyai tanda pada badan dimana terdapat ban ungu hitam dan pada masing-
masing ruas terdapat dua ban. Rebon bahan utama pembuatan terasi. Terasi Batakan terkenal enak dan kualitas 
terjaga. Terasi memiliki kandungan gizi terutama kalsium. Kandungan air bebas atau air tidak terikat dalam terasi 
sangat rendah, yakni 0,6. Dengan begitu, terasi tidak mudah ditumbuhi kuman atau mikroba patogen. Biasanya, 
kuman patogen mudah tumbuh subur dalam bahan yang mengandung air bebas di atas 0,9. Sebagai kebudayaan 
berbasis kearifan lokal baik sebagai sumber pembelajaran IPS.   

Kata kunci: udang papay (rebon), pantai Batakan, dan kearifan lokal. 

I. PENDAHULUAN 

Bumi adalah tempat tinggal manusia yang diyakini sebagai satu-satunya planet yang memiliki 

kehidupan. Berada di barisan ke tiga dalam lintasan tata surya, bumi terlihat ideal dan paling banyak 
memiliki kandungan oksigen (O2).

.
 Bumi terdiri atas dua bagian besar yakni kerak benua yang berupa 

daratan dan kerak samudera yang berupa perairan. Dua pertiga bumi ini di dominasi oleh perairan dan 

sisanya adalah daratan. Perairan sendiri terdiri atas dua yakni perairan tawar dan asin, dan mayoritas 

perairan di dunia adalah perairan asin yang di kenal dengan nama lautan atau samudera. Laut adalah 

perairan asin yang paling besar di dunia. Hampir tiap bagian kerak benua di kelilingi oleh laut. Air laut 

merupakan campuran dari 96,5% air murni dan 3,5% material lainnya seperti garam, gas-gas terlarut, 

bahan-bahan organik dan partikel-partikel tidak terlarut. Sifat-sifat fisis utama air laut ditentukan oleh 

96,5% air murni. 



Indonesia merupakan daratan di bumi yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara yang 

memiliki kawasan perairan yang luas, oleh karena itu wajar kiranya jika Indonesia dikenal dengan nama 

Negara Kepulauan atau Maritim. Oleh karena luas laut yang dimilikinya, maka menjadikan laut sebagai 

penambah devisa negara yang penting di Indonesia. Menurut deklarasi Djoenda (1957) yang berisikan 

konsepsi Negara Nusantara (Archipelagic State) yang diterima masyarakat dunia dan ditetapkan dalam 

konservasi Hukum Laut PBB, United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982, maka 

wilayah laut Indonesia menjadi sangat luas yaitu 5,8 Juta Km atau sama dengan tiga per empat dari 

keseluruhan luas Indonesia sendiri (Mulyadi, 2005). Luas yang demikian Indonesia didaulat memiliki 

lebih dari 17.500 pulau besar dan kecil dengan perairan teritorial 3,2 juta km2, ukuran ini adalah yang 

terluas di dunia, dan ukuran ini belum termasuk 2,9 juta km2 perairan ZEE (terluas ke-12 di dunia) serta 

95.108 km garis pantai terpanjang kelima di dunia, bahkan urutan kedua setelah Kanada. Kondisi 

geografis yang semacam ini maka bisa dipastikan lautan di Indonesia sangat kaya akan (SDA) lautnya. 

Perairan laut Indonesia tidak hanya berperan secara geopolitik namun juga geoekonomi. Laut 

memiliki banyak SDA yang tidak terhitung jumlahnya, baik yang dapat diperbaharui seperti perikanan, 

mangroove, terumbu karang, rumput laut dan produk-produk bioteknologi. Terdapat Sumber Daya  

Alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak tanah, bauksit, gas alam, timah, besi dan mineral 

alam lainnya. Banyak kawasan di Indonesia terdapat garis pantai, diantaranya Kalimantan Selatan. 

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 11 Kabupaten dan dua Kotamadia. Kabupaten Tanah Laut adalah 

salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di 

Pelaihari yang merupakan pusat kegiatan Kabupaten Tanah Laut. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 

3.631,35 km² dan berpenduduk sebanyak 296.333 jiwa, terdiri dari 152.426 jiwa laki-laki dan 143.856 

jiwa perempuan (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Motto daerah ini adalah “Tuntung Pandang” 

sedangkan maskot fauna daerah adalah “Kijang Emas”. 

Menurut Biro Pusat Statitik (BPS) Tanah Laut, luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah 3.631,35 km² 

(363.135 ha) atau sekitar 9,71% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan, secara administratif terdiri dari 11 wilayah 

kecamatan, yakni kecamatan Pelaihari (63.895 jiwa), Bati-Bati (38.645 jiwa), Kintap (38.118 jiwa), Jorong (29.002 

jiwa), Takisung (27.998 jiwa), Batu Ampar (23.233 jiwa), Panyipatan (21.151 jiwa), Bajuin (15.957 jiwa), Tambang 

Ulang (14.925 jiwa), Bumi Makmur (11.831 jiwa), Kurau (11.578 jiwa). Tanah Laut juga terdiri atas 130 desa dan 5 

kelurahan. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628 km², kemudian Kecamatan Batu 

Ampar seluas 548,10 km² dan Kecamatan Kintap dengan luas 537 km², sedangkan kecamatan yang luas daerahnya 

paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127 km². Penduduk Kabupaten Tanah Laut didominasi 

etnis Banjar dan Jawa.  Suku bangsa yang di kabupaten ini antara lain: 

1. Suku Banjar: 142.731 jiwa 
2. Suku Jawa: 73.237 jiwa 
3. Suku Madura: 3.282 jiwa 
4. Suku Bukit: 585 jiwa 
5. Suku Bakumpai: 32 jiwa 
6. Suku Mandar: 49 jiwa 
7. Suku Sunda: 2.739 jiwa 
8. Suku lainnya: 5.268 jiwa. 

Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat diklasifikasikan ke dalam empat 

kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 290.147 ha, wilayah bergelombang (kemiringan 2-

15%) sebesar 43.060 ha, wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 26.833 ha dan wilayah sangat curam 



(kemiringan >40%) sebesar 12.890 Hektar. Kecamatan yang terkenal dengan kawasan lautnya adalah Panyipatan, 

desa di Panyipatan yang terkenal dengan keindahan lautnya adalah Batakan. Batakan terletak di sebelah timur dari 

desa kecamatan Panyipatan, dengan jarak sekitar 20 Km. Batakan bisa di capai dengan berbagai sarana 

transportasi. Namun jika dicapai dari pusat kota Pelaihari jarak tempuhnya sekitar 40 Km. Batakan terdiri atas 

bebarapa dukuh ataupun bagian desa, yaitu Tanjung Dewa, Daerah Hulu (Ulu), Talok Pancur, Rancah Pinang, Talok 

Pulantan,Talok Munggu, Pelabuhan (Labuhan)  dan Bulanang. Dengan wilayah yang lumayan luas serta terdiri atas 

beberapa dukuh, maka tak heran jika Batakan memiliki dua kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh Kepala 

Desa (Pembakal). Satu kelurahan terletak di Batakan dan satu lagi terletak di Tanjung Dewa. Dengan kondisi 

geografis yang sama, Batakan dan Tanjung Dewa memiliki fungsi berbeda. Batakan Identik dengan tempat wisata 

pantai sedang Tanjung Dewa adalah pelabuhan utama di mana sebagian besar aktivitas nelayan dilakukan disini. 

Disebut Batakan karena dulu ada dua pelaut bersaudara yang berlayar menggunakan sampan (jukung) 

mengarungi sungai Saluang yang terletak di ujung wilayah hulu. Namun tiba-tiba ombak menghempas 

mereka,sehingga mereka terdampar (te-Batak) di daratan. Kemudian dikenal dengan nama Batakan (Berahim, 

2006). Batakan ataupun Tanjung Dewa sejak dulu terkenal dengan keindahan lautnya, khususnya Batakan, dengan 

potensi alam yang luar biasa indah dan dikelilingi oleh lautan serta cerita sejarah yang mengharukan, tidak salah 

kiranya jika Batakan dikenal sebagai satu destinasi wisata yang menjanjikan di Kabupaten Tanah Laut. Saat tiba di 

Desa Batakan pertama kalinya, akan terlihat hijaunya hamparan gunung dan persawahan penduduk, yang 

membentang luas, setelahnya kita akan di sambut mesra oleh bukti peninggalan sejarah di Batakan, tanda mata dari 

sang maestro pejuang Abdul Kadir. Demi mengenang jasa Abdul Kadir namanyapun di jadikan sebagai nama 

sekolah yakni SMA Abdul Kadir, yang terletak tepat di belakang Gunung Ayu. 

Batakan adalah tempat yang menjadi saksi bisu betapa hebatnya para pahlawan Bumi Banjar dalam 

mengusir penjajah, dan gunung yang berada tepat di belakang tugu dan makam sang pahlawan, pada zaman dulu 

merupakan benteng pemisah antara para pejuang dengan penjajah Belanda yang datang menyerang tanah Batakan 

lewat jalur perairan. Meskipun begitu Batakan tidaklah terlalu terkenal karena peninggalan sejarahnya, namun 

karena pesona bahari yang dimilikinya. Tidak hanya keindahan baharinya yang menjadikan Batakan terkenal namun 

juga Sumber Daya Alam (SDA) dari lautnya.  

Interaksi dengan lingkungan dan alam selalu menjadikan keuntungan tersendiri bagi manusia. Dalam 

konteks hubungan manusia dengan sumber daya alam dan lingkungan, kearifan lokal merupakan pengetahuan 

kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat atau komunitas tertentu, yang di dalamnya mencakup model-

model pengelolaan sumber daya alam secara lestari, termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui 

pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kearifan lokal adalah sebuah sistem yang 

mengintegrasikan pengetahuan, budaya, institusi, dan praktik mengelola sumber daya alam (Kartodiharjo dan 

Jhamtani, 2006: 174-175).   

Berdasarkan ulasan di atas tulisan ini dimaksudkan agar bisa memberikan kontribusi dalam konteks sosial 

khususnya IPS sebagai khazanah pengetahuan sosial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dimensi IPS sendiri 

mencakup dimensi pengetahuan, skill, sikap dan perilaku serta tindakan (Sapriya, 2012). Dalam hal ini semua 

dimensi ini akan menjadi paduan yang utama saat berbicara kearifan lokal guna memanfaatkan sumber daya 

perairan laut di Batakan. 

 

II. PEMBAHASAN 

2.1 Pesona Bahari 



Pariwisata merupakan bentuk kegiatan yg relatif baru, banyak pemerintah dan sektor swasta yang hanya 

memiliki pengalaman terbatas untuk mengembangkannya, perencanaan pariwisata memberikan pedoman untuk 

pengembangannya pariwisata cukup rumit, multisektoral dan bentuk aktivitas yg mencakup sektor pertanian, 

kelautan, pengolahan, kehutanan, beragam fasilitas/infrastruktur dan jasa publik. Pariwisata sudah menjadi sektor 

yang menunjang perekonomian negara. Indonesia pada dasarnya adalah negara yang sangat terkenal karena 

keunikannya dan memang hal ini juga yang dijadikan alasan kenapa wisata Indonesia diminati oleh wisatawan lokal 

maupun Internasional ―Tourism becomes the favourite sector that can improve foreign exchange and local revenue in 

Indonesia. In tourism development in Indonesia, it focuses on uniqueness of cultural capital in each area, so every 

tourism destination in Indonesia has its own characteristic‖.  

Pantai merupakan bentuk pariwisata yang paling sering orang kunjungi. Keindahan alam menjadi alasan 

utama kenapa orang memilih pantai sebagai alternatif penghilang jenuh serta rekreasi ataupun sekedar melepas 

penatnya pikiran. Ada banyak pantai terkenal di Indonesia, seperti Bali, Lombok, Parangtritis dan lain sebagainya. 

Tidak hanya pulau Jawa pulau Kalimantan juga memiliki banyak wisata laut, diantaranya di kabupaten Tanah Laut, 

80 km dari Kota Banjarmasin. 

Pantai Batakan membentang indah sepanjang garis desa, sejauh mata memandang deburan ombak dan 

riak kecil pasir dapat dilihat dan dinikmati. Pohon kelapa, sekalipun tidak terklalu banyak, tetapi hamparan 

mangroove yang mendominasi, sungguh menjadikan pantai Batakan begitu indah. Sang ikon yakni pohon cemara 

dan pinus yang berdaun runcing tersebut tumbuh di sepanjang bibir pantai sehingga wajar jika pantai Batakan oleh 

masyarakat setempat lebih di kenal dengan nama pantai pinus, bahkan mereka lebih sering menyebutnya dengan 

nama pinus. Pantai Batakan juga memiliki gulungan ombak yang cantik, dan golden sand yang indah.  

Setiap hari Pantai Batakan tidak pernah sepi pengunjung, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. 

Sebelum memasuki kawasan pantai Batakan para wisatawan terlebih dahulu membayar karcis masuk, untuk 

kendaraan roda empat Rp. 20.000,00 dan roda dua Rp. 5.000,00. Jika dalam sehari saja ada 50 buah mobil maka 

pemasukan desa sebesar Rp. 1.000.000,00. Itu untuk mobil saja.  

Kondisi tersebut menguntungkan masyarakat. Banyaknya wisatawan merupakan kesempatan bagi warga 

untuk melakukan kegiatan perekonomian guna menambah penghasilan seperti membuka warteg, kedai minuman, 

menjual hasil laut seperti ikan tenggiri, udang, cumi kering, kerajinan tangan ataupun kerupuk ikan dan terasi yang 

menjadi oleh-oleh khas Desa Batakan. Di samping itu, fasilitas umum semisal kamar mandi dan WC, dan tentu saja 

jasa menunggang kuda, perahu motor, serta instruktur Banana Boat ataupun pemadu wisata. Pada hari Minggu dan 

hari-hari libur nasional pendapatan pedagang lebih banyak. Pada acara tahun baru atau Hari Raya diadakan 

pementasan band atau organ tunggal dan bagi pengunjung yang menginap disediakan penginapan dengan harga 

Rp.100.000,00 per malam. 

Pulau Datu adalah pulau yang terletak tepat di tengah- tengah Pantai Batakan, sekitar 7 mil di utara 

Tanjung Selatan. Jika dari pantai Batakan perlu waktu 15 menit untuk menuju kesana dan jika dari Tanjung Dewa 

perlu waktu sekitar 13 menit dengan menggunakan kapal laut atau perahu. Biaya dari Batakan per orang 

Rp.15.000,00 dan dari Tanjung Dewa Rp.10.000,00. 

 Pulau Datu merupakan pulau yang terbentuk dari batu-batu granit dan pasir atol yang mengeras ratusan 

tahun kemudian ditumbuhi oleh pohon dan semak-semak liar. Pulau Datu menjadi sangat terkenal karena disana 

terletak makam Datu Pamulutan, orang yang berjasa bagi masyarakat disana. Datu Pamulutan adalah orang alim 

yang dipercaya memiliki karomah karenanya dipanggil Datu (orang yang dianggap sakti atau paling tidak punya 

kelebihan), sehingga makamnya dikeramatkan dan sering menjadi tujuan bagi orang yang memiliki hajat dan 

bernazar akan mengunjungi makam Datu Pamulutan atau sekedar menikmati panorama alam disana. 



Karomah Datu Pamulutan yang luar biasa inilah banyak orang yang mengkultuskannya, hingga sekarang 

setiap ada orang yang berhajat mereka akan datang ke makam beliau untuk minta di do‘akan. Selain untuk hajat, 

banyak juga orang yang datang sekedar untuk melihat pemandangan disana, dengan kondisi daratan yang curam 

dan sedikit landai serta bebatuan granit yang mengkilat tertimpa sinar matahari menambah nilai estitikanya. Dibagian 

depan ada dermaga yang terbuat dari kayu. Pintu gerbang bertuliskan Makam Datu Pamulutan. Landscape alam di 

sekitarnya sangat cantik. Hamparan perbukitan dan Pantai Tanjung Dewa di seberangnya, bebatuan besar, 

pepohonan nan asri, laut yang kehijau-hijauan, langit cerah serta beberapa buah kapal perahu Madura adalah paket 

yang sangat menggoda. Disana juga terdapat banyak pohon Rambai, jika beruntung kita bahkan bisa melihat 

monyet hidung panjang atau bekantan berloncatan mencari makan. Atau jika ingin lebih menarik lagi datanglah pada 

saat haulan sang Datu diadakan, setiap haulan akan diadakan lomba-lomba, seperti lomba memancing dengan 

hadiah yang fantastis. Pada saat-saat seperti ini biasanya mulai bermunculan tenda-tenda sementara yang menjual 

makanan dan minuman untuk pengunjung. Sekali lagi hal ini bisa dijadikan penghasilan oleh penduduk setempat. 

Datu Pemulutan bukanlah nama sebenarnya melainkan gelar yang diberikan masyarakat karena hobinya 

menangkap burung dengan menggunakan pulut, atau getah pohon karet. Nama Datu Pemulutan adalah Muhammad 

Taher. Menurut legenda, duhulu Tanjung Dewa adalah hutan yang dihuni oleh binatang buas mulai dari harimau 

hingga monyet hidung panjang (Bekantan). Datu Pemulutan orang yang membuka hutan tersebut untuk dijadikan 

tempat tinggal. Sampai suatu ketika Muhammad Taher merasa tidak senang karena banyaknya anjing dan babi yang 

kemudian dengan kelebihannya Muhammad taher memisahkan daratan Tanjung dengan Pulau Datu dengan cara 

menggoreskan ujung ibu jarinya. Bekas goresan kaki Datu Pamulutan  lama kelamaan membentuk Tanjung dan 

semakin membesar hingga bisa dilewati oleh air laut hingga akhirnya pulau datu semakin menjorok ke tengah dan 

terpisah dari daratan. Pulau Datu memiliki nilai lebih bagi penduduk Batakan karena bernuansa mistis serta 

keindahannya. 

Sekalipun panaorama laut Batakan sangat potensial, tetapi karena manajemen dan pengelolaan yang 

terkesan seadanya menyebabkan objek wisata tersebut memprihatinkan. Sampah berserakan, kayu-kayu yang 

hanyut terbawa ke tebing, pemalakan karcis liar, dan penginapan yang tidak terurus menjadi hal sangat 

memprihatinkan. Dipastikan, kalau terbiarkan, sungguh sangat merugikan pantai Batakan. 

2.2 Berkah Sang Primadona SI Papai Terasi 

Nenek moyangku orang pelaut 

Gemar mengarungi samudera 

Menerjang ombak tiada takut 

Menempuh badai sudah biasa 

Angin bertiup layar berkembang 

Ombak berdebur di tepi pantai 

Pemuda b‘rani bangkit sekarang 

Kelaut kita beramai-ramai     

Mungkin kita familiar dengan lagu ini, lagu anak-anak yang diciptakan ibu Sud. Lagu yang bermaknakan 

pujian terhadap para pelaut ulung Indonesia ini kiranya memang tidak berlebihan, mengingat kondisi geografis 

Indonesia yang didominasi oleh laut, dan peninggalan sejarah yang menunjukkan betapa tangguhnya para pelaut 

Indonesia dalam mengarungi Samudera. Lihat saja Suku Bugis Sulawesi, Makassar  pada zaman dulu sampai 

sekarang mereka bisa merakit kapal kayu yang dikenal dengan nama pinisi bahkan tanpa paku sama sekali. Hanya 

dengan merakit batang kayu hingga benar-benar kuat dan bisa di layarkan ketengah lautan. Kapal kayu besar ini 

bahkan bisa menampung ratusan orang. 



Hampir semua tulisan sejarah peradaban dunia menempatkan Asia Tenggara sebagai kawasan pinggiran, 

identitas kelas dua atau kelas tiga di kancah internasional, juga dalam tatanan sosial, politik, ekonomi antar bangsa. 

Padahal, Asia Tenggara justeru dinilai sebagai cikal bakal peradaban kuno. Demikian diungkapkan pakar geologi 

lingkungan Ir. Oki Oktariadi saat memaparkan topik ―Peradaban Nusantara yang Ditemukan di Dunia‖ pada diskusi 

Pengaruh Peradaban Nusantara di Dunia, 23 Oktober 2010 di Libra Room, Executive Club, Hotel Sultan, Jakarta. 

Oki membahas gambaran umum peradaban-peradaban Nusantara yang ada di dunia.  

Menurutnya, tidak bisa disalahkan jika banyak pendapat mengatakan bahwa perkembangan kebudayaan 

nusantara subur berkembang hanya karena imbas migrasi manusia atau riak difusi budaya dari pusat peradaban lain 

berpusat di Mesir, Cina dan India. Padahal, berdasarkan makalah tersebut, dokter ahli genetik Stephen 

Oppenheimer (2004) yang belajar tentang sejarah peradaban melihat, bahwa Asia Tenggara justeru merupakan cikal 

bakal peradaban kuno.  Ketua Yayasan Nuswantara Bakti Pontjo Sutowo mengatakan, penetapan topik bahasan 

dalam diskusi kali ini berlatar belakang tulisan Robert Dick Read yang diterbitkan Mizan pada 2008, yaitu ―Penjelajah 

Bahari, Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika‖ (The Phantom Voyagers. Evidence of Indonesian Settlement in 

Africa in Ancient Times).  

Pontjo mengatakan, kajian Read memaparkan banyak bukti arkeologis baru yang menyatakan bahwa para 

pelaut Nusantara telah menaklukkan begitu banyak samudra, jauh sebelum bangsa Eropa, Arab, dan Cina. Bahkan, 

kata Pontjo, diduga pada abad ke-5 dan ke-7, para pedagang Cina begitu tergantung pada jasa pelaut Nusantara. Di 

samping tingkat kejeniusan dalam membuat perahu yang kokoh, lanjut dia, pelaut-pelaut asal Austronesia atau Indo-

polinesia ini begitu disegani lantaran penjelajahannya yang jauh mengarungi lautan luas. Halaman awal buku Read 

itu sendiri dimulai dengan penjelasan secara kronologis tentang kedatangan Ras Mongol berbahasa Austronesia ke 

Kepulauan Indonesia menggunakan kano-kano dari Formosa, Taiwan, sekitar 3000 SM. Mereka kemudian 

melakukan upaya kawin-mawindengan Ras Australo-Melanesia, 60.000 tahun lampau, yang juga pernah 

menyeberangi lautan menuju Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Bismarck.  

Ras Austronesia itulah, yang menurut Read, kemudian menimbulkan budaya baru, yang dikenal sebagai 

orang-orang Lapita yang memproduksi tembikar dan obsidian atau mata panah. Menariknya, buku Read juga 

menjelaskan tentang kisah pelaut-pelaut Kepulauan Indonesia di pusat-pusat-pusat peradaban dunia. Pelaut 

Indonesia diindikasikan pernah menempati India Selatan pada era pra-Dravida, akhir 500 SM. Mereka berlayar 

menggunakan kano-kano bercadik satu. Dicatat oleh Read, para pelaut Nusantara itu disebut sebagai Ras Naga 

oleh Etnik Tamil. Dalam perjalanan waktu, kano bercadik tersebut kemudian terserap dalam kebudayaan Tamil, 

lantaran hipotesis mayoritas ilmuwan abad-19 yang meyakini, bahwa bangsa India bukanlah bangsa pelaut. Dengan 

kata lain, kano milik pelaut Indonesia direplikasi menjadi model kano umum di India. 

Berdasarkan fakta di atas, bisa ditarik satu kesimpulan bahwa pelaut Indonesia adalah pelaut-

pelaut tangguh, yang telah berhasil melewati jutaan jarak tanpa lelah, entah sekedar untuk menjelajahi 

samudera ataupun sekedar mencari nafkah semata. Sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan hidup 

melaut adalah pekerjaan yang berbahaya, namun bagi para pelaut negeri ini bahaya adalah teman yang 

harus disalami agar bakul nasi tetap terisi, menjadi nelayan bukanlah pekerjaan gampang, perlu 

kesabaran dan keuletan agar hasil tangkapan memuaskan. Tidaklah salah jika sebagai seorang nelayan 

jiwa pelaut yang telah menancap kokoh dalam raga tiap anak bangsa senantiasa harus dijaga dan 

dipupuk, karena nelayan kita adalah para pelaut gagah yang berada di setiap pelosok Nusantara. Tidak 

terkecuali Batakan, sebagai satu desa yang mayoritas penduduknya adalah nelayan.  

Hampir tiap lelaki di desa ini menjadi nelayan, bahkan anak laki-laki di desa Batakan sudah 

dikenalkan dengan ganasnya lautan sejak mereka di bangku SD. Memang bukan rahasia lagi meskipun 



kekayaan laut begitu melimpah namun kemiskinan tetap menjadi masalah utama bagi desa nelayan. 

Banyaknya anak putus sekolah, selain karena keterbatasan dana juga kesadaran orang tua yang kurang 

akan pentingnya pendidikan. Banyak dari mereka yang berakhir di lautan menjadi nelayan atau bertani 

dan ibu rumah tangga pada usia yang belia. Sekarang dengan upaya pemerintah yang luar biasa dalam 

mengentaskan buta huruf dan seiring bertambahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 

hal semacam ini memang sedikit berkurang. 

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil 

laut, baik dengan cara menangkap ataupun budidaya. Mereka pada umumnya bermukim di tepi pantai 

(Imron dalam Mulyadi, 2005: 7). Nelayan bukanlah entitas tunggal tetapi mereka terdiri atas berbagai 

kelompok yang dibedakan sesuai dengan cara menangkap ataupun alat yang di gunakan. Ada tiga 

kelompok besar nelayan yaitu nelayan buruh (menggunakan alat tangkap milik orang), nelayan juragan, 

dan nelayan perorangan atau memiliki alat sendiri (Mulyadi, 2005: 7). 

Nelayan adalah pekerjaan yang sangat berbahaya, karena langsung bersentuhan dengan 

ganasnya alam. Namun tetap harus dilakukan demi keberlangsungan hidup. Khususnya pada bulan-

bulan tertentu seperti Oktober dan November menjelang musim penghujan di mana saat itu air laut 

sedang tenang dan sedikit bergelombang. Dan kegiatan bertani sudah mulai ditinggalkan. Tanjung Dewa 

yang di kenal sebagai “labuan”  merupakan daratan sebagian besar tebingnya ditumbuhi oleh Bakau dan 

pohon kelapa. Kebanyakan penduduk disini menggantungkan hidupnya pada hasil laut, baik ikan, udang, 

kerang, teritip, dan hasil laut lainnya. Nelayan Batakan adalah nelayan tangguh yang siap banting tulang 

melawan deburan ombak dan hantaman arus lautan. 

Pada dasarnya nelayan Desa Batakan dan Tanjung Dewa merupakan kelompok sosial yang 

berada dalam suatu lingkungan tertentu (khas). Mereka telah beradaptasi dengan alam serta 

mempunyai tatanan sosial dan budaya yang terbentuk karena interaksi yang lumayan lama dengan 

alam. Hal ini juga yang akan membentuk karekater sosial mereka. Seperti kebanyakan orang pesisir, 

umumnya nelayan Batakan dan Tanjung Dewa  memiliki watak yang keras, pantang menyerah dan 

memegang teguh kesederhanaan dan warisan Bahari. Nelayan disini mulai berangkat kelaut sejak pukul 

05.00 WITA. Di saat pagi-pagi buta, bahkan azan baru berkumandang setelah menyelesaikan salat Subuh 

mereka mulai bersiap mengadu nasib. Prinsif haram manyarah sampai dapat menjadi salah satu 

motivasi mereka dalam bekerja. Karakteristik pantang menyerah, sederhana dan suka menolong sesama 

serta menjaga lingkungan adalah warisan yang telah mendarah daging di masyarakat pesisir Batakan 

dan Tanjung Dewa. Meskipun hidup tidak berkecukupan hal ini tidak menjadikan mereka mengeluh 

ataupun tidak terima dengan keadaan.  

Banyaknya pohon Bakau (mangroove) merupakan anugerah tersendiri yang diberikan Tuhan 

untuk Batakan. Mangroove habibat penting bagi para penghuni laut tak terkecuali udang dan ikan, hasil 

laut Batakan sangat melimpah. Untuk menangkap udang dan ikan nelayan umumnya menggunakan 

perahu motor kecil yang diberi nama cuit. Udang dan ikan merupakan tangkapan utama nelayan disana, 

selain untuk dimakan sendiri, udang dan ikan juga akan di jual kepada tengkulak, ke pasar ataupun di 

jual di rumah sendiri. Satu tangkapan laut yang populer di Batakan dan Tanjung Dewa adalah si kecil 

udang papay atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan nama Rebon. Udang rebon adalah salah 

satu Famili Penaeidae, Genus Penaeus. Dengan kulit agak keras, tetapi tidak kaku. Mempunyai tanda 

istimewa pada badan terdapat ban ungu hitam dan pada masing-masing ruas terdapat 2 ban. Warna 



tersebut jelas sekali pada udang yang masih hidup. Warna kaki pada umumnya berwarna merah. 

Memiliki ukuran Panjang badan dapat mencapai 35 cm dan umumnya berukuran 20–25 cm..  

Bentuk badan Udang Rebon sebagaimana udang biasa, hanya ukurannya relatif sangat kecil dan 

tidak bisa besar, hal ini jugalah yang mendasari kenapa udang ini di sebut rebon. Beberapa orang 

menyebutnya sebagai anak udang. Udang jenis ini diduga merupakan udang asli Indonesia yang hidup di 

daerah pantai, muara sungai, dan teluk. Udang ini memiliki kulit keras tetapi tidak kaku dan sering 

membentuk gerombolan besar. Makanan udang rebon berupa detritus yaitu benda sangat kecil baik 

berupa makhluk hidup atau benda mati. Makanan alaminya meliputi: 

1. Diatomaeae (Skeletonema, Navicula, Amphora, dan lain-lain) dan Dino-flagellata (Tetraselmis, 
dan lain-lain). 

2. Plankton hewani, Protozoa, Rotifera, (Branchionus), anak tritip (Ba-lanus), anak kutu air 
(Copepoda), dan lain-lain. 

3. Diatomaee dan Cyanophyceae yang tumbuh di dasar perairan (bentos), anak tiram, anak 
tritip, anak udang-udangan (Crustacea) lainnya, cacing annelida dan juga detritus (sisa hewan 
dan tumbuhan yang membusuk). 

4. Kelekap, lumut, plankton, dan bentos.  

Sebagai negara perairan, Indonesia memiliki potensi perikanan besar. Potensi ikan lestarinya 

hampir 6,17 juta ton per tahun dimana 4,7 juta tonnya berasal dari perairan nusantara dan 2,1 juta ton 

dari ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif dan baru benar-benar dimanfaatkan sekitar 20% (Dahuri dalam 

Mulyadi, 2005: 25). Permintaan terhadap hasil laut Indonesia khususnya ikan karang tiap tahunnya 

mencapai 53.000 ton dan yang paling tinggi berasal dari Sulawesi Selatan yakni 12.000 ton pertahunnya. 

Tentu saja potensi laut Indonesia tidak hanya ikan tapi juga udang. Potensi udang terdiri atas 83 jenis 

udang penaeidae yang menyebar di kawasan Indonesia. Udang penaeidae memberi kontribusi pada 

perekonomian Indonesia, diantaranya rebon yang berasal dari Genus Penaeus. Potensi udang Indonesia 

mencapai 100.000 ton pertahun, dan yang paling banyak di perairan Sunda seperti Selat Malaka dengan 

kapasitas 24.000 ton, laut Cina Selatan dan laut Jawa sebesar 21.000 ton per tahun. 

Bernama latin mysis sedangkan nama internasionalnya shrimp. Rebon merupakan primadona 

seafood eskpor. Ekspor udang dari Indonesia ke AS 550.000 ton per tahun. Diantara lima negara yang 

jadi pemasok, Indonesia menduduki posisi keempat setelah Thailand, Ekuator dan India. Meskipun 

menduduki posisi keempat namun ekspor udang di Indonesia telah menyumbang sebanyak US$ 500 juta 

atau 41,67% dari total ekspor keseluruhan yang dilakukan oleh pemerintah. Secara keseluruhan nilai 

ekonomi total dari segi perikanan dan bioteknologi di Indonesia mencapai 82 milyar rupiah pertahun. 

Udang rebon mengalami molting, yaitu fase pergantian kulit, dalam hal ini eksoskeleton. Proses 

molting terjadi dikarenakan udang memiliki eksoskeleton yang tidak elastis. Proses molting 

mengkibatkan udang mengalami peningkatan ukuran tubuh. Fase molting merupakan fase yang 

rentan/kritis, karena udang rentan terhadap serangan udang lain. Ketika molting, udang berada dalam 

kondisi yang lemah, kulit luar belum mengeras. Menurut Monodon (2008) udang pada saat molting 

mengeluarkan cairan molting yang mengandung asam amino, enzim dan senyawa organik hasil 

dekomposisi parsial eksoskeleton yang baunya sangat merangsang nafsu makan udang. Hal tersebut 

bisa membangkitkan sifat kanibalisme udang yang sehat. 

Sudah bukan rahasia lagi bahwa udang laut adalah udang yang paling banyak beredar di pasaran 

baik sebagai lauk makan ataupun bumbu masakan. Udang Rebon sendiri merupakan bahan dasar 

pembuat terasi. Terasi merupakan bumbu wajib yang harus ada di dapur orang Indonesia, khususnya 



orang Batakan. Bumbu yang satu ini memiliki aroma yang  khas serta umumnya berwarna hitam agak 

kecoklatan. Terasi merupakan produk ikan setengah basah yang dibuat dari udang-udang dan ikan-ikan 

kecil yang dicampur dengan bawang kemudian diragikan (Hambali, 2008). Terasi adalah warisan budaya. 

Baik dari proses pembuatannya ataupun manfaatnya. Terasi merupakan bumbu khas Nusantara yang 

telah mendunia. Jika tidak ingin memakannya dalam bentuk terasi, rebon juga bisa diolah menjadi 

panganan lain seperti campuran tumis sayur (khusus rebon yang sudah dikeringakan), sambal runto 

(Udang rebon segar fermentasi), atau bisa juga dibuat Piye rebon, asalkan bisa mengkreasikannya maka 

rebon tak sekedar bisa dijadikan terasi tapi dapat juga dibuat dengan berbagai bentuk, macam dan rasa 

dan tentu saja bernilai ekonomis.  

Di Batakan daerah yang menghasilkan terasi terbesar adalah Bulanang. Bulanang merupakan 

desa yang menggantungkan keperluan hidupnya pada hasil tangkapan laut, terkhusus udang papay yang 

kelak akan menjadi terasi. Terasi oleh masyarakat sekitar dikenal dengan nama acan. Udang Rebon yang 

ditangkap dengan lempara (jaring besar yang di pangku dengan bambu panjang) kemudian di jemur. 

Karena itu udang rebon hanya ditangkap pada musim kemarau dan setelah dijemur dan kering ditumbuk 

menggunakan lasung dan halu. Ditambah sedikit air dan garam, udang papay tumbuk sampai tekstur 

kasarnya berkurang, setelah itu kembali di jemur yang proses sekitar 4-6 hari hingga udang rebon lunak 

dan menjadi adonan terasi yang berwarna hitam dan berbau tajam. Setelah digiling kecil-kecil sesuai 

pesanan kemudian dibungkus dengan kelaras pisang (daun pisang kering). Terasi dipasarkan dengan 

harga antara Rp.1.000,00 hingga Rp. 10.000,00 per buntangnya. 

Tidak hanya citarasa acan yang menarik, namun juga kondisi geografis lautnya. Kira-kira lima 

kilometer dari desa ini, tepatnya di bagian belakang dari perumahan penduduk, akan terlihat hamparan 

laut yang indah. Puluhan cuit penangkap ikan dan udang berlabuh menggunakan jangkar besi perahu-

perahu ini akan mengambang sampai air surut ataupun nelayan melaut. Di sini tidak ada hamparan pasir 

yang luas seperti pantai Batakan. Sepanjang mata memandang yang terlihat hanyalah rapatnya pohon 

bakau dan pohon Kelapa dengan daun yang melambai. Bilamana sore hari air laut akan surut atau dalam 

bahasa setempat pandit pada saat itulah bisa dinikmati karya Tuhan yang menakjubkan. Puluhan burung 

camar berterbangan yang berusaha menangkap ikan, suasana saat matahari menjelang terbenam di 

samping pulau datu, batu-batu karang yang terjal, serta pohon bakau yang nan menghijau. 

Tidak hanya di Desa Batakan, di sekitar kecamatan Panyipatan terasi Bulanang juga cukup 

terkenal, bahkan hampir tiap warung menjual terasi ini. Selain itu setiap harinya selalu ada saja ibu-ibu 

yang sudah berumur membawanya ke kota kecamatan bahkan Pelaihari sekedar untuk memasarkannya. 

Miris jika di perhatikan, kebanyakan dari mereka adalah janda-janda tua yang demi keberlangsungan 

hidupnya mau tidak mau harus berjualan (bejaja) layaknya pedagang kaki lima.Menurut keterangan 

yang diperoleh dari salah satu penjaja acan (terasi) saat sedang berjualan di desa kecamatan Panyipatan, 

ibu Jumantan beliau menyatakan alasan utama kenapa berjualan keliling “kayapa pang lagi, mau kada 

mauan aku ni bejualan, sambil memalar saraba sadikit, acan, iwak  lawan karupuk niai cagar harapan, 

bahyu kina membawakan anggit urang di jual saribu sabuntang nang halus nie ujung za Rp. 200,00 

satiap sabuntangnya”. Begitulah keberadaan terasi sebagai salah satu komoditas yang bisa 

mendatanagkan keuntungan kiranya telah cukup membantu mencukupi kebutuhan ekonomi mereka 

Ibu-ibu yang menjual terasi ini kebanyakan berasal dari Bulanang, mereka adalah wanita dengan bakul 

ditangannya serta dengan teriakan lantangnya: 

“Acan.... acan, ayu bubuhannya nukar acan, saribu sabuntang, iwak karing, 



Karupuk, lawan papay, lakasi nukaran-nukaran” 
“Ayu Kasi ding, nukarkah iwak atau acan” 

Berusaha mencari rezeki lewat penjualan terasi dan ikan atau kerupuk. Aktivitas ini dilakoni 
mereka setiap hari. Lewat si kecil nan menggoda ini, telah banyak orang yang tertolong dari segi 
perekonomiannya. Citarasa yang enak dan bebas pengawet menjadi daya tarik tersendiri dari terasi yang 
satu ini, sehingga pencintanya tak pernah berkurang. Bukan tanpa alasan orang menyukai rebon, selain 
karena rasa yang gurih kandungan gizi si kecil menggigit ini juga tak kalah baiknya untuk tubuh. Rebon  
ternyata sangat kaya protein dan mineral, zat-zat yang terkandung di dalamnya bahkan mampu 
menangkal osteoporosis (tulang rapuh), meningkatkan HDL (kolestrol baik) dan menurunkan kadar LDL 
(kolestrol jahat). 

Kandungan air bebas atau air tidak terikat dalam terasi sangat rendah, yakni 0,6. Dengan begitu, 

terasi tidak mudah ditumbuhi kuman atau mikroba patogen. Biasanya, kuman patogen mudah tumbuh 

subur dalam bahan yang mengandung air bebas di atas 0,9. Jadi, dari segi keamanan mikrobiologi, tak 

ada yang perlu dikhawatirkan saat mengonsumsi terasi. Hal lain yang perlu terkait dengan terasi adalah 

mutunya. Kualitas terasi yang beredar di pasaran sangat tergantung pada mutu bahan baku, cara 

pengolahan, dan pengemasan produk. Terasi yang berkualitas baik, salah satunya bisa ditandai oleh 

warnanya, yaitu berwarna gelap atau hitam kecokelatan. Warna hitam pada terasi adalah alami. Warna 

itu berasal dari pigmen ikan atau udang (Cahyadi, 2009). 

Berikut tabel kandungan Gizi udang rebon. 

Tabel. Kandungan gizi udang rebon per 100 g 

Berdasarkan tabel diatas keunggulan dari udang adalah kandungan kalsiumnya yang tinggi. 

dimana 100 gram udang rebon segar mengandung 757 mg kalsium, dan 2.306 mg kalsium pada 100 

gram udang rebon yang sudah dikeringkan. Dengan demikian, konsumsi udang rebon sangat baik untuk 

mencegah osteoporosis. Satu-satunya jenis pangan dengan rasio seperti itu adalah Air Susu Ibu (ASI). 

Pada udang rebon segar, perbandingan kalsium dan fosfor adalah 2:6:1.  

Meskipun pada faktanya, alasan utama kenapa terasi Bulanang di sukai bukan karena 

kandungan nutrisinya, namun karena rasanya yang enak. Hal ini di sebabkan karena masyarakat masih 

belum tahu jika udang rebon dalam bentuk terasi ternyata sangat bermanfaat bagi tubuh. Kiranya hal ini 

tidak menjadi masalah, selama keberadaannya tetap di minati dan di suka. Namun jika berbicara kualitas 

terasi Bulanang bisa dikategorikan terasi yang memiliki kualitas tinggi, selain karena cara pembuatan 

yang alami terasi ini juga tidak menggunakan pewarna makanan ataupun bahan pengawet, sehingga 

tidak akan membahayakan tubuh. Akan tetapi meskipun menjadi salah satu terasi yang di gemari 

kadang kala karena keterbatasan alat dan kondisi alam yang tidak mendukung, udang papay menjadi 

langka.Meskipun begitu keberadaanya telah menjadi satu penambah penghasilan yang cukup 

menjanjikan. Apalagi jika menjelang musim penghujan atau laut sedang sangat tidak bersahabat maka 

harganya pasti akan melonjak. Selain faktor alam, kondisi masyarakat yang jauh dari kata layak juga 

merupakan alasan utama kenapa sulit mendapat banyak udang papay . Jika perahu yang di gunakan 

masihlah dalam bentuk cuit  atau jukung maka jangan harap hasilnya akan sama dengan yang 

menggunakan kapal motor besar dengan peralatan yang canggih. Namun hal ini tentu tidak menjadi 

kendala bagi para Nelayan desa Batakan.  

 

III. SIMPULAN 



Alam Indonesia sangat kaya, terutama dari segi hasil lautnya. Sebagai negara masritim, 

Indonesia seharusnya makmur, namun karena pengelolaan dan manajemen SDA yang belum baik, 

misalnya para nelayan Indonesia masih hidup berkekurangan. Warisan Budaya nan menawan hati, 

keindahan pantai, dan hasil laut yang menjanjikan, memerlukan pemanfaatan optimalisasi oleh 

pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengasahan pengetahuan, keterampilan, dan skill 

agar kekayaan alam menjadi penjamin kemakmuran. 

Tentu saja, banyak faktor penyebab kemiskinan, terutama bagi masyarakat pesisir pantai, yaitu 

faktor kesempatan, rendahnya kemampuan, keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi dan politik serta 

ketidak berdayaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 memaparkan, penduduk miskin di 

Indonesia mencapai 32,59 juta jiwa dan 63,47 % diantaranya adalah masyarakat yang hidup di kawasan 

pesisir dan pedesaan.  

Nelayan merupakan kelompok sosial yang terpinggirkan, baik secara sosial, ekonomi maupun 

politik. Menghadapi realita semacam ini memang sudah ada peraturan per undang-undangan No.31 

tahun 2004, yaitu Bab X pasal 60-64 mengamanatkan pemerintah untuk memperdayakan nelayan kecil 

dan pembudidayaan ikan kecil melalui skim kredit lunak, pengembangan SDM dan pengembangan 

kelompok nelayan. Meskipun hal ini belum nampak pada nelayan di desa Batakan dan Tanjung Dewa, 

mengingat betapa masih banyak dari mereka yang tidak mengerti dan paham akan hal ini. Rata-rata 

nelayan di Batakan dan Tanjung Dewa adalah lulusan SD bahkan banyak diantaranya yang tidak tamat 

SD. 

Meskipun pantai Batakan tidak pernah sepi dari pengunjung, namun tidaklah menjamin 

kesejahteraan mereka. Pendapatan mereka tidak menentu. Pada saat harga barang naik, harga makanan 

dan minuman juga naik dan pengunjung membawa bekal daripada membeli. 

Sekalipun kekayaan laut Batakan dan Tanjung Dewa menjanjikan, namun keterbatasan 

membuat para nelayan tetap dilanda kesusahan. Tidak hanya alat tangkap yang tidak memadai. Kondisi 

alam yang tidak menentu membuat nelayan kesulitan menangkap ikan. Memang, rebon misalnya, 

merupakan komoditas ekspor menjanjikan, tetapi nelayan tidak mempunyai alat penangkap yang praktis 

sehingga kemiskinan tetap membelenggu. 

Diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, terlebih lagi  generasi muda. Alam 

Indonesia yang kaya akan menjadi landasan kesejahteraan bangsa. Menjaga laut dan mengambil serta 

mengolah hasilnya dengan bijak akan menjamin kemakmuran. Hal tersebut menjadi sumber pembelaran 

IPS. 
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ABSTRAK 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa kini telah merasuk ke kehidupan manusia. Tidak bisa 
dipungkiri, kehidupan manusia di era modern tergantung kepada teknologi, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. 
Evolusi pembelajaran, yang dulunya memberikan kuasa penuh kepada guru sebagai sumber informasi berpindah 
kepada internet yang seakan menjadi sumber ilmu pengetahuan. Dalam pada itu, pembelajaran sejarah seringkali 
dianggap sulit dan membosankan karena materi yang selalu berhubungan dengan masa lalu, penempatan jam 
pelajaran yang tidak tepat, metode pembelajaran yang cenderung ceramah, membuat siswa merasa jenuh, tidak 
serius mengikuti pelajaran, dan berakibat pembelajaran sejarah tidak menarik perhatian. Pembelajaran sejarah 
berbasis materi sejarah nasional yang kurang mengakomidir sejarah lokal, terutama sejarah Kalimantan Selatan, 
menjadikan kesenjangan pembelajaran antara materi sejarah nasional dan sejarah lokal yang berakibat siswa hanya 
dapat menyerap sejarah nasional dengan sangat sedikit pengetahuan sejarah lokal. Tulisan ini mengemukakan ide 
pengembangan media pembelajaran sejarah lokal berbasis teknologi smartphone sebagai media pembelajaran 
sebagai solusi alternatif yang dapat digunakan siswa untuk belajar dimana saja dan kapan saja.    

Kata kunci: pembelajaran sejarah, sejarah lokal, mobile learning.  

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern memberikan pengaruh sangat 

besar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan arus globalisasi mempengaruhi kehidupan. 

Tidak dapat dipungkiri, setiap sendi kehidupan tidak lepas dari pengaruh teknologi yang melesat 

perkembangannya, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Pembelajaran konvensional yang 
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memberikan kuasa penuh kepada guru sebagai sumber pengetahuan tunggal beralih kepada buku dan 

perkembangan teknologi membawa masyarakat kepada penggunaan internet yang dapat menjadi 

sumber belajar dimanapun dan kapanpun.  

Berdasarkan survei e-Marketer, lembaga riset pasar mengatakan bahwa netter di Indonesia 

pada tahun 2014 mencapai 83, 7 juta orang yang diproyeksikan akan mencapai 112 juta tahun 2017 

yang menjadikan Indonesia menempati peringkat keenam dalam jumlah pengguna internet. Pada tahun 

2017, pertumbuhan netter Indonesia diperkirakan akan mengalahkan Jepang yang memiliki tingkat 

pertumbuhan netter yang lebih lamban dikarenakan Indonesia merupakan negara berkembang yang 

tentunya akan memiliki peluang lebih besar dalam peningkatan infrastruktur jaringan dibandingkan 

Jepang sebagai negara maju telah memiliki infrastruktur memadai (Yusuf, 2014).  

Perkembangan pengguna perangkat smartphone di Indonesia berbanding lurus dengan 

perkembangan pengguna internet. Menurut analis kawakan Horace H. Dediu melalui blognya 

asymco.com, pengguna smartphone berbasis sistem operasi android di dunia pada tahun 2013 telah 

mencapai 1 miliar mengalahkan sistem operasi besutan Apple, iOS yang hanya mencapai 700 juta 

pengguna. Selain itu, disebutkan pula bahwa pengguna smartphone aktif di Indonesia pada 2013 

mencapai 47 juta atau sekitar 14% dari total pengguna ponsel pintar di dunia. Angka ini menempatkan 

Indonesia pada posisi keenam dalam tangga jumlah populasi pengguna ponsel di dunia di bawah China, 

Amerika Serikat, India, Brazil dan Jepang (Heriyanto, 2014). 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh majalah online Tech in Asia dan perusahaan riset 

pemasaran Markplus Insight, Indonesia merupakan pasar teknologi paling menjanjikan di Asia. Survei 

tersebut mengungkapkan bahwa pada tahun 2013 netizen di Indonesia mencapai 31,7 juta orang dari 

74,6 juta pengguna internet atau 42,49 persen dari total pengguna. Angka tersebut telah meningkat 

sebesar 3 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 24,2 juta pengguna. Dari segi informasi yang paling 

sering dicari di internet, masyarakat internet Indonesia kebanyakan mencari berita sebanyak 54,2 

persen, hiburan sebanyak 16,3 persen, film sebanyak 10,2 persen, olahraga sebanyak 8,7 persen, dan 

musik sebanyak 8,5 persen. Adapun sisanya antara lain berita politik sebanyak 7,4 persen, sinetron 

sebanyak 6 persen, berita selebriti sebanyak 5,5 persen, gosip sebanyak 5,2 persen, dan konten 

pendidikan sebanyak 5 persen (Lukman, 2013). 

Pada tahun 2014, UNICEF sebagai bagian dari proyek multi-negara pada program Digital 

Citizenship Safety bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan penelitian 

tentang “Penggunaan Internet di kalangan anak-anak dan Remaja di Indonesia”. Simpulannya sebagian 

besar anak-anak dan remaja di Indonesia mengakses internet secara teratur untuk mencari informasi 

untuk studi mereka, untuk bertemu dengan teman-teman dan untuk menghibur diri mereka sendiri. 

Studi ini meliputi kelompok usia 10 sampai 19 tahun, populasi besar dari 43,5 juta anak-anak dan 

remaja. Sebagian besar informan (80 %) menggunakan internet untuk mencari data dan informasi, 

khususnya untuk tugas-tugas sekolah, atau untuk bertemu teman online (70 %) melalui platform media 

sosial. Kelompok besar lain mengklik melalui musik (65 %) atau video (39 %) situs (Razak, 2014). 

Trend penggunaan ponsel dalam pembelajaran mulai muncul pada awal abad ke-21 yang 

ditandai dengan penggunaan SMS (Short Message Services). Pada awalnya, SMS digunakan sebagai 

komunikasi antar siswa dan guru dalam memberikan informasi tentang materi pelajaran pada 

pertemuan selanjutnya. Pada tahap selanjutnya kemunculan jaringan internet (network) membuka jalan 

baru dalam pembelajaran. Internet digunakan untuk mengumpulkan data dari hasil belajar siswa. 



Penggunaan internet ini hanya terbatas di kalangan pengguna jaringan kabel LAN (Local Area Network). 

Berkembangnya teknologi ponsel membawa babak baru dalam kancah pembelajaran. Kemunculan 

ponsel pintar (smartphone) membuka cakrawala para pengguna dan pengembang aplikasi bahwa belajar 

tidak hanya melalui buku atau pertemuan tatap muka, tetapi juga dapat melalui aplikasi pembelajaran 

yang memuat berbagai konten yang diajarkan di kelas. Hal ini tentunya baik dalam upaya mendukung 

proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang menggunakan ponsel sebagai alat untuk mendukung 

proses pembelajaran kemudian lebih dikenal dengan mobile learning. 

Mobile learning secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu mobile yang berarti bergerak dan 

learning yang berarti belajar. Dalam konteks pendidikan, mobile learning didefinisikan sebagai 

pembelajaran mobile, dalam artian pembelajaran tersebut dapat leluasa bergerak tanpa terikat dengan 

tempat dan waktu. Menurut H. Crompton mobile learning adalah “learning across multiple contexts, 

through social and content interactions, using personal electronic devices” (Wikipedia, 2015). Secara 

sederhana, dapat didefinisikan bahwa mobile learning adalah pembelajaran yang menggunakan 

berbagai konteks pembelajaran, baik sosial maupun interaksi materi menggunakan peralatan elektronik 

pribadi. Dalam hal ini, perangkat elektronik tersebut adalah perangkat selular seperti handphone dan 

smartphone. 

Mobile learning dalam proses pembelajaran secara sederhana dapat diartikan dengan 

penggunaan perangkat mobile dalam proses pembelajaran. Perangkat ini seringkali dihubungkan dengan 

penggunaan handphone melalui Short Message Sevice (SMS) dan smartphone yang menggunakan 

jaringan internet. Mobile learning dapat didefinisikan sebuah tipe e-learning (electronic learning) yang 

menyampaikan konten pembelajaran dan material pendukung melalui perangkat komunikasi (Brown, 

2005). Traxler (dalam Hanafi dan Samsudin, 2012) menggambarkan bahwa mobile learning sebagai 

pengaturan hubungan dan interaksi menggunakan perangkat komunikasi di kelas, baik pada saat 

pembelajaran kolaboratif maupun sebagai panduan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa mobile 

learning adalah  pembelajaran yang menggunakan perangkat komunikasi sebagai wahana pembelajaran, 

baik digunakan sebagai media maupun sebagai alat untuk memandu proses pembelajaran. 

Survey CourseSmart, penyedia jasa layanan eTextbooks dan materi latihan digital, menemukan 

bahwa mahasiswa tidak dapat bertahan lama tanpa melakukan pengecekan terhadap perangkat digital 

mereka, baik smartphone, laptop atau yang lainnya. Apalagi jika berhubungan dengan pengecekan 

email, facebook, twitter dan media sosial lainnya. Pengecekan tersebut tentunya menggunakan jaringan 

internet yang terhubung dengan perangkat elektronik mereka, terutama smartphone (CourseSmart, 

2011). 

Menurut studi yang dilakukan oleh Fuxin Andrew Yu dari Universitas Arkansas, menyimpulkan 

bahwa terdapat perubahan perilaku remaja saat smartphone masuk ke dalam kehidupan remaja, tidak 

terkecuali dalam kegiatan akademis. Di perguruan tinggi, mahasiswa seakan kecanduan dalam 

penggunaan teknologi smartphone. Dari segi fungsionalitas dan aksessibilitas, smartphone memang 

lebih unggul daripada laptop. Hal inilah yang membuat mahasiswa tidak bisa lepas dari smartphone yang 

mereka miliki. Apalagi jika terhubung dengan internet, maka frekuensi penggunaan smartphone akan 

semakin meningkat. Kegiatan yang seringkali dilakukan adalah pengecekan text message (SMS), email 

dan media sosial (Yu, 2012). 

Menurut Agung dan Wahyuni (2013: 3), pembelajaran sejarah adalah proses kerjasama antara 

guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada. Potensi yang ada tersebut 



dibagi menjadi dua sumber, yaitu potensi yang bersumber dalam diri sendiri (internal) dan potensi yang 

berada di luar diri sendiri (eksternal). Adapun potensi yang berasal dalam diri sendiri seperti minat, 

bakat, dan kemampuan dasar yang dimiliki individu, sedangkan potensi yang berada di luar diri sendiri 

seperti lingkungan, sarana, dan sumber belajar yang diupayakan dalam rangka mencapai tujuan belajar 

tertentu. 

Menurut Putro (2009: 18), pembelajaran sejarah memiliki peran mengaktualisasikan dua unsur, 

yaitu pembelajaran dan pendidikan. Unsur pembelajaran yang diaktualisasikan adalah unsur 

pembelajaran dan pendidikan intelektual, sedangkan unsur pendidikan yang diaktualisasikan adalah 

pembelajaran dan pendidikan moral bangsa yang demokratis dan bertanggung jawab kepada masa 

depan. 

Penelitian ini merupakan bagian studi pendahuluan, yaitu tahapan analisis kebutuhan dari 

penelitian pengembangan aplikasi mobile learning sejarah lokal Kalimantan Selatan berbasis Andorid 

dan iOS bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Penelitian dilaksanakan 

di Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung 

Mangkurat Banjarmasin. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, survey dan analisis dokumen. 

Sumber data diperoleh dari informan, yaitu dosen pengampu mata kuliah, mahasiswa dan pengelola 

program studi. Tulisan ini membahas tentang: (1) pembelajaran sejarah lokal, (2) kepemilikan dan tujuan 

penggunaan smartphone, dan (3) peluang pengembangan aplikasi mobile learning dengan materi 

sejarah lokal Kalimantan Selatan.     

 

II. PEMBAHASAN 

Berdasarkan studi dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran mata kuliah sejarah lokal 

diketahui bahwa materi sejarah lokal Kalimantan Selatan dibagi menjadi enam periode, yaitu (1) masa 

prasejarah, (2) masa kuno (Hindu), (3) masa klasik (Islam), (4) masa perintis kemerdekaan (1901-1942), 

(5) masa pendudukan Jepang (1942-1945), dan (6) masa perang kemerdekaan atau revolusi fisik (1945-

1949). Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa didapatkan informasi bahwa pembelajaran 

sejarah lokal mendapatkan hambatan terutama pada keterbatasan sumber belajar. Oleh karena itu, 

pembelajaran sejarah lokal sangat tergantung pada dosen yang menjadi sumber utama dalam 

pembelajaran di kelas. Menurut mahasiswa keterbatasan sumber belajar dan waktu belajar yang tidak 

memadai, serta dengan kondisi psikologis sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran sejarah 

lokal di kelas.    

Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah, diketahui bahwa hambatan 

yang sangat besar dalam mempelajari mata kuliah sejarah lokal Kalimantan Selatan adalah keterbatasan 

sumber belajar. Sumber belajar tentang sejarah lokal adalah hikayat, arsip atau hasil penelitian 

mempunyai keterbatasan dalam aksesnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola program 

studi, diketahui bahwa pihak pengelola telah melakukan berbagai cara agar sumber belajar sejarah lokal 

dapat diakses oleh mahasiswa. Salah satu cara yang pernah dilakukan adalah dengan melakukan 

kunjungan ke Museum Lambung Mangkurat dan Depo Arsip Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. 

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa tentang sejarah lokal Kalimantan 

Selatan secara langsung.     



Berdasarkan hasil survei tentang kepemilikan terhadap 35 orang yang merupakan mahasiswa, 

diperoleh data 31 orang (89%) informan memiliki smartphone pribadi dan 4 orang (11%) tidak memiliki 

smartphone. Operating system (OS) smartphone yang mereka miliki terdiri dari tiga bentuk yang 

berbeda, yaitu 26 orang (81%) menggunakan Android yang dikembangkan oleh Google, sebanyak 4 

orang (13%) menggunakan iOS yang dikembangkan oleh Apple dan 2 orang (6%) mengggunakan 

Windows Phone yang dikembangkan oleh Microsoft. 

Survei tentang penggunaan smartphone secara umum, sebanyak 31 orang informan yang 

memiliki smartphone menyatakan bahwa mereka selalu dapat terhubung dengan internet. Akses 

internet diperoleh  melalui jaringan data smartphone 28 orang (90%) dan melalui jaringan wireless 

private di rumah 3 orang (10%). Adapun dari segi tujuan penggunaan smartphone yang terhubung 

dengan internet, sebanyak 29% informan menjawab untuk mengakses media sosial, seperti facebook 

dan twitter dan 24% menjawab untuk menggunakan browser, seperti membaca berita atau mencari 

bahan perkuliahan. Adapun sisanya, sebanyak 17% bertujuan untuk mengakses Youtube dan konten 

pembelajaran di internet dan terakhir sebanyak 13% menyatakan bahwa mereka mengggunakan 

internet untuk mengakses permainan online.  

Berdasarkan hasil temuan tentang pembelajaran sejarah lokal, dapat dikatakan bahwa sejarah 

lokal menjadi hal yang sangat asing bagi mahasiswa. Pengetahuan mereka tentang sejarah lokal 

sangatlah terbatas. Hal ini dikarenakan keterbatasan dalam mengakses sumber belajar, baik berupa 

arsip, hikayat dan hasil penelitian. Tak dapat dipungkiri, beberapa tulisan sejarawan juga dapat dijadikan 

sebagai bahan ajar, terutama tulisan-tulisan yang telah dibukukan, sebut saja Sejarah Banjar yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Hikayat Banjar yang merupakan hasil 

penelitian dari Johannes Jacobus Rass.  

Berdasarkan hasil survei tentang kepemilikan smartphone di kalangan mahasiswa, dapat 

disimpulkan bahwa perangkat yang mereka miliki sudah memenuhi syarat utama dalam pengembangan 

aplikasi mobile learning. Ketersediaan jaringan internet, baik melalui jaringan data maupun wireless juga 

menjadi nilai lebih. Hal ini memungkinkan bagi pengembang untuk membuat sebuah aplikasi mobile 

learning yang bersifat online. Namun, hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan untuk 

mengembangkannya dalam bentuk offline mengingat keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki 

oleh kampus dan mahasiswa di rumah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka pengembangan aplikasi mobile learning dengan menggunakan 

materi sejarah lokal Kalimantan Selatan sangat dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada keterbatasan akses 

terhadap sumber belajar. Dengan kata lain, aplikasi ini dapat mendekatkan pengguna dengan sumber 

belajar yang sangat terbatas aksesnya. Aplikasi ini juga dapat mengatasi terbatasnya waktu belajar yang 

menjadi hambatan dalam pembelajaran sejarah lokal. Dengan kata lain, pengembangan aplikasi ini 

dapat dijadikan solusi dalam upaya mempelajari sejarah lokal Kalimantan Selatan dimana saja dan kapan 

saja.  

 

III. SIMPULAN 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan aplikasi mobile learning 

merupakan sebuah kebutuhan dalam pembelajaran sejarah lokal. Materi sejarah lokal Kalimantan 

Selatan yang cukup banyak menjadi hambatan pada saat waktu yang tersedia sangat terbatas. Lebih lagi, 



keterbatasan akses terhadap sumber belajar berupa arsip, hikayat, atau hasil penelitian membuat 

pembelajaran sejarah lokal menjadi sangat sulit. Dengan demikian, pengembangan aplikasi mobile 

learning dengan menggunakan materi sejarah lokal Kalimantan Selatan merupakan sebuah solusi dalam 

mengatasi hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran sejarah lokal. Dengan kata lain, perlu 

dilakukan sebuah inovasi dalam pembelajaran sejarah lokal yang salah satunya adalah dengan 

mengembangkan aplikasi mobile learning sejarah lokal Kalimantan Selatan. 
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ABSTRACT 

The process leading to the wedding celebration for the people of the village of Galumbang be a long activity that was 
done jointly between citizens in the village, this sort of thing could tighten brotherhood and cooperative. The aims of 
research are: (1) Determine the marriage in the village Galumbang Subdistrict Juai Balangan, (2) how socialization 
given to rural youth in preserving the tradition of mutual assistance in a marriage in the village Galumbang.The 
method is used qualitative, the source data used in the form of primary and secondary data, informants selected by 
purposive sampling. The research instrument is the researchers themselves to use the interview, record, and the 
camera as a documentation tool. Data collected by observation, interview and documentation. Analysis techniq is 
used qualitative analysis with measures of data reduction, data presentation and conclusion.The results showed that: 
(1) The process leading to the marriage is still on the run because people still adhere to the tradition of mutual aid 
among fellow citizens. (2) the kinship between fellow citizens are still maintained. Based on these results, it is 
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suggested that (1) For the public to continue to preserve the tradition of mutual cooperation in every activity marriage 
and other activities. (2) For the teenagers in order to maintain and pass on this tradition to future generations as a 
cultural heritage that is useful. 

Keywords: marriage, socializing, teen, tradition. 

I. PENDAHULUAN  

Desa Galumbang diambil dari nama ―gelombang‖. Gelombang berarti ombak-ombak kecil di lautan atau di 

sungai akibat terpaan angin atau alat transportasi yang melintas di sungai atau lautan. Dari perspektif sejarah, desa 

Galumbang erat kaitannya sebagai pusat perdagangan. Dulu desa Galumbang merupakan pasar yang menjual 

bermacam-macam kebutuhan masyarakat, baik bagi masyarakat Desa Galumbang atau masyarakat luar Desa 

Galumbang. Para pedagang datang dari Amuntai, Lampihong, Paringin dan tempat-tempat lain di luar Desa 

Galumbang, seperti Mihu, Lalayau, Bata dan Halong. Pada masa itu Galumbang menjadi sentra pertukaran barang. 

Pedagang dari Amuntai, Lampihong dan Paringin membawa barang-barang kerajinan-kerajinan tangan, seperti topi 

purun, tikar purun, lampu duduk, lukah iwak, sapu ijuk, alat-alat pertanian dan perkebunan dan bermacam-macam 

kerajinan yang terbuat dari paikat, bamban dan sebagainya. Pedagang dari Halong, Mihu, Lalayau dan Bata 

membawa hasil alam seperti halnya pisang, buah-buahan dan hasil alam lainya berupa ubi-ubian dan sayur-sayuran. 

Para pedagang datang sebelum hari pasar, antara  Jum‘at dan Sabtu mengingat pasar Galumbang pada 

hari Minggu dan mereka menginap di rumah penduduk, rumah keluarga atau di toko masing-masing. Keramaian 

menyambut datangnya hari pasar dapat dilihat dari masyarakat berkumpul di sekitar pasar Galumbang sambil 

melihat para pedagang yang datang dan bongkar muat dari klotok dan mereka memakai baju-baju baru/baju-bagus 

sebagai tanda kegirangan menyambut hari pasar. Mengingat pada waktu dahulu perhatian masyarakat desa tertuju 

pada sungai untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang dibawa para pedagang maka nama 

Galumbang diambil dari nama ―Gelombang‖ atau ombak-ombak kecil di sungai desa Galumbang akibat padatnya 

transfortasi lintas sungai. 

Seiring perubahan zaman dan modernisasi, pasar Galumbang kalah bersaing dengan pasar-pasar lain dan 

arus transfortasi sungai berkurang karena transfortasi darat membaik. Akan tetapi pasar Galumbang sampai 

sekarang tidak kehilangan wujudnya sebagai tempat jual beli hasil-hasil alam, sembako dan kebutuhan-kebutuhan 

rumah tangga lainya. 

Artikel ini membahas tentang proses perkawinan di masyarakat Desa Galumbang dan persiapan 

masyarakat dalam menyambut hari perkawinan, mendeskripsikan proses perkawinan di masyarakat Desa 

Galumbang dan semangat gotong royong antar warga masyarakat sebagai sumber pembelajaran IPS berbasis 

kearifan lokal. 

 

II. PEMBAHASAN  

2.1 Konsep Perkawinan 

Menurut Abdul Manan, (2006: 1) pola perkawinan adalah merupakan ciri khas kehidupan adat. Hal tersebut 

dapat dilihat lebih jauh dalam kehidupan masa lampau. Para sarjana maupun para ahli memberikan pengertian dan 

meninjau dari beberapa segi sehingga menjadikan tinjauan itu lebih komplek  dan menarik. Perkawinan adat 

merupakan syarat untuk meneruskan silsilah di masa yang akan datang dengan keutuhan kerabat dan kelangsungan 

adat dalam masyarakat. Oleh karena itu perkawinan tidak bersifat individual tetapi sosial. Persoalan perkawinan adat 

tidak hanya menyangkut individu yang mau kawin saja tapi juga kerabat. Masyarakat adat memandang perkawinan 

dari dua segi, yang mau kawin dan juga dari sudut kerabat. Oleh karena itu perkawinan merupakan masalah yang 

tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia dalam masyarakat. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting 



dalam realita kehidupan umat manusia. Adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai 

dengan norma dan tata cara kehidupan masyarakat.  

Menurut J. Prins, (1982: 42) perkawinan dalam arti adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum 

terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum 

perkawinan itu terjadi, yang mana yang dimaksud dengan akibat hukum ini adalah yang akan menimbulkan suatu 

hak dan kewajiban orang tua, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat, membina dan memelihara kerukunan 

keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Dalam perkawinan 

adat di Indonesia dapat berbentuk dan bersistem perkawinan jujuran yang mana dalam perkawinan ini dilakukan 

pelamaran yang dilakukan oleh laki-laki kepada pihak wanita biasanya perkawinan jujur ini terdapat pada daerah 

patrilinial (Batak, Lampung dan Bali). Perkawinan semanda yang mana dalam bentuk pelamaran yang dilakukan oleh 

pihak wanita kepada pihak laki-laki dan setelah perkawinan terjadi pihak laki-laki mengikuti pihak wanita perkawinan 

ini terdapat pada daerah matrilineal (Minangkabau, Semendo, Sumatera Selatan) dan perkawinan bebas yang mana 

pelamarannya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita, dan untuk tempat kedudukan dan kediaman 

mereka bebas untuk memilih, perkawinan seperti ini terdapat pada daerah parental (Jawa, Mencar, Mentas). 

Perkawinan  yang  dilakukan antar adat yang berbeda-beda tidak menjadi masalah seberat perkawinan yang 

dilangsungkan antar agama. Oleh karena itu perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan 

perbedaan keyakinan, jadi perkawinan menurut hukum adat lebih luas dibandingkan perkawinan menurut 

perundang-undangan. Perkawinan adat bersifat: 

1) Patrilokal: (pada susunan patrilinial dan matrilineal) seperti suami istri tinggal pada keluarga si laki-laki 

(untuk sementara atau selamanya)  

2) Matrilokal: suami istri tinggal pada keluarga si perempuan (pada tertib matrilineal dan parental: pada 

tertib yang terakhir ini kadang-kadang berganti-ganti patria tau matrilokal)  

3) Pada waktu perkawinan atau beberapa lamanya sesudah itu keluarga yang baru itu pindah ke rumah 

sendiri. Upacara-upacara perkawinan adat pada sesuatu perkawinan ini adalah berakar pada adat-

istiadat serta kepercayaan, upacara keagamaan dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan serta 

berlangsung sampai hari-hari sesudah upacara nikah. Upacara perkawinan masing-masing daerah 

berbeda-beda.  

Menurut Asmin (1986:19) unsur perkawinan berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi 

Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama 

atau kerohanian. Dapat dilihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-

mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama sehingga di dalam perkawinan tersebut harus 

diperhatikan unsur-unsur agama. 

Perkawinan  adalah  suatu  proses  yang  sudah  melembaga,  yang  mana  laki-laki dan perempuan 

memulai dan memelihara hubungan timbal-balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan 

menimbulkan hak dan kewajiban baik diantara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian 

dilahirkan. Dalam pengertian  perkawinan  terdapat dua azas  yaitu azas  monogami  dan poligami. Azas poligami 

terjadi bila sepanjang hukum agama yang dianut mengizinkannya untuk melakukan poligami dan melalui syarat-

syarat yang ketat dengan izin dari pengadilan dan izin itu pun hanya akan diperoleh jika istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai istri. Tujuan  dari  UU  Perkawinan ini tidak hanya dari segi lahiriah, tetapi sekaligus adanya 

suatu unsur agama, yang mana dalam unsur agama ini ditujukan untuk membina suatu keluarga yang kekal dan 

bahagia bagi keduanya dan sesuai dengan Kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Syarat  sahnya  suatu  perkawinan  

yang  diatur  dalam  UU  Perkawinan. Menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yang 



akan melaksanakan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat 

perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga ‖Syarat-

syarat Subjektif‖, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut 

hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif. 

Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan 

agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina 

oleh suami-istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami-istri yang melaksanakan perkawinan 

tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami-istri 

tersebut. Hubungan perkawinan  dalam sebagian besar masyarakat manusia tidak semata-mata menyangkut fungsi 

pokoknya, yaitu melestarikan jenisnya dengan melahirkan keturunan, tetapi di samping itu perkawinan juga 

membawa akibat-akibat lain yang sangat luas. Perkawinan tidak hanya berakibat pada kedua individu tersebut, tetapi 

juga pada keturunan mereka (Koentjaraningrat, 2006: 97). 

Perkawinan adalah permulaan sebuah kehidupan baru bagi seseorang, karena sejak dua individu sepakat 

memutuskan untuk kawin (menikah), berarti telah terjadi perubahan peran  serta tanggung jawab terhadap diri 

sendiri, pasangan dan lingkungannya. Setelah kawin individu bukan lagi sebagai individu tunggal dan bebas 

sebaliknya. Kini individu tersebut menjadi sepasang suami istri yang terikat satu dengan yang lain. Ikatan tersebut 

bersifat kekal sehingga perkawinan perlu dimengerti hanya sekali dalam satu kali seumur hidup dan perpisahan 

sebaliknya diupayakan tidak terjadi.  

Perkawinan adalah pemersatu dua pribadi yang saling berbeda, dan melalui perkawinan pula, dua individu 

terikat secara lahir dan batin. Ikatan lahir disebut sebagai ikatan normal atau tampak. Individu yang terikat secara 

lahir berarti status sosialnya berubah. Individu tidak lagi dipandang sebagai seorang lajang (bujangan atau gadis), 

melainkan sebagai suami atau istri orang. Status tersebut melekat pada dirinya terutama pada pergaulan dan 

lingkungan sekitar, bahkan dalam adat tertentu, jika seorang wanita telah kawin, maka namanya mengikuti nama 

suami atau akhir namanya ditambah nama suami. Tujuan dari perkawinan adalah mendapatkan kebahagiaan kekal 

berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa. Ada pun perbedaan antara suami dan istri. Adapun perbedaan tujuan 

antara suami dan istri, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari keduanya. Tanpa adanya perhatian dari 

keduanya, tujuan sebenarnya dari perkawinan menjadi kabur. Diperlukan kesadaran dari pasangan suami istri dalam 

menyatukan tujuan guna mencapai tujuan yang sebenarnya dari perkawinan yaitu kebahagiaan. 

Menurut Prawirohamidjojo (2000: 8) dalam pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 

2 ayat (2)  yang mana tiap-tiap perkawinan yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan kata lain suatu pencatatan perkawinan dilakukan apabila sudah melaksanakan perkawinan secara agama. 

Lembaga Catatan Sipil dibentuk  untuk mencatat (mendaftar) selengkap dan sejelas-jelasnya suatu peristiwa hukum, 

sehingga memberikan kepastian yang sebenar-benarnya mengenai semua kejadian seperti: 

1.  Kelahiran.  
2.  Pengakuan (terhadap kelahiran).  
3.  Perkawinan dan Perceraian.  
4.  Kematian.  
5.  Izin kawin.  

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan telah secara jelas menyatakan tentang syarat 

sahnya suatu perkawinan. Dalam  prakteknya  di  masyarakat  ada  orang  yang melakukan perkawinan dengan cara 

keagamaannya saja dan tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil. Di samping itu ada pula yang hanya mencatatkan 

perkawinannya tanpa melakukan upacara agama mereka. Tindakan ini jelas bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan serta asas-asas atau prinsip-prinsip dari UU Perkawinan yakni: 



a) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.  
b) Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan  kepercayaannya itu.  
c) Perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan.  
d) Perkawinan berasas monogami terbuka.  
e) Calon suami-istri harus bersatu antara jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan  
f) Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.  
g) Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan.  

 Pencatatan  sangat  penting baik untuk diri seseorang maupun untuk orang lain oleh karena dengan 

pencatatan ini orang dapat dengan mudah memperoleh kepastian akan kejadian-kejadian. Upacara  perkawinan  

adalah  upacara  yang  berkaitan  dengan  keagamaan, biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat yang 

diselenggarakan. Pernikahan sebagai peristiwa penting bagi manusia karena bersifat sakral dan dapat dikenang. 

Upacara perkawinan tradisional dilakukan menurut aturan-aturan adat setempat. Indonesia memiliki banyak suku 

yang masing-masing memiliki tradisi upacara pernikahan sendiri serta agama yang dipercaya. 

Prakoso dan I Ketut Murtika (1987: 7) masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan 

biologis dan kehendak kemanusiaan, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir bathin antara seorang pria dan seorang 

wanita. Dalam UU Perkawinan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ―Ikatan lahir bathin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa‖. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan 

Pancasila, dalam sila pertama menyebutkan mengenai ―Ketuhanan Yang Maha Esa‖. Perkawinan yang akan 

dilakukan mempunyai kekuatan atau hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohaniaan, hal ini 

disebabkan karena suatu perkawinan bukan hanya hubungan jasmaniahnya saja tetapi hubungan bathiniah (agama 

dan kerohanian) mempunyai peran yang sangat penting dalam perkawinan. Ketentuan  Pasal  1  UU  Perkawinan  

tersebut  dapat  dirinci  dalam  beberapa  unsur dari pengertian sebagai berikut:  

a) Adanya Ikatan Lahir Batin  

b) Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk 
lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada 
ikatan lahir.  

c) Antara Seorang Pria dan Wanita  

   Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah 
berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga 
yang menghendaki adanya keturunan. 

d) Sebagai Suami Istri  

     Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria  
berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.  

e) Adanya Tujuan  

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. 
Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan 
perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu. 

2.2. Syarat Perkawinan Materiil 

2.2.1. Persetujuan Kedua Calon Mempelai  

Abdulkadir Muhamad, (2000: 76) menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan harus 

didasari atas persetujuan kedua mempelai, artinya kedua calon mempelai telah sepakat untuk melaksanakan suatu 

perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Persetujuan kedua calon mempelai ini tidak berarti mengurangi 

syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam undang-undang dan tidak pula mengurangi ketentuan yang berlaku 



menurut agama masing-masing. Menurut syarat ini meskipun kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai tetapi 

izin dari keluarga terutama kedua orang tua masing-masing pihak diperlukan sesuai dengan Hak Asasi Manusia atas 

perkawinan dan sesuai pula dengan tujuan perkawinan yang pada intinya untuk membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal. 

2.2.2. Izin Orang Tua/Pengadilan Jika Belum Berumur 21 

Menurut Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan, untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum 

berumur mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Namun dalam ayat (3) nya menyebutkan 

bahwa jika kedua orangtuanya meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, 

maka izin dimaksud ayat (2) UU Perkawinan cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau yang mampu 

menyatakan kehendaknya. Dalam hal ini anak yang dibawah umur 21 tahun jika ingin melakukan suatu tindakan 

hukum dalam hal ini perkawinan maka sebelum melangsungkan perkawinan harus ada izin dari kedua orang tuanya 

tetapi jika kedua orang tuanya tidak ada atau meninggal dunia maka calon mempelai dapat meminta izin dari wali 

yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan si calon mempelai, mengapa anak yang dibawah umur 21 

tahun harus meminta izin dari kedua orangtuanya ini disebabkan karena umur 21 tahun dianggap belum dewasa 

menurut hukum.  

2.2.3. Pria Sudah Berumur 19 Tahun dan Wanita Berumur 16 Tahun  

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan dapat diberikan atau diizinkan jika pria 

sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Batas umur ini untuk menjaga kesehatan suami istri dan 

keturunannya. Dalam jika pasangan calon masing-masing masih berumur pria 19 tahun dan wanita 16 maka 

sebelum mereka melakukan perkawinan harus seizin kedua orangtuanya mereka masing-masing.  

2.2.4. Tidak Terikat dalam Suatu Perkawinan  

Pada Pasal 9 UU Perkawinan, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat 

kawin lagi, kecuali dalam hal Pasal 3 ayat (2) dan dan Pasal 4 UU Perkawinan. Dalam Pasal 9 ini menganut asas 

monogami. Suatu perkawinan tidak di perbolehkan untuk kawin lagi, tetapi apabila dalam perkawinan yang terdahulu 

terdapat masalah sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 4 maka laki-laki tersebut dapat kawin lagi namun 

sesuai dengan peraturan agama masing-masing.  

2.2.5. Tidak Melakukan Perkawinan atau Perceraian untuk Kedua Kalinya dengan Suami/Istri yang Sama.  

Ketentuan pada Pasal 10 UU Perkawinan, apabila suami-istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang 

lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Oleh karena itu UU Perkawinan mempunyai maksud agar suami-istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan 

abadi, agar tidak terjadi putusnya perkawinannya, jika suatu saat  mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus 

benar-benar dengan pertimbangan yang matang. Ketentuan ini mencegah tindakan kawin-cerai dalam masyarakat 

dan agar antara pasangan suami-istri dapat menghargai satu dengan yang lain dan menciptakan keharmonisasian di 

kalangan keluarga dan masyarakat umum.  

2.2.6. Bagi Janda  

Ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) UU Perkawinan, bagi seorang wanita berlaku jangka waktu tunggu, yang 

mana disebutkan pada ayat (2) UU Perkawinan, tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur 

dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan UU Perkawinan pada Pasal 39 disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena kematian, waktu 

tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang 



masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi 

yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut 

dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan dan untuk janda yang putus karena 

perceraian sedang antara janda dan bekas suami belum pernah melakukan hubungan kelamin maka tidak ada waktu 

tunggu tetapi jika perkawinan yang putus karena perceraian dan antara mereka pernah melakukan hubungan 

kelamin maka waktu tunggunya dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap, sedangkan untuk janda yang perkawinannya putus karena kematian maka tenggang waktu tunggu dihitung 

sejak kematian suaminya. Syarat-syarat ini bersifat kumulatif, jadi harus dipenuhi semua. 

2.3  Syarat Perkawinan Formal  

Nani Soewondo, (1984: 50) menjelaskan bahwa syarat formal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan pada Pasal 3, 4, 5, 6, 8, 9 Peraturan 

Pemerintah No. 9 tahun 1975. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat Perkawinan menurut Hukum Adat, pada 

pembahasan yang akan dijelaskan oleh penulis ialah mengenai tempat kedudukan wanita dan hak wanita menurut 

hukum adat untuk melakukan tindakan hukum. Tempat kedudukan wanita dalam hal hukum adat, di Indonesia terdiri 

dari tiga sistem yaitu sistem matrilineal, parental serta patrilinial. Tiga  sistem kekeluargaan  di  masing-masing  

daerah  memiliki  perbedaan tentang pengaturannya. Pada masyarakat dengan sistem matrilineal umumnya baik istri 

maupun suami masing-masing tinggal dalam rumah keluarganya sendiri, tetapi dalam sistem patrilinial umumnya si 

wanita mengikuti tempat kedudukan dari si laki-laki dan pada sistem parental pada umumnya tidak ada peraturan 

yang tetap mengenai kedudukan dari kedua belah pihak, pada sistem kekeluargaan ini lebih mengedepankan sistem 

parental karena musyawarah terhadap kedua belah pihak lebih dikedepankan, seringkali istri mengikuti kedudukan 

suami dan seringkali pula suami mengikuti kedudukan istri. Hak wanita untuk melakukan tindakan hukum dalam 

hukum perkawinan menurut hukum adat dalam sistem matrilineal kaum wanita yang telah kawin berhak untuk 

bertindak sendiri  sekedar mengenai barang-barang yang dimilikinya. 

Dalam sistem patrilinial kaum wanita tidak berhak melakukan tindakan hukum, hal ini menjelaskan 

mengenai kedudukan wanita atau hak wanita dalam melakukan suatu tindakan hukumnya, wanita umumnya berhak 

bertindak mengenai barang-barang yang dimilikinya, dan mengenai harta yang dimiliki oleh mereka bersama (harta 

yang dimiliki pada saat perkawinan dan tidak disertai oleh perjanjian kawin) merupakan atau dikuasai oleh suaminya, 

tetapi meskipun dikuasai oleh suami sebelum melakukan tindakan yang penting, suami umumnya akan 

memberitahukan dahulu kepada istrinya sebelum melakukan suatu tindakan dan kaum wanita sama dengan sistem 

patrilinial yang dimana dapat menuntut nafkah dan dapat meminta cerai jika ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. 

Di samping hukum tertulis, terdapat hukum tidak tertulis yaitu hukum adat dan senantiasa pula ada hukum yang tidak 

berasal dari alat-alat perlengkapan lain (Van Dijk, 2006: 5). 

Meurut Soekanto, (2011: 217) pada  umumnya  di  Indonesia terdiri beragam adat dan istiadat yang 

berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, hal ini mempengaruhi perkawinan di Indonesia. 

Melangsungkan perkawinan itu hanyalah subyek hukum yang dinamakan pribadi kodrati, tetapi tidak setiap pribadi 

kodrati yang dapat melangsungkan perkawinan. Pengertian  perkawinan  menurut  hukum  adat  adalah  suatu  

ikatan  antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga 

baru yang nantinya akan menghasilkan keturunan, yang mana perkawinan ini bersangkut paut dengan masalah 

kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan. Perkawinan yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan 

keluarga besar kedua belah pihak. Menurut hukum adat,  perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan 

perdatanya saja tetapi merupakan perikatan adat yang mana suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata 

membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataannya saja. 



2.4 Proses Perkawinan Sebagai Media Sosialisasi Pada Remaja Tentang Pelastarian Tradisi 

Proses menuju hari perkawinan bagi masyarakat Desa Galumbang, Kecamatan Juai Kabupaten Balangan 

merupakan ungkapan syukur dan luapan kebahagiaan, atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan Tuhan pada 

keluarganya, dan hajatan perkawinan terselenggara oleh partisipasi warga masyarakat untuk membantu, partisipasi 

masyarakat dalam penyelenggaraan hajatan perkawinan tidak dilihat latar belakang pihak keluarga yang 

menyelenggarakan hajatan, baik itu kaya atau pun kurang mampu, masyarakat memandang itu sama jika ada 

diantara warga masyarakat yang ingin menyelenggarakan hajatan perkawinan, maka masyarakat, satu kampung 

juga ikut ambil andil dalam proses menuju keberlangsungan perkawinan yang akan diselenggarakan oleh salah satu 

keluarga.  

Perbedaan ini akan jelas terlihat jika dibandingkan dengan perkawinan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat di perkotaan jika perkawinan diperkotaan terselenggara oleh hasil kerja keluarga atau even organizer 

yang ditunjuk oleh pihak keluarga pengantin, semuanya tentu perlu dibayar dan diberi imbalan, dari sini sudah jelas 

terdapat perbedaan dimana masyarakat pahuluan bekerja suka rela dan gotong royong.  Ada satu ungkapan unik 

yang sampai saat ini masih dipegang serta dijalankan oleh masyarakat Desa Galumbang, Kecamatan Juai 

Kabupaten Balangan. ‖Aruh pengantinan adalah arahnya aruhnya orang Sakampungan‖ artinya hajatan perkawinan 

yang dilangsungkan oleh satu keluarga dalam sebuah kampung dianggap sebagai hajatan bersama, yang semua 

prosesnya harus dibantu dan dikerjakan dengan bersama, dan dimakan serta dinikmati secara bersama-sama pula.  

2.5. Menyambut Hari Perkawinan. 

Proses menuju hajatan perkawinan ini bisa dimulai berbulan-bulan, sebelum acara hajatan dimaksudkan 

untuk memantapkan misi dan rencana demi suksesnya acara perkawinan yang dianggap sebagai acara bersama ini. 

Hajatan perkawinan dimulai dari: 

1. Baramu kayu 
2. Bakumpulan 
3. Manungkih kayu 
4. Manyurubung 
5. Baulah panggang 
6. Manampi baras 
7. Marabuk 
8. Manyambal 
9. Marudan nyiur 
10. Mengawah 
11. Ucapan terimakasih 
12. Arisahari (hari malawatan) 
13. Bajaga pangantin 

Baramu kayu adalah proses awal yang dikerjakan oleh masyarakat satu kampong yang sudah mengetahui 

kapan acara perkawinannya diselenggarakan, tentunya tanggal dan hari yang sudah diatur oleh pihak keluarga yang 

meminta pandangan dari tokoh agama untuk mencarikan hari yang baik dan memperhatikan kondisi masyarakat 

yang sedang sibuk atau tidak. Kondisi masyarakat yang sibuk biasanya pada musim tanam, maka sebagian besar 

masyarakat atau pihak keluarga akan menunggu terlebih dahulu sampai musim diam atau setelah padi hamper 

panen atau setelah panen. Ini dimaksudkan agar masyarakat bias saling membantu dan punya beras untuk 

dilawatakan.  

Baramu kayu biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki, di hutan-hutan atau kebun karet yang sudah ditebang 

pohonnya, kemudian diangkat bersama-sama dari hutan menuju rumah.Kemudian dipotong-potong secara 



bersamaan oleh kaum laki-laki lalu disusun bertumpang-tumpang dengan rapi. Ini dimaksudkan agar kayu cepat 

kering dan mudah dipotong-potong kembali ketika hendak mengawah nasi dan ―menggangan‖ pada hari perkawinan. 

Baramu kayu di hutan biasanya dilakukan 1-2 bulan sebelum acara perkawinan diselenggarakan, ini 

dikarenakan batang pohon karet yang baru ditebang perlu dikeringkan terlebih dahulu, agar pembakarannya bisa 

maksimal. Memasak nasi dikawah atau ―menggangan‖ di kawah diperlukan api yang sangat besar, kayu yang 

dibutuhkan pun juga sangat banyak mengingat tradisi mengawah menjadi alat masak satu-satunya yang digunakan 

pada masyarakat Desa Galumbang, Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. Setelah acara baramu kayu selesai dan 

dilanjutkan dengan memotong kayu agar diameternya lebih kecil, maka masyarakat dijamu dengan makan bersama 

ala kadarnya oleh tuan rumah. 

Proses Bakumpulan atau mengumpulkan seluruh warga satu kampung menjadi penentu utama dalam 

memulai proses menuju hajatan perkawinan. ―Bakumpulan‖ ini dilaksanakan pada malam hari oleh tuan rumah, dan 

dilaksanakan di rumah tuan rumah sendiri. Pada sore harinya keluarga atau orang suruhan dari tuan rumah 

―Basaruan‖ atau mengundang para warga masyarakat untuk datang dan melakukan perundingan bersama antar 

warga masyarakat dan tuan rumah. Tujuannya adalah untuk menyamakan tujuan dalam melangsungkan hajatan 

perkawinan. Proses basaruan atau mengundang warga untuk datang dilakukan dengan mengetuk tiap-tiap buah 

rumah sampai satu buah kampung mengetahui jika malam hari setelah salat Isya dilangsungkan perkumpulan 

perkawinan.  

Kalimat yang sering digunakan dalam‖basaruan‖ atau penyampai pesan penyeru hajatan pun terhilang unik 

―uei, malam kaina imbah Isa basaruanlah anu pa ―A‖ bakumpulan pangantinan‖, kalimat inilah yang sering 

disampaikan kepada tiap-tiap buah rumah warga untuk menyerukan undangan perkumpulan. Tujuan bakumpulan 

adalah untuk menentukan hari-hari dalam ―bagawian‖ atau bekerjanya orang-orang kampung dalam hajatan 

perkawinan. Serta bertukar pikirannya antara tuan rumah dan para warga masyarakat, proses ini biasanya dimulai 

dengan pembukaan oleh tokoh masyarakat biasanya Kepala Desa atau ―Pambakal‖ sebutan Kepala Desa bagi 

warga Balangan Pahuluan. Sambutan dari tuan rumah sekaligus mengerahkan ―aruh‖ atau acara perkawinan pada 

masyarakat desa, agar masyarakat desa merasa ini adalah ―aruh‖ bersama dan harus dikerjakan bersama. 

Diputuskanlah secara bersama kapan hari ―menyarubun‖, ‖Baulah panggung,‖ ―Mengawah ari pangantin‖ 

dan lain-lain, yang dikerjakan oleh kaum laki-laki. Pekerjaan yang akan dikerjakan oleh kaum perempuan pun akan 

diputuskan pada acara perkumpulan malam hari itu, diantaranya menentukan hari kapan ―manampi baras‖. 

―Marabuk,‖ menyambal, ―marudan nyiur‖ dll, akan tetapi dalam perkumpulan ini yang menghadiri dan mengambil 

keputusan tetap kaum laki-laki. Setelah semua disepakati oleh semua warga desa, maka acara ditutup dengan do‘a, 

dan warga masyarakat akan dijamu makan oleh tuan rumah, jamuan makan pun unik, yaitu ―bubur ambol‖ sangat 

manis, terbuat dari tepung beras dan gula merah yang dicairkan, entah siapa yang memulai sungguhan hidangan ini 

pada acara perkumpulan perkawinan, tapi ini menjadi sebuah tradisi yang dari dulu hingga sekarang masih 

dipertahankan. 

―Manungkih kayu‖ atau memperkecil ukuran diameter kayu agar pas dan mudah untuk dibakar sebagai 

bahan untuk memasak. Ini biasanya dilakukan 2/3 minggu sebelum acara perkawinan dimulai. Kayu-kayu yang 

ditungkih adalah kayu-kayu yang sudah dikeringkan beberapa bulan yang lalu yang juga diambil secara bersama-

sama dihutan atau dikebun-kebun karet warga. Semua kayu ditungkih (dipotong) kecil-kecil maka kembali disusun 

dengan rapi dekat tempat ―Pengawahan‖ atau tempat untuk memasak.‖Manungkih‖ kayu ini menggunakan kapak-

kapak yang dibawa oleh masing-masing warga masyarakat. 

Bagi masyarakat yang tidak membawa kapak bertugas mengangkat dan menyusun kayu-kayu yang sudah 

ditungkih ketempat ―Pengawahan‖ dan menyusunnya dengar rapi. Setelah semuanya selesai, maka ditutup kembali 



dengan do‘a dan makan bersama. Makanan yang sering dihidangkan pun adalah ―nasi sapiring‖, sambal 

habang,nasi balamak, dan ikannya pun adalah ―Iwak karing sapat‖ atau ikan kering. 

―Manyarubung‖ adalah proses yang sangat dekat dengan hari berlangsungnya perkawinan, ―menyarubung‖ 

atau dikenal dengan pembuatan tempat-tempat makan. ‖Mengantung tarpapal‖ atau membentang terpal sebagai 

pelindung dari panas dan hujan di sekitaran rumah pengantin, membuat tempat ―pengawahan‖ atau tempat 

memasak, membersihkan lingkungan di sekitaran rumah pengantin, dan lain-lain. Pembuatan tempat makan sendiri 

pun terbuat dari kayu-kayu papan atau paring, yang dibuat oleh warga desa secara gotong royong. Kegiatan ini 

dilakukan sekitar pukul dua siang hingga sore hari atau setelah semua selesai, hari ―menyarubung‖ biasanya 

dilakukan warga tiga hari sebelum acara perkawinan dimulai. Setelah menyarubung selesai lalu dilanjutkan dengan 

―baulah panggung‖. 

―Baulah panggung‖ atau pembuatan panggung adalah kelanjutan pekerjaan warga desa dalam kegiatan 

gotong royong ―aruh pangantin‖ setelah menyarubung selesai maka pekerjaan diteruskan dengan membuat 

panggung, tujuan dari dibuatkan panggung adalah untuk tempat alat musik dan para personil musik itu sendiri untuk 

menghibur para warga dan tamu undangan. Serta tempat untuk ―ba arak pengantin‖ sebuah acara puncak dari 

hajatan perkawinan bagi masyarakat Balangan Pahuluan, dimana sepasang pengantin diarak dari rumah menuju 

panggung, biasanya panggung terletak di depan rumah dengan tinggi sekitar 1 setengah meter dan luas panggung 

sekitar 5 x 4 m. Setelah menyarubung selesai, para kaum laki-laki beristirahat sambil minum dan makan-makanan 

berupa ―wadai‖ atau kue-kue kering, dan beberapa bungkus rokok yang bisa dihisap, kesemuanya adalah suguhan 

dari tuan rumah sambil menunggu kaum perempuan menyelesaikan pekerjaannya yaitu ―menyambal‖, agar setelah 

selesai bisa dibacakan do‘a selamat baru makan bersama. 

―Manampi‖ baras adalah kegiatan pertama yang khusus dikerjakan oleh sebagian besar para kaum 

perempuan. Di rumah pengantin, beras yang dibersihkan adalah beras yang akan digunakan untuk hajatan 

perkawinan. Dengan cara di ―tampi‖ menggunakan ―nyiru‖ agar ―antah‖ nya biasanya dibuang, menampi beras 

biasanya dilaksanakan empat hari sebelum acara perkawinan. Pada siang hari sekitar 2/3 siang. Setelah menampi 

baras selesai, maka dilanjutkan dengan ―marabuk‖. Sambil menampi beras dan ―merabuk‖ para ibu-ibu warga desa 

juga disuguhi minuman dan kue-kue kering, dan apabila ―menampi baras‖ dan ―merabuk‖ selesai barulah makan 

bersama. Lauk-lauk pun unik, diantarnaya, ―iwak wadi‖, ―mandai‖, ‖pakasam‖, dan ―jaruk nangka.‖ dan lain-lain, dari 

empat hari menjelang acara perkawinan diselenggarakan rumah pengantin sudah ramai didatangi warga untuk 

saling membantu bahkan ini sangat terasa keramaiannya. 

―Menyambal‖ atau menghaluskan bumbu-bumbu sebagai rempah-rempah  makanan dilaksanakan tiga hari 

sebelum acara perkawinan dimulai, dari bawang merah, bawang putih, kencur, jahe, kunyit, laos, sereh, keminting, 

dan lain-lain. Pada pelaksanaan acara, ibu-ibu diseluruh kampung. Saking banyaknya yang membantu proses 

menyambal pun sangat cepat selesai karena masing-masing ibu membawa ―cobek dan olekan‖ sendiri dari rumah 

agar semuanya bisa bekerja dengan cepat. Bumbu-bumbu yang dibuat biasanya adalah bumbu ―gangan sarubung‖ 

gangan khas dari masyarakat Balangan Pahuluan, ―gangan‖ yang berbahan dasar ―umbut nyiur‖ dan labu ini dikenal 

dengan makanan yang menggunakan rempah-rempah yang banyak ―gangan sarubung‖ ini tidak akan pernah 

ditinggal dalam setiap hajatan pangantin, baik itu dari kalangan berada atau pun tidak. ―Gangan Sarubung‖ terdiri 

dari ―umbut nyiur‖, ―waluh‖ (labu), kacang panjang, ubi, kunyit, kencur, kemiri, santan kelapa. Jika ―menyambal‖ atau 

mengolah bumbu ini selesai, ditutup dengan makan bersama lalu Ibu-ibu pulang ke rumah masing-masing. 

―Ari sahari (hari malawatan)‖ atau satu hari menjelang acara perkawinan diselenggarakan, keramaian 

semakin terasa, dikarenakan banyaknya warga desa-desa lain yang datang untuk ―melawan‖/membawa beras dan 

uang sekitar Rp 10.000-50.000 untuk di‖lawatkan‖ atau disumbangkan kepada tuan rumah. Masyarakat luar 



khususnya ibu-ibu yang datang dari desa-desa sebelah tentunya datang atas ―saruanan‖ atau undangan dari mulut 

yang disampaikan oleh pihak tuan rumah yang mendatangi tiap-tiap buah rumah dibeberapa kampung untuk 

mendatangi acara perkawinan yang akan diselenggarakan, ―Basaruan‖ mengundang Ibu-ibu diluar kampung ini 

dilaksanakan satu minggu sebelum acara diselenggarakan, dan setiap ibu-ibu yang datang membawa ―panglawat‖ 

akan dicatat oleh tuan rumah kemudian apabila yang bersangkutan juga melaksanakan hajatan perkawinan, si tuan 

rumah bisa mencek dicatatan berapa banyak yang telah dia sumbangkan, ini sebagai acuan saja agar kedua belah 

pihak merasa sama-sama saling membantu. 

―Bajaga Pangantin‖ atau berkumpulnya para pemuda dan remaja pada malam hari di rumah pengantin, 

biasanya dimulai malam keempat sebelum perkawinan. Misalkan perkawinan hari Minggu, maka para remaja dan 

pemuda mulai ―Bajaga Pengantin‖ dari malam Kamis, ini mulai dari habis Isya, sekitar jam 20.00-tengah malam 

bahkan sampai ada yang mengianp. Kegiatan mereka ada yang sekedar duduk-duduk, bermain kartu dan ada yang 

membantu tuan rumah mendekorasi ruang tamu, dari membuat tulisan berupa kalimat-kalimat ―Selamat Datang‖. 

Mohon Do‘a restu‖, ―Silahkan masuk‖ dan lain-lain. Tentunya tuan rumah merasa terbantu karena pekerjaan dapat 

selesai dengan cepat, dan kondisi lingkungan rumah pengantin aman. 

―Marudan nyiur ―agar bisa diperas dan diambil santannya buat dijadikan bahan dalam membuat masakan 

yang bakal dihidangkan pada hari puncak perayaan hajatan perkawinan ―Marudan Nyiur‖ dilakukan oleh ibu-ibu 

warga desa. Proses ini dilakukan setelah salat subuh, para ibu-ibu bergegas menuju rumah pengantin di waktu 

subuh setelah salat subuh dilaksanakan, mereka masing-masing membawa ―Parudan‖ agar pekerjaan ―marudan 

nyiur‖ cepat selesai. Sementara para kaum laki-laki sudah keluar dari rumah terlebih dahulu, sekitar pukul 3.30/04.00 

mereka sudah berada di rumah pengantin untuk menyiapkan ―Wadah Pengawahan‖ atau tempat memasak untuk 

skala besar, guna memasak nasi dan memasak ―gangan‖ dengan kawah dengan skala besar agar mencukupi 

persediaan buat acara perkawinan siang harinya jika semua telah selesai maka ditutup dengan do‘a serta makan 

karak bersama. 

 

III. SIMPULAN 

Makna perkawinan bagi masyarakat Desa Galumbang Kecamatan Juai Kabupaten Balangan bukan 

sekedar acara hajatan biasa, yang dilangsungkan dan dinikmati selama satu hari pada puncak acara, melainkan 

lebih dari pada itu. Masyarakat Desa Galumbang mengikuti dan ikut ambil bagian dari awal proses dimulainya 

perkawinan hingga acara perkawinan selesai, kesemuanya mempunya rentetan waktu yang sangat panjang. Proses 

perkawinan bagi masyarakat Desa Galumbang adalah peristiwa penting, dimana kebersamaan dan jalinan tali 

silaturahmi bisa ditumbuhkan kembali, melalui perkawinan masyarakat bisa saling mempererat tali persaudaraan 

antar sesama, karena di dalam perkawinan yang diselenggarakan terdapat pekerjaan yang harus dikerjakan secara 

bersama-sama. 

Bagi para remaja dan anak-anak muda yang ikut membantu dalam kegiatan perkawinan juga mendapatkan 

pembelajaran tentang bagaimana melestarikan tradisi saling membantu antar sesama warga masyarakat sehingga 

pekerjaan akan jauh terasa lebih ringan dan mudahan, jiwa-jiwa muda dengan tenaga-tenaga yang masih kuat 

tentunya juga menambah pekerjaan lebih cepat selesai jika dibandingkan dengan kaum-kaum tua yang 

mengerjakannya, untuk itulah perkawinan di Desa Galumbang bukan sekedar hajatan biasa melainkan juga sebagai 

pembentuk hubungan yang harmonis antara remaja dan kaum-kaum tua di desa, karena perkawinan sebagai proses 

sosialisasi penanaman nilai-nilai budaya dari kaum-kaum tua kepada remaja. 



Perkawinan juga dijadikan tempat untuk berinteraksi antara warga masyarakat, bertukar pikiran baik 

seputar pekerjaan, kehidupan sosial dan bahkan hal politik sekali pun. Perkawinan juga menjadi sebuah momentum 

kebersamaan dan pertemuan bagi pihak keluarga  yang terpisah jarak karena ada yang memilih menetap di 

kampung halaman dan ada juga yang memilih merantau jauh di kampung orang. Melalui perkawinan keluarga 

berdatangan dan saling berkumpul jadi satu, membawa serta membagikan kisah dan cerita masing-masing tentang 

kehidupan yang telah dijalaninya. 
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ABSTRAK 

Pendidikan IPS yang diimplementasikan dalam pembelajaran membekali peserta didik dengan tujuan peserta didik 
cakap dalam kehidupan sosialnya dengan mengembangkan potensi dirinya. Kehidupan sosial tercermin dari aktvitas 
yang dilakukan seseorang sepanjang kehidupannya yang dapat dilihat dari keseharian, misalnya pedagang, petani 
dan nelayan. Di Nagara, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, dalam mendayung kehidupan masyarakatnya 
menggunakan sungai sebagai sarana sosial dimana terjadi komunikasi-komunikasi di batang (tempat mandi, 
mencuci dan buangan air besar serta air kecil). Masyarakat sungai Nagara adalah masyarakat yang memiliki pola 
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pemukiman yang sejajar menyisir sungai. Batang digunakan sebagai sarana sosial untuk menjalin kekerabatan dan 
kekeluargaan.  

Kata kunci: pendidikan IPS, aktivitas sosial, masyarakat sungai. 

I. PENDAHULUAN  

Kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani adalah paedagogie. Pendidikan tersebut kemudian dimaknai 

sebagai usaha yang dilakukan oleh orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak untuk membimbing atau 

memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya kearah kedewasaan (Armani, 2005). Pembelajaran IPS dapat 

dilakukan melalui aktivitas sosial. Masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai Nagara menjadikan sungai sebagai 

sumber kehidupan. Sebagai sumber kehidupan, sungai dijaga dan dipelihara. Dalam kaitan pembelajaran IPS, 

aktivitas sosial masyakarat di sungai Nagara dalam aspek sosial dapat dijadikan sumber pembelajaran IPS. Aspek 

sosial meliputi hubungan sosial, proses sosial dan pengetahuan sosial yang dalam pengetahuan lokal dan budaya 

tentang sungai. Oleh karena itu, pembelajaran IPS dalam aspek sosial masyarakat dengan melakukan observasi dan 

wawancara oleh siswa berdasarkan pada tempat tinggal. Pembelajaran IPS dalam aspek sosial masyarakat sungai 

Nagara dapat diterapkan dalam kehidupan sosial. 

 

II. PEMBAHASAN 

 2.1 Pembelajaran IPS dalam Aktivitas Sosial  

Proses belajar merupakan usaha  sadar yang dilakukan oleh individu dalam melalukan aktivitas proses 

belajar. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran yang hendak dipelajari atau masalah yang 

hendak dipecahkan (dalam istilah teori sibernetik adalah sistem informasi yang hendak dipelajari) diketahui ciri-

cirinya. Materi tertentu akan lebih tepat disajikan dalam urutan yang teratur, linear, sekuensial, sedangkan materi 

pelajaran lainnya akan lebih tepat bila disajikan dalam bentuk terbuka dan memberi kebebasan kepada siswa untuk 

berimanjinasi dan berpikir (Budiningsih, 2005: 87).  

Menurut Sadiman (2010: 2) belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua yang 

kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga liang lahat 

nanti. Satu pertanda seseoramg telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. 

Menurut Muhammad Ali (Fathurrahman dan Sutikno, 2011: 7) mengajar merupakan suatu proses yang 

komplek, tidak hanya sekedar menyampaikan informasi dari guru kepada peserta didik. Dalam mengajar banyak 

kegiatan yang harus dilakukan terutama bila hasil belajar yang lebih baik pada seluruh peserta didik. Oleh karena itu 

rumusan pengertian mengajar tidaklah sederhana yang mana meliputi seluruh kegiatan dan tindakan dalam 

perbuatan belajar itu sendiri. 

Menurut UUD No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan diri 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.  

Usaha sadar perserta didik sangat diperlukan dalam memberikan motivasi dalam menjaga dan memelihara 

aktivitas sosial masyarakat. Aktivitas sosial pada masyarakat Nagara mulai berkurang, dikarenakan aktivitas sosial 

hanya dilakukan orang tua, sedangkan anak remaja dewasa dan anak kecil tidak ada lagi kepedulian sosial terhadap 

sungai. Pendidikan yang dilakukan oleh orang tua dalam menjaga dan memelihara sungai sudah baik, dikarena 

mereka menggunakan transportasi sungai sebagai saran untuk melakukan berbagai aktivitas sosial. Aktivitas sosial 

yang dilakukan lebih pada hubungan sosial dengan sungai. Hubungan ini dapat mencipakan sistem kekeluargaan 

dan kekerabatan dengan masyakarakat sungai nagara. Hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut 



hubungan antara orang perorang, antara kelompok dengan kelompok manusia, maupun antara orang perorangan 

antara kelompok manusia (Soekanto, 1987: 51). 

 Hubungan sosial yang terjadi dalam pembelajaran IPS adalah hubungan yang mengarahkan pada aktivitas 

sosial dalam proses antara individu dan kelompok dengan kehidupan yang ada pada masyarakat. Hubungan individu 

dengan memberikan pengetahuan lokal terhadap masyarakat sungai. Pengetahuan lokal memberikan pemahaman 

oleh orang tua terhadap anak dalam melihat aspek kehidupan. Aspek kehidupan dapat dilakukan ketika anak 

melakukan observasi terhadap kehidupan. Kehidupan masyarakat nagara lebih mengarahkan sungai sebagai sarana 

kehidupan. Penggunaan sungai di Nagara dapat dilihat dari aktivitas sosial. Setiap pagi hari sering dlihat para 

pedagang, petani dan nelayan menggunakan sungai sebagai sarana sosial. Saran sosial terjadi hubungan 

komunikasi-komonukasi pada sebuah tempat yaitu batang (tempat mandi, mencuci dan buangan air besar serta air 

kecil). Tempat mandi batang juga digunakan sebagai saran sosial untuk menjalin kekerabatan dan kekeluargaan. 

Dikarenakan dengan batang ini mereka dapat memberikan saran dan masukan  dalam menghadapi berbagai hal 

dalam kehidupan. 

 2.2 Budaya Lokal Masyarakat Sungai Nagara dan Perbahan Sosial 

 Budaya lokal masyarakat sungai Nagara melalui kegiatan dalam permainan. Kegiatan permaianan meliputi 

permaianan batiwah, petak umpet, baajakan, balogo, tarik tambang, bermain layang-layang. Permainan lokal ini 

dapat memberikan proses sosial dan proses belajar terhadap anak. Seorang dapat mengamati perilaku dengan 

orang lain setelah membandingkannya dengan perilaku sebelum belajar (Ardi, 2014:19).  

Perilaku seseorang perserta didik perlu membandingkan dengan perilaku sebelum belajar dengan 

memberikan pengetahuan dalam pendidikan aktivitas sosial dalam budaya lokal. Menurut Koentjaraningrat, budaya 

merupakan hasil pemikiran manusia yang berupa akal, rasio dan karsa. Budaya lokal mulai mengalami sebuah 

perubahan sosial dalam aktivitas masyarakat. 

Perubahahan sosial yang terjadi  pada masyarakat nagara adalah perubahan dalam bentuk interaksi. 

Perubahan dalam bentuk interaksi, interaksi antara individu tidak sekaku pada masa lalu ketika interaksi harus 

dilakukan secara tatap muka. Di era sekarang, interaksi dapat dilakukan kapan saja, melalui telepon, handphone, 

email, chatting, facebook, yahoo messenger, twitter dan berbagai alat teknologi canggih lainya (Martono, 2001: 8). 

Perubahan interaksi memang terjadi dalam masyarakat, tetapi masyakarat Nagara tetap menjadikan batang sebagai 

sarana untuk menjalani komunikasi antara individu dan kelompok. Perubahan komunikasi dalam lingkup sosial 

memang mempunyai pengaruh dalam perubahan perilaku. Perilaku pada anak remaja, dewasa dan anak kecil sudah 

mengarah pada modernisasi yang mana mereka tidak lagi peduli terhadap aspek sosial dan aspek budaya lokal. 

Pengetahuan ilmu sosial memberikan pengetahuan bagaimana cara kita dapat melihat aspek kehidupan dan budaya 

lokal. Aspek kehidupan dan budaya lokal saling berhubungan dimana kehidupan dijalankan oleh manusia sedangkan 

budaya hasil yang dicipakan oleh manusia dengan pendekatan ilmu sosial. 

Ilmu sosial dalam aktivitas sosial masyarakat sungai Nagara terletak pada peranan yang dilakukan oleh 

seorang pendidik dan orang tua dalam memperkenalkan pengetahuan lokal terlebih dulu, dikarenakan pengetahuan 

lokal memberikan sebuah pengalaman sosial yang individu dan kelompok. Kelompok adalah sesuatu yang alami, 

karena manusia sebagai makhluk sosial akan berinterkasi satu dengan yang lain sehingga membentuk kelompok-

kelompok tertentu (Zulkarnain, 2014: 1). Kelompok dalam aktivitas sosial  terjadi ketika  sesorang memiliki tujuan 

yang sama dan memiliki peranan dan fungsi. Kegiatan masyarakat sungai itu memiki tujuan yang sama yaitu untuk 

menjalankan aktivitas sosial seperti untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dalam menggunakan transportasi sungai 

mereka bisa melakukan komunikasi ketika menuju tempat pertanian, pasar dan sekolah. Dari segi pertanian ada 

aktivitas sosialnya yaitu hubungan yang terjalin dalam memberikan pengetahuan dalam bertani dengan baik. Dari 



segi pasar aktivitas sosial saling memberikan saran-saran dalam harga jual-beli barang dagangan. Dari segi sekolah 

aktivitas sosial yaitu ada hubungan komunikasi dalam sekolah. beberapa aktivitas sosial tersebut dapat 

menggambarkan bahwa aktivitas sosial itu terjadi ketika seseorang melakukan pendekatan secara sosial dalam 

menerapkan pembelajaran IPS. 

Pendekatan sosial yang dilakukan dengan melibatkan siswa dalam melakukan kegiatan yang terjadi. 

Pendekatan sosial memberikan pengetahuan pada siswa. Siswa memiliki tingkat pemahaman sosial yang baik, 

apabila siswa dapat melihat dan merasakan langsung akitivitas sosial pada masyarakat sungai Nagara, mulai dari 

pagi sampai malam hari. Pada pagi hari aktivitas sosial terjadi ketika saat melakukan mandi di batang, siang mereka 

hari tidur, sore hari mereka mandi dan malam hari mereka melakukan perkumpulan diwarung-warung hingga sampai 

larut malam sambil berbincang-bincang. Masalah pemerintah merupakan isu-isu yang sering didengar dan 

dibicarakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu, yang 

telah cukup lama yang mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka, untuk menuju kepada tujuan yang sama 

(Ahmadi, 1984: 56).  

Masyarakat sungai Nagara adalah masyarakat yang memiliki pola pemukiman yang sejajar menyisir 

sungai. Pola pemukiman di sungai ini tidak memiliki batasan dalam aturan tanah untuk mengarah ke sungai. Hal ini 

dapat dilihat dari ilmu geografi tentang letak geografis. Dari pembelajaran IPS melalui aktivitas sosial siswa dapat 

melihat aspek sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari khususnya masyakarat sungai Nagara memiliki 

keterkaitan sosial dalam ilmu sosial seperti ilmu sosiologi, ekonomi, politik, antropologi, psikologi dan geografi. 

Pembelajaran IPS melalui pendekatan sosial di masyarakat sungai Nagara dapat dilakukan oleh seseorang dalam 

memahami kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan berdasarkan ilmu-ilmu sosial. 

 

III. SIMPULAN 

Dari paparan yang telah dikemukan tentang pembelajaran IPS melalui aktivitas sosial masyarakat sungai 

Nagara. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas sosial masyarakat Nagara dapat dilihat dari berbagai aspek seperti 

aspek sosial, budaya, politik, ekonomi dan geografi. Semua aktivitas itu terjadi dalam berbagai kegiatan yang 

dilakukan dimana mereka sering menggunakan batang (tempat mandi, mencuci, buang air besar dan kecil) sebagai 

sarana yang tepat dalam melakukan aktivitas sosial yang dapat menciptakan sistem kekerabatan dan kekeluargaan. 

Semua akivitas sosial dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan sosial  melalui observasi terhadap 

masyarakat dalam aktivias sosial di masyarakat sungai Nagara. 
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ORANG TIONGHOA DI BANJARMASIN 
DALAM SEJARAH BANJAR 
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ABSTRAK 

Etnis Tionghoa datang ke Nusantara dan menjadi bangsa Indonesia dengan budayanya yang saling berinteraksi 
dengan budaya lokal. Kedatangan etnis Tionghoa ke Banjarmasin yang kental dengan budaya sungainya, 
menjadikan masyarakat Tionghoa Banjarmasin membangun budaya berbasis sungai sehingga daerah Pecinan 
bukanlah wilayah terasing, melainkan berintegrasi. Saling keterikatan antar etnis menjalin terbangunnya sikap 
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gotong royong, saling membantu, solidaritas sosial dan mengembangkan integrasi sosial, terlebih penting tidak ada 
sikap diskriminatif terhadap kaum minoritas. Kearifan tersebut sangat layak menjadi sumber pembelajaran IPS 
berbasis kearifan lokal. 

Kata kunci: Tionghoa, masyarakat, budaya sungai 

I. PENDAHULUAN 

Dunia mengenal Indonesia sebagai negara yang mempunyai keragaman berbagai ras, etnis, agama dan 

kebudayaan. Selain itu dikenal sebagai negara maritim yang kuat, karena tidak hanya mempunyai puluhan ribu pulau 

tetapi juga bagaimana masyarakat tiap daerahnya mempunyai ciri khas dalam bercocok tanam, dengan budaya 

mereka sendiri. Unsur kemaritiman Indonesia kurang popular di masyarakat Indonesia, padahal tokoh Tionghoa 

laksamana Cheng Ho merupakan tokoh pemaritiman Nusantara. 

Sebagai bangsa majemuk (Titin Listiyani, 2011) penduduk Indonesia terdiri dari berbagai ragam suku 

bangsa, demikian pula kebudayaannya. Hildred Geertz menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 300 etnis atau suku 

bangsa yang ada di Indonesia. Satu diantaranya, etnis Tionghoa banyak dikenal sebagai masyarakat yang gemar 

berdagang. Orang Tionghoa di Indonesia mudah berbaur dengan masyarakat pribumi dan mendirikan pemukiman 

ditiap kota yang  membangun komunitas Tionghoa disebut Kampung Cina atau ―Pecinan‖. 

Orang-orang Tionghoa membangun pemukiman di daerah dekat sungai atau dekat pasar dalam 

membangun ekonomi dengan berdagang. Pecinan berasal dari bahasa Jawa yang berarti suatu wilayah (tempat 

tinggal) yang mayoritas penghuninya orang Tionghoa. Pecinan juga berfungsi sebagai pusat ekonomi dan 

perdagangan. Dalam bahasa Inggris, Pecinan disebut China Town. Pecinan merupakan kawasan tempat tinggal 

orang Tionghoa yang merantau dan kemudian menetap, membangun komunitas dan melakukan aktivitas di Pecinan 

seperti perdagangan dan peribadatan dimana terdapat Kelenteng. Pecinan umumnya terdiri dari ruko dan terdapat 

kelenteng tempat persembahyang pemujaan dewa kepercayaan warga Tionghoa. Ruko digunakan tempat 

berdagang sekaligus tempat tinggal. Bangunan dan rumah di kawasan Pecinan pada umumnya berlantai dua. 

Iwan Sentosa (2012) berpendapat bahwa kawasan-kawasan ini telah menjadi tujuan wisata. Gaya 

bangunannya yang khas menarik wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Pecinan. Toko-toko yang menjual 

souvenir, toko obat, dan restoran juga menjadi minat wisatawan untuk berkunjung. Hampir di setiap kota besar 

terdapat wilayah Pecinan, yang sering disebut juga sebagai Kampung Cina. Pecinan yang terkenal di Jawa adalah 

Pecinan di kota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta dan Magelang dan Jakarta seperti kawasan 

Glodok dan Grogol di Jakarta Barat sebagai Pecinan terbesar di Indonesia. 

Bangsa Tionghoa mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Pada abad ke-11, mereka mulai tinggal di 

wilayah Nusantara, terutama di pesisir timur Sumatera dan Kalimantan Barat. Pada abad ke-14, ada warga Tionghoa 

yang bermigrasi ke Pulau Jawa, terutama di pantai utara Jawa. Perpindahan ini akibat aktivitas perdagangan antara 

India dan Tiongkok melalui jalur laut. Pecinan di pedalaman Pulau Jawa mulai berkembang pesat pada abad ke 19, 

pada jaman penjajahan Belanda. Tujuan pemerintah Belanda mengembangkan kawasan Pecinan untuk memperluas 

jalur distribusi hasil bumi dan kawasan perekonomian. 

Menjadi hal yang sangat menarik dengan adanya orang Tionghoa di Indonesia sendiri khususnya 

Kalimantan Selatan di Banjarmasin, sebagai bentuk kemajemukan masyarakat yang berpengaruh terhadap 

kehidupan baik dari sejarah, budaya, ekonomi dan lain-lain.  

II. PEMBAHASAN 

Menurut Heri Susanto (Abbas, 2015) bahwa dikemukakan bahwa pendidikan IPS adalah upaya 

memperkenalkan kondisi bangsa kepada peserta didik. Sasaran dari proses tersebut adalah adanya kesadaran 



nasional sebagai warga negara Indonesia. Tujuan akhir dari proses tersebut adalah sikap nasionalisme peserta 

didik. Dalam tinjauan ini sikap nasionalisme yang dimaksud merupakan sikap nasionalisme yang diawali dari 

pemahaman budaya bangsa dan selanjutnya menerima keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. 

Keterkaitan guru berkaitan dengan pendidikan IPS adalah bagaimana menyikapi kearifan lokal yang ada 

kepada siswa dengan menjelaskan dan menanamkan akan kemajemukan Indonesia khususnya di Banjarmasin, 

agar nilai-nilai pengamalan Pancasila di dalam diri siswa sendiri menjadi lebih kuat dan bisa menjaga keharmonisan 

kehidupan bermasyarakat yang serba beragam, baik agama, etnis, ras dan kebudayaan atau secara umum dalam 

social skill kepada para siswa. Oleh karena itu, dengan menanamkan sikap saling menghormati, diharapkan siswa 

bisa menjadi salah satu pelopor kehidupan bermasyarakat yang harmonis tanpa memandang agama, etnis, ras 

ataupun kebudayaan yang dapat meningkatkan sikap gotong royong, saling menghargai, solidaritas sosial dan 

mengembangkan integrasi sosial. 

 Afthonul Afif (2012) menggunakan istilah kata ―orang‖ dibandingkan ―etnis‖ berdasarkan alasan dari 

Koentjaraningrat. Menurutnya, ―orang‖ lebih umum dikenal dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari ketimbang 

menggunakan kata ―etnis‖, karena orang Indonesia akan kesulitan dalam memahami konsepsi kedua dan konsepsi 

menggunakan kata ―orang‖ lebih kaya maknanya ketimbang ―etnis‖. Sainul Hermawan (2005) mengutip Leo 

Suryadinata: ‖Tionghoa adalah istilah yang dibuat sendiri oleh orang di Indonesia berasal dari kata Cung Hwa dari 

Tiongkok. Istilah Tionghoa dan Tiongkok lahir dari lafal Melayu (Indonesia) dan Hokian, jadi secara linguistik 

Tionghoa dan Tiongkok memang tidak dikenal (diucapkan dan terdengar) diluar masyarakat Indonesia. Jadi ini 

adalah khas Indonesia, oleh sebab itu di Malaysia dan Thailand tidak dikenal istilah ini.‖ 

Wacana tentang Tionghoa tidak pernah tunggal. Keberagaman cara pandang terhadap Tionghoa tidak 

hanya terdapat dalam kelompok non-Tionghoa, tetapi juga terjadi dalam kelompok Tionghoa. Keberagaman cara 

pandang tampak dalam perdebatan mengenai pentingnya istilah yang tepat untuk menyebut orang Tionghoa. 

Langkah penting untuk mengikis diskriminasi terhadap minoritas Tionghoa di Indonesia engan mewacanakan 

kembali istilah Tionghoa. Kata Tionghoa lebih tepat dibandingkan  kata Cina, karena menghindari perselisihan dan 

dalam maksud adanya penghinaan terhadap warga keturunan Tionghoa. 

Menurut Moch. Fajar Amrullah (2004: 36-37) Orang Cina/Tionghoa yang datang ke Indonesia atau 

Tionghoa Imigran disebut dengan ―Cina Totok‖, setelah itu ada yang kawin dengan orang-orang pribumi dan 

melahirkan Tionghoa Peranakan. Untuk itu biasanya mereka berorientasi pada kebudayaan Indonesia, termasuk 

dalam hal bahasa. 

Menurut Titin Listiyani (2011) Masyarakat Tionghoa di Indonesia umumnya terbagi menjadi dua golongan. 

Pertama disebut dengan golongan peranakan, yaitu generasi imigran Cina yang hidup turun-temurun di Indonesia 

yang sudah tidak lagi condong ke negeri Cina dan telah menganggap Indonesia sebagai bangsa asli mereka. 

Golongan kedua adalah golongan ‗Totok‘ yaitu mereka yang telah hidup turun-temurun namun pada umumnya masih 

fanatik menggantungkan loyalitas kepada leluhurnya di negeri Cina. 

Menurut Mely G. Tan (1979), bahwa Orang Tionghoa yang datang ke Indonesia ada tiga golongan yaitu 

golongan berbahasa Hokkian, Golongan berbahasa Hakka dan Golongan berbahasa Teo-Chiu, dari tiga golongan 

yang datang ke Banjarmasin itu yaitu paling banyak Hokkian dan Hakka, orang Tionghoa di Kalimantan Selatan 

disebut dengan ―Cina Parit‖. 

Kedatangan Orang Tionghoa Nusantara khususnya ke daerah Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan 

adalah dari beberapa sumber baik dari berita sejarah, sumber-sumber penelitian para ahli, antara lain sebagai 

berikut : 



Menurut Sjarifuddin, dkk (2003) bahwa dalam sebuah catatan Kronik Cina Buku 323 Sejarah Dinasti Ming 

(1368-1643) menyebutkan tentang keberadaan Kesultanan Banjar pada masa Sultan Hidayatullah I (adalah Sultan 

Banjar ke-3 yang memerintah pada tahun 1570–1595) yang menunjukkan kunjungan pedagang Cina sudah terjadi 

pada masa raja tersebut, dalam catatan-catatan sejarah lainnya seperti Song Se (Kitab Sejarah Dinasti Song) juga 

ada tertulis tentang sejarah utusan-utusan kerajaan Po Ni (Po Ni banyak disebut sebagai Pulau Kalimantan dalam 

banyak kitab sejarah Dinasti-Dinasti di China) pada tahun 977 dan 1082 M. 

W.P Groeneveldt (2009) menerjemahkan bahwa seperti yang disebutkan diatas dalam Kronik Cina Buku 

323 Sejarah Dinasti Ming (1368–1643) menyebutkan tentang keberadaan Kesultanan Banjar pada masa Sultan 

Hidayatullah I (adalah Sultan Banjar ke-3 yang memerintah pada tahun 1570–1595) yang menunjukkan kunjungan 

pedagang Cina sudah terjadi pada masa raja tersebut, dalam catatan lainnya menyebutkan bahwa di Kalimantan 

Selatan khususnya kota Banjarmasin pada abad ke-17 disebutkan tentang pasar terapung dan ditulis dalam buku 

catatan Dong XiYang Kao (1618) bahwa ―Para wanita negara ini menggunakan sampan kecil untuk mendekati kapal 

dan menjual makanan. Tetapi perdagangan secara umum dilakukan para pria.Mata uang yang digunakan oleh 

masyarakatnya adalah koin timah hitam‖. 

Dikutip dari David Ch‘ng dalam Lukas S. Musianto (2003) bahwa trend masa kini ialah menuju pada 

modernisme dan globalisme. Demikian juga kehidupan manusia. Sekaligus meskipun tetap monodualistik, akan 

tetap antara hal umum dan hal khusus tersebut untuk saling melengkapi. Segi nurani manusia cenderung manusia 

sebagai makhluk yang umum saja. Namun secara khusus manusia berbentuk konkrit dan tertentu. Kedatangan 

orang Tionghoa ke Selatan melalui jalur migrasi ke Selatan dengan target yang berubah-ubah. Mula-mula misi 

kebudayaan, eksplorasi, dan kemudian misi perdagangan. Tercatat pada awal abad ke-15 berdirilah pemukiman-

pemukiman tetap orang Tionghoa. Tokoh pelayar terkenal, Cheng Ho mengadakan penjelajahan antara 1405–1433. 

Masyarakat yang terbentuk pun beraneka bentuk antara lain dalam bentuk Perhimpunan Cina Perantauan. 

Dikutip dalam Tjilik Riwut (2007) bahwa catatan-catatan sejarah lainnya seperti Song Se (Kitab Sejarah 

Dinasti Song) juga ada tertulis tentang sejarah utusan–utusan kerajaan Po Ni pada tahun 977 dan 1082 Myang 

menyebutkan tentang Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan oleh dinasti-dinasti di China. Orang-orang 

Tiongkok (orang Cina daratan) yang gemar berlayar dan berdagang ke daerah baru didatangi tidak terkecuali di 

Nusantara, hal tersebut membuat mereka membangun suatu komunitas atau perkumpulan sesama orang Tiongkok 

di Nusantara, bahkan sampai kemerdekaan Indonesia sekarang. 

Dalam Ivan Taniputera (2008) orang Tionghoa sendiri banyak berbaur dengan masyarakat pribumi 

Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia, diperkirakan kedatangan orang Tionghoa ke Banjarmasin pada 

abad ke-19 dan ke-20 dimana pada saat bergolaknya akhir masa dinasti Qing membuat banyak gejolak 

dipemerintahan yang membuat para penduduk resah dan mencoba merantau ke luar dari negeri setelah Perang 

Candu (1839 – 1842) dan Pemberontakan Tai Ping (1851 – 1865), kebanyakan dari orang-orang Tionghoa yang 

merantau adalah dari Guangzhou (rata-rata orang golongan Hokkian) dan juga kedatangan Jepang pada Perang 

Dunia ke-2 yang menyebabkan eksploitasi manusia besar-besaran di China yang menjadi faktor migrasi besar-

besaran masyarakat Tiongkok ke luar negeri salah satunya adalah ke kota Banjarmasin. 

Handy (2014) memberikan pendapat bahwa tidak semua orang Tionghoa yang berada di Banjarmasin, 

khususnya daerah Pecinan beragama atau kepercayaan Kong Hu Chu, tetapi banyak juga yang beragama Islam, 

Kristen Katholik, Kristen Protestan juga Buddha, yang menjadi kemajemukan dalam masyarakat Tionghoa sendiri, 

dan yang terbanyak adalah Orang Cina Parit, disamping nantinya banyak yang bermigrasi ke daerah Hulu Sungai 

seperti Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara dan daerah Tabalong. 



Menurut Sjarifuddin, dkk (2003): Urang Banjar adalah nama penduduk yang mendiami daerah sepanjang 

pesisir Kalimantan Selatan dan menggunakan Bahasa Banjar sebagai penutur bahasa sehari-hari. Perpaduan 

kultural antara setidaknya terdiri atas etnik Melayu sebagai etnik dominan, kemudian ditambah dengan unsur Bukit, 

Ngaju dan Manyaan. Urang Banjar terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan wilayahnya, yaitu Urang Banjar Kuala 

yang mendiami sekitar daerah Banjarmasin dan sekitarnya, Urang Banjar Pahuluan yang mendiami daerah Hulu 

Sungai dari Tapin hingga Amuntai dan Urang Banjar Batang Banyu yang banyak mendiami dari muara sungai 

Nagara sampai dengan Tabalong. 

Kebudayaan masyarakat Kalimantan Selatan khususnya Urang Banjar yang tinggal di Banjarmasin adalah 

kebudayaan sungai dimana hampir segala aktivitas masyarakatnya berlangsung di atas sungai, dimana terlihat 

sampai sekarang masih bergeraknya perekonomian masyarakat dengan Pasar Terapung baik yang di Muara Kuin 

ataupun di Lok Baintan, selain itu juga aktifitas transportasi sungai dengan menggunakan jukung atau disebut 

perahu. 

Menurut Saleh (1991) proses sejarah dalam perjalanan pembentukan khas kebudayaan sungai kelompok 

Banjar ini adalah akibat lingkungan alam Kalimantan Selatan yang penuh sungai, adaptasi lingkungan oleh tiap 

kelompok, sifat masyarakat yang datang dari generasi ke generasi dan kejiwaan grup yang dimunculkan sejarahnya. 

Kebudayaan Banjar sendiri juga menjadi campuran dari beberapa kebudayaan masyarakat Banjarmasin, 

pada zaman kesultanan Banjar yang merupakan negara maritim dengan muara sungai Nagara dan sungai 

Martapura sebagai jalurnya beberapa diantaranya adalah orang Melayu, orang Dayak dan lainnya, sebagian kecil 

pengaruh dari kebudayaan Tionghoa sendiri juga ada walaupun samar-samar, dalam beberapa festival budaya 

sungai Banjarmasin sendiri, pengaruh dari Tionghoa sangat terasa terutama dari diadopsi bentuk naga sebagai 

simbol salah satu jukung hias yang berpartisipasi mencerminkan betapa harmonisnya budaya Tionghoa dan budaya 

sungai masyarakat Banjar. 

Interaksi oleh masyarakat Banjar dan orang Tionghoa sebagai pendatang dalam kehidupan sehari-hari baik 

dalam perdagangan, kehidupan bertetangga ataupun dalam aspek-aspek lainnya inilah memunculkan keharmonisan 

dan tingkat persaudaraan yang erat tidak terikat oleh hal religius, tetapi tidak semua kehidupan budaya biasa 

dipadukan tetapi secara tidak langsung kebudayaan sungai masyarakat Banjar menjadi kebudayaan orang Tionghoa 

sendiri yang dimana Pecinan terletak dekat dengan Sungai Martapura dan pulau Tatas (sekarang menjadi daerah 

padat dengan salah bangunan yang sangat penting yaitu Masjid Sabilal Muhtadin), dimana sungai Martapura sendiri 

adalah satu jalur transportasi paling penting dari zaman kesultanan Banjar hingga sekarang abad ke-21, disamping 

sungai Martapura sebagai media wisata sungai dengan kelotok mengelilingi sungai Martapura dan mendatangi pasar 

terapung. Keselarasan dalam  kehidupan kebudayaan bisa dilihat dari adanya orang-orang Banjar yang ikut dalam 

pementasan Barongsai terlebih terlihat ketika di pasar-pasar bertepatan dengan hari besar orang Tionghoa terutama 

pada saat perayaan Imlek yang sangat meriah di kelenteng yang terletak dekat sungai Martapura dan ditonton oleh 

khalayak banyak tidak memandang agama, etnis, dan lainnya. 

Nilai kearifan lokal yang bisa kita ambil dan kita jalankan adalah saling menghargai satu sama lain dalam 

kehidupan bermasyarakat, disamping itu juga kehidupan budaya satu dengan lainnya yang berbeda tanpa saling 

merusak tetapi malah menjadi suatu kemajemukan masyarakat Banjarmasin yang berbudaya dan santun. Hal-hal 

tersebut menjadikan pembelajaran sosial kepada masyarakat dari generasi ke generasi, suatu hal yang sangat 

berharganya saling menghormati dan tidak mencemooh apalagi untuk menindas minoritas yang menjadi bagian dari 

masyarakat Banjar. Oleh sebab itu menghindari hal-hal negatif inilah yang harus dijaga tidak membuat trauma 

golongan minoritas yang ada. 



Namun dalam perkembangannya Pecinan Banjarmasin sendiri mengalami penggusuran dari pemerintah 

kota dalam rangka revitalisasi dan pembersihan sungai-sungai kecil yang bermuara ke sungai Martapura sedikit 

mengurangi nilai esensi dari kearifan lokal masyarakat Banjar dan orang Tionghoa, tetapi alangkah baiknya dalam 

tahap selanjutnya menjaga kebersihan bersama sungai-sungai, menjadikan Pecinan sebagai tujuan wisata dan 

sebagai satu tempat yang menunjukkan keberagaman masyarakat Banjarmasin. 

Pada dasarnya revitalisasi sungai di daerah jalan Veteran di kota Banjarmasin atau yang dikenal dengan 

Pecinannya adalah bagaimana orang Tionghoa berkorban untuk masyarakat dalam bidang pembangunan tata kota 

yang bersih dan sehat, warga sendiri tidak menyayangkan akan penggusuran tersebut tetapi menjadi suatu 

pembelajaran sosial kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan sungai dan penghijauan kota Banjarmasin 

yang semakin banyak berdiri gedung-gedung juga ruko-ruko dan menjadikannya hutan beton. 

Eratnya nilai multikulturalisme yang ada dengan tidak saling bersinggungan antar budaya tetapi saling 

melengkapi satu sama lainnya. Nilai-nilai kehidupan sosial yang dapat kita ambil adalah mengikuti alur kehidupan 

masyarakat Banjar tanpa menghilangkan esensi mereka sebagai etnis Tionghoa sendiri, terlihat dari kehidupan 

perekonomian yang terikat dalam kerukunan antar etnis, dalam hal kehidupan lainnya pun juga sama terutama saling 

menghargai dalam keberagaman kehidupan beragama,  saling keterikatan satu dengan lainnya yang dapat 

meningkatkan sikap gotong royong, saling membantu, solidaritas sosial dan mengembangkan integrasi sosial, 

terlebih penting adalah bagaimana untuk tidak bersikap diskriminatif terhadap kaum minoritas. 

 

III. SIMPULAN 

Indonesia dan Tionghoa tidak pernah lepas dalam persejarahan Indonesia, Tionghoa bagian dari Indonesia 

yang sempat terlupakan dan menjadi anak tiri di negeri yang mereka tinggali baik bagi mereka yang datang langsung 

dari Tiongkok sampai ke keturunan mereka sendiri yang lahir dan besar di Indonesia. Tionghoa sendiri pada 

faktanya adalah warga keturunan dari Cina Tiongkok yang lahir di Indonesia dan bermukim di Indonesia ataupun 

warga Tiongkok yang sudah lama bermukim di Indonesia. 

Sejarah dan kebudayaan yang terikat bagi Tionghoa di Banjar secara lugas adalah bagaimana budaya 

sungai mempengaruhi kehidupan mereka secara tidak langsung dengan mendirikan pemukiman dekat dengan 

sungai, dan mengikuti alur kehidupan masyarakat Banjar tanpa menghilangkan esensi mereka sebagai etnis 

Tionghoa sendiri, terlihat dari kehidupan perekonomian yang terikat dalam kerukunan antar etnis, dalam hal 

kehidupan lainnya pun juga sama terutama saling menghargai dalam keberagaman kehidupan beragama, saling 

keterikatan satu dengan lainnya yang dapat meningkatkan sikap gotong royong, saling membantu, solidaritas sosial 

dan mengembangkan integrasi sosial, terlebih penting adalah bagaimana untuk tidak bersikap diskriminatif terhadap 

kaum minoritas. 

Dalam kehidupan bernegara dan bertatakrama sebagai warga negara yang baik, Tionghoa di Indonesia 

adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk. Tionghoa di Indonesia mengajarkan 

bagaimana menghargai antar umat beragama, menghargai antar etnis yang tinggal dan menetap di Indonesia, oleh 

itu hilangkanlah rasa tindak diskriminasi etnis, hargai orang lain dalam melakukan kegiatan keagamaan, saling 

membantu antar warga negara, dan tidak saling mencemooh warga minoritas, selain itu juga bagaimana kita bisa 

belajar tentang kedisiplinan dan keuletan dari orang-orang Tionghoa sebagai pembelajaran kehidupan kita sehari-

hari. 
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ABSTRAK 

Usaha kerajinan penggosokan intan di Martapura merupakan kearifan lokal yang memiliki nilai kebudayaan dan 
berkembang dari generasi ke generasi. Kerajinan penggosokan intan Martapura mengandung keteladanan dan 
kebijaksanaan hidup. Pendidikan IPS dalam implementasi pembelajarannya siswa diharapkan mampu memahami 
nilai-nilai kerajinan penggosokan intan dalam menumbuhkan sikap konservasi terhadap kearifan lokal. Wujud 
kearifan lokal yang dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari sangat relevan dengan konsep pembangunan 
berkelanjutan dalam rangka menjaga dan memelihara keseimbangan lingkungan fisik, ekonomi, dan sosial budaya. 
Penguatan nilai-nilai dari kearifan lokal kerajinan penggosokan intan Martapura merupakan sumber belajar IPS. 

Kata kunci: usaha kerajinan, penggosokan intan, nilai-nilai, pembelajaran IPS 

 

I. PENDAHULUAN 

Martapura sebagai ibukota Kabupaten Banjar dikenal sebagai Kota Intan disebabkan Martapura sebagai 

sebagai wilayah pertambangan dan penggosokan intan sejak penjajahan Belanda. Usaha kerajinan penggosokan 

intan di Martapura merupakan kearifan lokal yang memiliki nilai kebudayaan yang berkembang dari generasi ke 

generasi. Dalam proses pembelajaran, materi kearifan lokal perlu dimasukkan. Tujuannya untuk memberikan 

pemahaman mengenai konsep dasar IPS sekaligus menumbuhkan sikap konservasi siswa terhadap kearifan lokal 

daerahnya sendiri.  

 

II. PEMBAHASAN 

Kegiatan usaha kerajinan penggosokan intan di Kabupaten Banjar telah dilakukan secara turun temurun 

dengan berbagai peralatan tradisional sampai modern. Pada jaman dahulu, para pengrajin penggosokan intan 

berkumpul dalam suatu kawasan atau daerah yang dinamakan Enjin. Di kota Martapura sebelum tahun 1980 

terdapat tiga Enjin dan setiap Enjin dapat menampung 200 sampai dengan 300 pengrajin. Setelah masuknya listrik 

ke rumah-rumah penduduk, kegiatan pengrajin penggosokan intan pindah ke rumah masing-masing karena tersedia 

aliran daya listrik guna memutar dinamo.  

Intan adalah batu yang memiliki tingkat kekerasan paling tinggi dari seluruh bebatuan yang ada di dunia ini, 

dengan skala kekerasan 10 dan berat jenis 3,52. Artinya, tidak ada lagi benda sekeras dan sekokoh intan tersebut 

karena semua benda bebatuan lainnya berada dibawah angka 10. Intan disebut batu mulia (Diamond) berasal dari 

bahan-bahan mineral dalam alam yang terbentuk secara alami, memiliki keindahan yang menarik, bernilai ekonomis 

karena langka dan dipakai sebagai perhiasan. 

Perkembangan intan sejalan dengan peradaban manusia di dunia ini, dimana intan pada asalnya belum 

bermakna apa-apa terkecuali hanya merupakan bagian dari lingkungan hidup yang ada di dalam dan permukaan 

bumi. Sejalan dengan kemajuan peradaban tersebut ketika manusia ingin tampil cantik, tampan dan berbeda dengan 

yang lainnya, akan ada keinginan untuk memperhias diri dengan berbagai asesoris yang terbuat dari bebatuan 

logam-logam, tentunya juga memperlihatkan tingkat ekonomi yang dimilikinya termasuk tingkatan kekayaan 

seseorang untuk dan bahkan suatu daerah atau suatu bangsa.  

2.1. Kerajinan Penggosokan Intan 
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Butiran intan yang didapat dari liang tambang masih berbentuk kasar dan disebut intan mentah. Intan 

tersebut harus diasah atau digosok sedemikian rupa sesuai keinginan. Pada umumnya penggosokan dilakukan 

untuk membentuk intan menjadi 58 permukaan sehingga dapat memancarkan pembiasan cahaya secara sempurna. 

Hasil penggosokan intan ini baru dinamakan berlian atau batu mulia. 

Penggosokan intan pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh bentuk yang dikehendaki dan 

kesempurnaan cahaya. Berdasarkan hasil penggosokan intan dan batu permata meliputi kegiatan: (1) pembentukan 

(cuting) setengah jadi, (2) Bruuting; (3) Penyempurnaan pembentukan, dan (4) Pemolesan/penghalusan atau 

finishing. Kegiatan penggosokan ini dilakukan dengan hati-hati secermat mungkin. Tujuan dari penggosokan adalah 

membentuk, meratakan, dan menghaluskan permukaan bidang-bidang yang dibentuk sehingga mampu 

memantulkan cahaya secara sempurna, memberikan kilauan dan gemerlap. Penggosokan intan untuk mendapatkan 

semua bidang permukaan sarat dengan citra keindahan sebagai permata mulia dan bernilai tingggi. 

Penggosokan pada intan merupakan rangkaian untuk menghasilkan berlian yang memenuhi standar 

rumusan 4 C, yaitu: (1) Cut (irisan/potongan); (2) Colour (warna); (3) Clarity (kejernihan), dan (4) Carat (Bobot atau 

berat). Terpenuhinya rumusan 4C inilah yang menyatu pada sebutir berlian yang berkualitas. 

2.2. Usaha Kerajinan Penggosokan Intan 

Pelaku usaha kerajinan penggosokan intan yang ada di Kabupaten Banjar adalah termasuk golongan 

UMKM, tetapi yang paling dominan adalah usaha mikro dan kecil saja. Seluruh pengrajin ini adalah masyarakat suku 

Banjar dan Kalimantan Selatan yang melakukan kegiatan usaha secara turun temurun. Kegiatan usaha ini ditekuni 

karena tersedianya bahan baku, banyaknya tenaga kerja, memerlukan modal yang kecil, memiliki keterampilan untuk 

melakukannya, adanya peluang pasar dan tersedianya pasar yang luas, serta dapat dilakukan sepanjang tahun 

tanpa terpengaruh oleh perubahan cuaca dan musim sehingga dapat dilakukan di rumah. 

Usaha kerajinan penggosokan intan ini mudah dilakukan, sederhana, dan praktis dan umumnya belum 

diikuti dengan pembukuan dan pencatatan keuangan, bersifat kekeluargaan dan usaha pokok bagi sebagian 

masyarakat di Martapura. Dilakukan secara pribadi dan berkelompok berbentuk KUB dan koperasi merupakan 

kumpulan dari dari 20-25 orang. Pada KUB dan koperasi dilakukan pembukuan dan pencatatan keuangan 

sederhana dibuatnya buku kas dan laporan keuangan. Pengelompokkan dalam bentuk KUB dilakukan Disperindag 

Kabupaten Banjar sebagai pola pembinaan.  

Pengelolaan usaha dilakukan sendiri oleh pemilik jika bersifat perseorangan dan dikelola oleh pengurus jika 

bersifat KUB dan kelompok. Dilihat dari kepemilikan, umumnya usaha kerajinan penggosokan intan ini merupakan 

usaha milik perseorangan dan kelompok berupa KUB serta termasuk usaha mikro dan kecil,  belum ada yang 

berbentuk CV atau PT atau yang lainnya. Seluruh usaha pada bidang kerajinan penggosokan intan ini belum 

memiliki perizinan dan kelengkapan legalitas yang memadai, antara lain Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), 

Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Ijin Usaha Industri (IUI), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan ijin gangguan atau 

HO (Hinder Ordonnantie). Pada masa yang akan datang diharapkan semua unit usaha dan kelompok usaha 

kerajinan penggosokan intan dapat menjadi usaha yang sehat yang memiliki dokumen legalitas tersebut di atas.  

Berdasarkan hasil pendataan IKM yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Banjar pada tahun 2011 dan tahun 2012 bahwa jumlah unit usaha penggosokan intan sebanyak 250 dengan jumlah 

pengrajin sebanyak 302 orang untuk tahun 2011 dan 277 orang pada tahun 2012 atau terjadi penurunan sebesar 

1,66%, sebagaimana disajikan dalam tabel 1. 

Tabel 1. Pelaku Usaha Kerajinan Penggosokan Intan Di Kabupaten Banjar Tahun 2011-2012. 



Sumber: Penelitian KPw BI Wilayah Kalimantan. Data Hasil Pendataan IKM Tahun 2011 dan 2012, Disperindag 

Kab.Banjar (Diolah kembali) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh KPw BI wilayah Kalimantan, diketahui 

bahwa pendapatan pada tahun 2012 yang lalu yaitu pada kisaran Rp31.937.500,- s/d Rp131.400.000,- dari kegiatan 

penggosokan intan. Tenaga kerja pada usaha kerajinan penggosokan intan ini tidak dibatasi oleh umur tetapi 

didominasi oleh kaum laki-laki. Sejak usia 12 tahun hingga lanjut usia, dengan tingkat pendidikan yang bervariasi 

dari tamat SD sampai dengan lulusan SLTA. Keterampilan menggosok intan ini mereka peroleh secara turun 

temurun, berguru dengan orang lain, dari pengalaman bekerja pada pengusaha atau pengrajin lainnya, dan dari hasil 

mengikuti pelatihan dan pendidikan baik yang diadakan oleh Disperindag Kab. Banjar maupun yang dilaksanakan 

oleh LPSB  Martapura dan terakhir yang dilakukan oleh KPw BI Wilayah Kalimantan.  

Berdasarkan data primer yang diperoleh dari survei KPw BI Wilayah Kalimantan terhadap 10 responden 

kerajinan penggosokan intan nilai investasi untuk peralatan diluar untuk nilai tanah, rumah dan bangunan tempat 

usaha per unit usaha sangat bervariasi antara Rp 3.750.000,- hingga Rp 64.000.000,- dengan rata-rata investasi Rp 

15.140.000,-. Sedangkan dari sisi modal kerja, jumlah dana yang dibutuhkan juga bervariasi tergantung ketersediaan 

dana yang dimiliki oleh pegusaha kerajinan penggosokan intan itu sendiri. Sementara itu, kapasitas produksi per unit 

usaha untuk kerajinan penggosokan intan berkisar antara 122 karat sampai dengan 268 karat atau dengan rata-rata 

sebesar 152 karat per unit usaha per tahun.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh KPw BI Wilayah Kalimantan, permintaan penggosokan intan 

kepada pengrajin terus menerus sepanjang tahun. Biaya penggosokan intan dengan ukuran satu karat satu biji 

sampai dengan satu karat 10 biji, yaitu pada kisaran Rp 225.000,- s.d. Rp 300.000,-, dengan biaya rata-rata sebesar 

Rp 275.000,-, hal ini sesuai dengan kualitas hasil gosokan.  Jika lebih besar dari satu karat satu biji dan dua karat 

satu biji maka harga upah akan lebih mahal. Upah tersebut belum termasuk biaya bruuting yang ditanggung oleh 

pemilik barang. sebesar Rp 30.000,- per karat. Aspek ekonomi dalam penggoskan intan dimulai dari harga bahan 

baku, upah penggosokan dan harga jual disajikan dalam harga terendah, harga tertinggi dan harga rata-rata. 

Batasan intan yang dibahas adalah intan putih atau bening dengan kualitas sedang sebelum penggosokan, yang 

tersedia 3 jenis ukuran, yaitu: (1). Intan 1 karat 1 biji; (2). Intan 1 karat 2 biji; (3). Intan 1 karat 3 biji sebagaimana 

disajikan dalam tabel 2 di bawah ini: 

Pada kegiatan usaha kerajinan penggosokan intan tidak ada persaingan usaha yang ketat karena 

terbatasnya pelaku usaha pada bidang ini, bahkan antar pelaku usaha terjadi kebersamaan dan kekompakan dalam 

menetapkan harga pasar yang berlaku yaitu berdasarkan besarnya ukuran intan yang digosok, karena pengrajin 

memiliki spesifikasinya masing-masing, yaitu berdasarkan ukuran intan yang digosok atau yang dikerjakan: (1) intan 

besar diatas 2 karat 1 biji; (2) intan 2 karat 1 biji; (3) intan 1 karat 1 biji; (4) intan 1 karat 2 biji; (5) intan 1 karat 3 biji; 

(6) intan 1 karat 4 biji; (7) intan 1 karat 5 biji dan seterusnya sampai (8) intan 1 karat 10 biji; bahkan ada yang lebih 

kecil dari itu sampai dengan 1 karat 50 biji. Akan tetapi intan yang kecil tersebut tidak lagi digosok yaitu secara 

manual tetapi menggunakan mesin komputer dan jarang sekali dilakukan di wilayah Martapura Kalimantan Selatan. 

Adapun peluang pasar pagi usaha kerajinan penggosokan intan yang ada di kabupaten Banjar ini sangatlah terbuka 

untuk terus dikembangkan, mengingat ketersediaan bahan baku yang masih banyak. 

2.3 Nilai-Nilai Pembelajaran IPS dalam Usaha Kerajinan Penggsokan Intan di Martapura 

Menurut Abbas (2014: 34), Pembelajaran IPS berbasis nilai-nilai dimaksudkan agar peserta didik mampu 

memahami diri dan posisi dirinya, berperan dan berfungsi sebagai anggota masyarakat, mampu memahami dan 

menyelesaikan isu-isu sosial dengan rasional, sensitif terhadap keberagaman dan kebersamaan, dan berkomitmen 

dalam tanggung jawab sosial dimana pembelajaran IPS dapat dikaitkan dengan pendidikan karakter. Pada usaha 



kerajinan penggosokan intan di Martapura, nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran IPS yang dapat diajarkan 

kepada peserta didik antara lain: 

2.3.1 Nilai Ekonomi 

Peserta didik dapat mempelajari bahwa kegiatan usaha kerajinan penggosokan intan di Martapura sebagai 

kegiatan usaha yang unik dan banyak ditekuni oleh masyarakat secara turun temurun dari generasi ke generasi. 

Usaha kerajinan penggosokan intan di Martapura dapat menghidupi banyak orang, baik sebagai usaha pokok 

maupun sebagai usaha sampingan. Peserta didik juga dapat mengetahui bahwa usaha kerajinan penggosokan intan 

menjadi daya tarik pariwisata jika dikelola dengan baik dan diharapkan dapat membangun desa yang penduduknya 

banyak menekuni kerajinan penggosokan intan sekaligus menggerakan roda perekonomian masyarakat di kawasan 

tersebut. Kota Martapura terkenal dengan pusat peridustrian dan perdagangan intan dengan adanya Pasar Cahaya 

Bumi Selamat. 

Usaha kerajinan penggosokan intan di Martapura merupakan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh 

wirausahawan-wirausahawan dimana usaha tersebut merupakan usaha berbasis kearifan lokal yang mengolah 

sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi sehingga memperoleh pendapatan dan melestarikan budaya/tradisi 

sumber daya yang menjadi unggulan daerah serta mampu besaing secara nasional maupun global.  

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa nilai-nilai dalam pembelajaran IPS berpilin terpadu dengan 

pendidikan karakter. Menurut Atmono dalam Abbas (2013: 123), pendidikan karakter dalam pendidikan ekonomi 

berkaitan erat dengan pengembangan nilai-nilai motivasional kewirausahaan dan pengembangan kecakapan hidup. 

Hal ini dapat dijarkan kepada peserta didik bahwa dalam nilai ekonomi itu dapat menumbuhkan jiwa seorang 

wirausaha. Pada masa sekarang dan masa yang akan datang iklim persaingan dalam dunia kerja akan semakin 

kompetitif sehingga dalam diri  peserta didik perlu ditanamkan nilai-nilai kewirausahawan yaitu keberanian 

mengambil risiko, kreativitas, keuletan, kerja keras, orientasi kerja terbaik, ketekunan, kedisiplinan inovasi dan 

kemandirian. Diharapkan dengan nilai-nilai tersebut peserta didik mampu membaca peluang untuk memanfaatkan 

keunggulan-keunggulan lokal sehingga bermanfaat bagi hidupnya, dan bagi masyarakat pada umumnya. 

Kerajinan penggosokan intan saat ini mampu menggerakan sektor riil dan UMKM dalam penyerapan 

tenaga kerja secara terus-menerus yaitu para pengrajin, pedagang, dan pemilik toko. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari penelitian yang dilakukan KPw BI Wilayah Kalimantan, pengrajin penggosokan intan di Kabupaten 

Banjar pada tahun 2012 di Kecamatan Martapura Kota dan Martapura Timur terdapat jumlah unit penggosokan intan 

sebanyak 250 buah dengan tenaga kerja sebanyak 277 orang tenaga kerja.  

Manfaat usaha kerajinan penggosokan intan dari sisi pengusaha atau pengrajin, antara lain adalah dapat 

menghidupi keluarga, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memenuhi biaya pendidikan anak-anak, serta 

menggerakan ekonomi masyarakat luas di sekitar kawasan dan para pelaku usaha di daerah lain yang menjual hasil 

produksi yang mereka lakukan pada toko-toko dan outlet di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 

Kalimantan Tengah dan daerah lainnya. Sementara itu, untuk masyarakat sekitar diperoleh manfaat antara lain 

menyerap tenaga kerja dan turut mendukung upaya perbaikan kualitas pendidikan, misalnya dapat menjadi tempat 

magang atau praktik kerja siswa SLTA dan menjadi tempat riset bagai kalangan mahasiswa untuk keperluan skripsi, 

tesis, disertasi atau pun penelitian lainnya. 

Berdasarkan penelitian KPw BI Wilayah Kalimantan untuk kerajinan penggosokan intan di Kabupaten 

Banjar penghasilan berkisar antara sebesar Rp31.937.500,00 s.d. 131.400.000,00 dengan penghasilan rata-rata per 

tahun  sebesar Rp49.062.063,00 atau penghasilan per bulan sebesar Rp4.088.505,00 jika hanya bertindak sebagai 

penerima upah penggosokan saja. Apabila ia membeli bahan baku dan menjual sendiri hasil penggosokan, tentunya 



akan memberi tambahan penghasilan. Penghasilan tersebut pendapatan kotor, masih termasuk biaya pembayaran 

listrik, air leding, pembelian bahan pembantu lainnya.  

Apabila upah yang dihasilkan dihitung secara bersih, maka penghasilan pengrajin penggosokan intan 

sudah jauh diatas standar UMP (Upah Minimum Provinsi) yang berlaku di Provinsi Kalimantan Selatan, tahun 2013 

yaitu sebesar Rp 1.405.000,-/bulan untuk industri makan dan minuman dan untuk Lembaga Keuangan, Bank dan 

Jasa Keuangan Rp2.210.000,00 sesuai dengan SK Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0624/KUM/2012 

tertanggal 26 Desember 2012. Sumbangan manfaat dengan adanya kegiatan usaha kerajinan penggosokan intan ini 

sudah mampu memberikan pendapatan dan penghasilan yang layak bagi masyarakat serta telah mampu 

mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Banjar dan di Kalimantan Selatan pada umumnya. 

2.3.2 Nilai Sosial dan Lingkungan 

Dalam menjalankan usahanya, seorang wirausaha harus selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi atas usaha yang dijalankannya. Nilai tersebut sangat penting untuk diajarkan kepada peserta didik. Peserta 

didik memahami bahwa seorang wirausaha yang baik tidak hanya mengambil sumber daya kemudian mengolah dan 

memanfaatkannya tetapi juga diperlukan sikap peduli sosial dan lingkungan seperti pada usaha kerajinan 

penggosokan intan di Martapura usaha ini pada umumnya adalah bersifat sangat ramah terhadap lingkungan hidup 

karena tidak menggunakan bahan kimia sama sekali, bahkan ada pengrajin yang menggunakan peralatan alami 

seperti buluh bambu humbang yang digunakan sebagai alat penggosok dan penghalus pada batu intan.  

Akan tetapi jika dilihat dari proses pencarian batu intan, itu yang terkadang tidak ramah lingkungan bahkan 

banyak pihak yang menuding sangat merusak lingkungan. Namun demikian, kalau saja semua pihak dapat 

memperlakukan alam ini secara bijaksana, maka hal tersebut tidak perlu terjadi karena setelah proses penambangan 

selesai baik yang dilakukan secara tradisional, semi modern, dan modern maka bekas pertambangan tersebut harus 

dibenahi dan dikembalikan kebentuk semula dengan melakukan reklamasi atau penghijauan kembali agar tidak 

menimbulkan dampak bagi alam dan masyarakat sekitarnya, tentu hal ini dikembalikan lagi kepada kita semua, 

bagaimana yang semestinya kita lakukan untuk kelestarian alam negeri tercinta ini. Penambangan bahan baku intan 

lebih lanjut dianjurkan agar dapat memperhatikan kelestarian alam yang merupakan tanggung jawab kita bersama 

untuk Indonesia yang aman, lestari, hijau dan maju. 

III. SIMPULAN 

Martapura sebagai ibukota Banjar dikenal sebagai kota Intan karena terdapat penambangan dan 

penggosokan intan. Kerajinan penggosokan intan di Martapura merupakan usaha yang ditekuni oleh masyarakat 

secara turun temurun. 

Pada usaha kerajinan penggosokan intan di Martapura, nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran IPS 

didik antara lain nilai ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari segi Ekonomi, usaha kerajinan penggosokan intan 

berbentuk UMKM memberikan kontribusi dalam hal penyerapan tenaga kerja yaitu para pengrajin, pedagang, dan 

pemilik toko. Manfaat usaha kerajinan penggosokan intan dari sisi pengusaha, antara lain menghidupi keluarga, 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memenuhi biaya pendidikan anak-anak, serta menggerakan ekonomi 

masyarakat.  

Bagi masyarakat sekitar diperoleh manfaat antara lain menyerap tenaga kerja dan turut mendukung upaya 

perbaikan kualitas pendidikan, misalnya dapat menjadi tempat magang atau praktik kerja siswa SLTA dan menjadi 

tempat riset bagai kalangan mahasiswa untuk keperluan skripsi, tesis, disertasi ataupuun penelitian lainnya. Selain 

menjadi tujuan kunjungan turis lokal maupun mancanegara. Nilai ekonomi lainnya adalah nilai-nilai seorang 



wirausaha yang kreativitas, kerja keras, ulet, disiplin dan inovasi dalam mengolah intan yang dapat dimuat dalam 

proses pembelajaran IPS. Nilai sosial dan lingkungan dapat menjadi bahan pembelajaran IPS yang terkandung 

didalamnya dalam menjalankan usaha seorang wirausaha harus peduli terhadap akibat yang muncul dari usahanya. 

Penggosokan intan mengambil bahan baku dari alam melalui proses pendulangan. Oleh karena itu, perlu diajarkan 

kepada peserta didik untuk memperhitungkan aspek lain yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukannya. 
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ABSTRAK 

Rumah Lanting merupakan jenis rumah terapung yang banyak didapati di Kalimantan Selatan khususnya di Kota 
Banjarmasin. Rumah Lanting merupakan produk arsitektur dari budaya sungai masyarakat Kota Banjarmasin. 
Rumah Lanting saat ini semakin sulit ditemui, padahal rumah lanting dianggap sebagai cikal bakal permukiman di 
Kota Banjarmasin. Sebagai produk kearifan lokal, Rumah Lanting merupakan sarana untuk lebih memahami budaya, 
khususnya bagi generasi, sebagai ciri khas kebudayaan Urang Banjar sebagai sumber pembelajaran IPS. 

Kata kunci: Rumah Lanting dan aset budaya, masyarakat dan budaya Banjar. 

 

I. PENDAHULUAN 

 Kehidupan masyarakat kota Banjarmasin sejak dahulu dikenal sangat dekat dengan sungai, berbagai 

aktivitas kegiatan sehari-hari memanfaatkan sungai, diantaranya kegiatan ekonomi seperti aktivitas jual beli, interaksi 

sosial antar masyarakat, MCK (mandi, cuci, kakus) dan sebagai jalur transportasi utama sebelum adanya jalur 

transportasi darat. Budaya tersebut menghasilkan produk arsitektur rumah lanting. Rumah merupakan rumah 

terapung berbahan dasar kayu dan pada bagian bawahnya menggunakan bahan kayu gelondongan atau drum 

sebagai pondasi. Rumah lanting merupakan wujud penyikapan manusia terhadap  lingkungannya yang didominasi 

oleh air (sungai). 

Saat ini budaya mendiami lanting di kota Banjarmasin sudah mulai ditinggalkan, hal ini disebabkan karena 

perubahan pola orientasi dari sungai menuju ke darat, serta terbatasnya kesediaan bahan bangunan untuk 

membangun Rumah Lanting, seperti langkanya kayu hutan sebagai balok yang digunakan untuk penopang atau 

rakit. Perkembangan jalur darat dan arus globalisasi yang cepat berdampak pula pada mulai ditinggalkannya rumah 

lanting sebagai lokalitas tradisi budaya sungai masyarakat kota Banjarmasin. 

 

II. PEMBAHASAN 

2.1.Pengertian dan Fungsi dari Rumah Lanting 

Rumah Lanting adalah rumah tradisional masyarakat Banjar yang berada di perairan sungai Martapura, 

yang disebut juga sebagai rumah terapung (Depdikbud, 1996). Pengertian yang lain mengenai rumah lanting adalah 

rumah rakit tradisional suku banjar (Rumah Banjar) di Kalimantan Selatan dengan pondasi rakit mengapung, yang 

terdiri dari susunan batang-batang pohon yang besar, yang selalu oleng dimainkan gelombang dari kapal yang hilir 

mudik di sungai (Mutia dan Dahliani, 2014). 

Fungsi dari rumah Lanting yang utama adalah sebagai tempat tinggal anggota keluarga dan berfungsi juga 

sebagai penghambat laju arus sungai, yang berguna untuk membantu menahan banjir. Maka dapat dikatakan bahwa 

rumah Lanting adalah sebagai penjaga ekosistem perairan, pencegah terhadap erosi dan abrasi, maupun sebagai 

penerus rasa sejarah dari sebuah peradapan. 

Menurut (Depdikbud,1984) Rumah Lanting dahulunya difungsikan sebagai toko yang menjual aneka barang 

dagangan dan tempat kegiatan usaha pandai besi dan lain-lain.Kini seiring dengan perkembangan jaman penghuni 

rumah lanting  masih memanfaatkan rumah lanting dalam pemenuhan kebutuhan hidup pada proses jual beli sehari-

hari seperti roda kapal, minyak, solar sampai pada usaha kecil seperti produksi kecambah yang digunakan sebagai 

pemenuhan kebutuhan, ada juga jual beli bambu berukuran besar yang digunakan untuk kontruksi bangunan atau 

sebagai hiasan ketika adanya perayaan di masyarakat. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan jelas sekali bahwa peranan dalam pendirian Rumah Lanting erat 

sekali kaitannya pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan sosial, karena disini memuat aspek perekonomian dilihat dari 

kegiatan jual beli yang ada dirumah lanting,aspek interaksi sosial yang ada pada masyarakatnya berkaitan dengaan 

sosiologinya, dan aspek antropologi yaitu ilmu yang menekankan manusia pada masa dahulu dan masa kini. 



2.2. Asal Usul Rumah Lanting 

Kota Banjarmasin yang kerap mendapatkan julukan ―Kota Seribu Sungai‖ dengan masyarakatnya sangat 

dekat dengan sungai dalam aktivitas sehari-harinya. Hal tersebut menjadikan mereka menghasilkan kearifan lokal, 

hidup harmoni bersama alam dalam bentuk rumah lanting. Rumah lanting, merupakan rumah terapung, berbahan 

utama kayu dan bagian bawah bangunannya menggunakan batang pohon yang besar atau bambu yang diikat 

beberapa batang sebagai pelapungnya.  

Rumah lanting tidak ada bedanya dengan rumah di atas tanah, kecuali sifatnya yang terapung-apung di 

atas air untuk sebuah keluarga, membesarkan anak, membuka toko kelontong, warung makan atau kios bahan 

bakar, bahkan bisa juga rumah Lanting dijadikan penginapan atau rumah karaoke. Rumah lanting juga mempunyai 

fungsi sebagai gerbang komunikasi dengan masyarakat luar. Rumah lanting dapat mencegah erosi yang diakibatkan 

pasang surut laut, dan konstruksinya anti banjir.  

Rumah lanting sudah ada di abad ke-18 hingga abad ke-19, dimana saat itu perairan di Banjarmasin 

umumnya masih dijajaki rumah-rumah terapung. Rumah lanting terdapat di pinggir sungai-sungai besar di 

Kalimantan Selatan dengan berbagai aktivitas penghuninya seperti mandi, memasak, berdagang dan lain 

sebagainya. Seiring perubahan pola pikir manusia dan adanya upaya dari pemerintah dalam penataan kota, rumah 

lanting semakin sulit ditemui. Bila kondisi ini tidak ditanggapi secara bijaksana bukan hal yang mustahil nantinya 

rumah Lanting hanya tinggal cerita saja. 

2.3.Struktur dari Rumah Lanting 

Tempat membangun rumah lanting sepanjang aliran sungai. Rumah lanting merupakan arsitektur rumah 

terapung yang sebagian besar bahan-bahannya terbuat dari kayu. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat 

rumah Lanting diantaranya terdiri: 
a. Kayu, yang merupakan bagian bahan utama untuk membuat rumah lanting, dinding dan terkadang juga 

untuk atap. Untuk membuat pondasi kayu yang dibutuhkan adalah kayu yang tidak mudah lapuk bila 
direndam dalam air. Biasanya kayu yang digunakan adalah kayu Meranti, Bangkirai, atau Ulin yang 
masih gelondongan (log) dengan diameter sekitar 50-100 cm dengan panjang minimal 5 meter (sesuai 
dengan besarnya rumah yang diinginkan). Untuk membuat kerangka, lantai dan dinding rumah Lanting 
biasanya menggunakan kayu ulin,bankiraiatau meranti, sedangkan untuk atapnya, biasa menggunakan 
sirap, yaitu kayu yang dibelah tipis dengan ketebalan 3-5 cm. Kayu yang digunakan adalah kayu yang 
tahan terkena terik matahari misalnya kayu Berlian. 

b. Daun Rumbia, selain menggunakan sirap untuk membuat atap rumah Lanting terkadang juga 
menggunakan daun rumbia. Daun Rumbia dipilih selain karena mudah disusun dan tidak mudah 
ditembus air, juga karena ringan sehingga pondasi tidak menahan beban yang berat. 

c. Seng, seiring perkembangan jaman, untuk membuat atap masyarakat menggunakan seng. Selain lebih 
efektif juga karena lebih ringan. 

d. Tali, tali di sini digunakan antara lain untuk menyambung bagian-bagian kayu, menempelkan atap, dan 
untuk mengikat rumah kebantaran sungai agar tidak terbawa arus air. 

Tahapan-tahapan pembangunan rumah lanting adalah: 
1. Pendirian Rumah Lanting diawali dengan menentukan tempat dimana rumah lanting tersebut akan 

didirikan. Setelah itu dilanjutkan dengan pencarian dan pengumpulan bahan. Setelah bahan-bahan 
terkumpul, maka pendirian rumah lanting dapat segera dimulai. 

2. Aktifitas mendirikan Rumah Lanting diawali dengan membuat pondasi rumah. Kayu-kayu yang hendak 
digunakan untuk pondasi, dijajarkan ditepi sungai dengan seberapa besar bangunan rumah yang hendak 
dibuat. Di atas bahan pondasi tersebut, disusun susuk dan gelagar, kemudian diatasnya ditempeli 
papan-papan yang nantinya akan berfungsi sebagai lantai. Pada tahap inikita melihat sebuah rakit 
raksasa. Setelah pondasi selesai kemudian rakit raksasa tersebut didorong ke sungai. Setelah sampai 
pada posisi yang ditentukan, bagian depan dan belakangnya diikatkan dengan tiang pancang yang ada 
dipinggir sungai, tujuannya agar rumah tidak terbawa arus, setelah itu diatasnya dibuat kerangka rumah, 



dengan pemasangan dinding dan atapnya. Setelah pemasangan atap selesai, berarti pembuatan rumah 
Lanting dianggap sudah selasai dan siap untuk ditempati. 

 2.4 Anatomi Rumah Lanting 

 Rumah lanting biasanya menghadap kedaratan dengan kondisi bumbungan berbentuk atap pelana. Rumah 

Lanting mempunyai dua ruangan yaitu ruang tamu dan kamar tidur yang masing-masing berukuran kurang lebih 5x3 

meter. Ruang tidur merupakan ruang privat yang hanya boleh dimasuki oleh anggota keluarga, sedangkan ruang 

tamu merupakan ruang publik, yaitu tempat melakukan aktivitas sosial, seperti menerima tamu dan mengadakan 

upacara-upacara keagamaan. Ruang tamu juga terkadang digunakan untuk tempat memasak. Adakalanya juga 

untuk tempat memasak dibuat ruangan lain, yang posisinya menempel pada bagian rumah (dapur gantung), 

terkadang pula juga ada dibuat bangunan untuk tempat buang air (WC). Rumah Lanting mempunyai dua lawang 

(pintu), masing-masing mengahadap ke darat dan ke sungai. Pada kedua dindingnya terdapat dua lelongkang 

(jendela) kecil. Di depan lawang terdapat titian (jembatan) yang menghubungkan Rumah Lanting dengan daratan. 

2.5 Pelestarian Rumah Lanting 

Pengurangan jumlah sungai secara basar-besaran banyak memberikan pengaruh pada kehidupan 

masyarakat sekitar yang memanfaatkan sungai sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, hal ini berdampak 

berkurangnya keberadaan lanting di daerah pinggiran sungai Martapura. Perkembangan jaman dan akses yang lebih 

nyaman banyak diantaranya, orang memilih membangun rumah didarat daripada lanting yang cenderung kurang 

nyaman untuk dihuni. Keberadaan lanting yang kerap di tunding sebagai sumber dari pencemaran sungai, sehingga 

memberikan kesan jorok dan kumuh dan terlihat pula seperti berjubel di daerah pinggiran sungai, akibatnya 

penggusuran akan keberadaan lanting menjadi tantangan besar yang tidak dapat dihindarkan. 

Selain hal tersebut, rusaknya hutan dan daerah aliran sungai bagian hulu juga menjadikan lanting semakin 

tidak memiliki masa depannya, banyak kawasan sungai yang dulu sebagai rumah Lanting sekarang sudah tidak 

cocok lagi karena airnya yang dangkal diwaktu musim kemarau, langkanya kayu hutan juga menyebabkan orang 

susah untuk mendapatkan balok kayu yang digunakan sebagai penopang atau rakit. Rumah lanting yang berada di 

pinggiran sungai merupakan warisan kebudayaan yang harus dilestarikan sebagai warisan lintas generasi, dan 

sebagai bukti besarnya pengaruh nilai kebudayaan sungai, maka alangkah baiknya jika pemerintah dan masyarakat 

setempat bisa melestarikan aset kebudayaan tersebut seperti kesan wisata air yang jauh terlihat dari kesan kumuh 

ataupun jorok, melainkan terlihat indah dan bersih dari sampah. 

Kebiasaan dari masyarakat yang tinggal di Rumah Lanting yang membuang sampah rumah tangga mereka 

ke sungai melalui kolong rumah, dikarenakan sebagian dari mereka belum menyadari bahwa sampah-sampah 

tersebut akan tertahan ketika terjadi surut di sungai, selain itu mereka beranggapan bahwa aliran dari sungai akan 

membawa sampah-sampah tersebut hingga hancur, padahal hal tersebut menyebabkan tertahannya sampah 

dibagian hilir sungai sehingga mengakibatkan penumpukkan sampah yang besar-besaran dari sampah itu, sehingga 

menyebabkan pencemaran air disungai. Maka dari itu sosialisasi masalah sampah perlu diberikan pada 

masyarakat,agar masyarakat sadar betapa bahayanya efek dari pembuangan sampah di sungai. Pencemaran yang 

lain terhadap sungai bisa juga dikarenakan sungai dimanfaaatkan pula untuk aktivitas keseharian mereka yang 

tinggal di daerah tersebut seperti kegiatan MCK (mandi, cuci, kakus), dan terkadang aktivitas mandi dan cuci 

tersebut bersebelahan dengan aktivitas buang hajat di jamban (wc cemplung), sehingga air sungai tersebut tidak 

bisa digunakan sebagai bahan baku air minum. 

Pemerintah nantinya melontarkan suatu gagasan untuk bisa menata kawasan sungai dan mempertahankan 

keberadaan dari Rumah Lanting, alangkah baiknya jika pemerintah menyediakan tempat pembuangan sampah 

umum, dengan tujuan membiasakan masyarakat menjaga kebersihan dan kesehatan dalam mengurangi tumpukkan 



sampah. Eksistensi lanting sendiri dalam masyarakat Banjarmasin memiliki satu nilai penting sebagai pelestarian 

kebudayaan yang kita miliki. Keberadaan rumah Lanting yang terorganisir dengan baik dapat memberikan potensi 

wisata yang baru bagi masyarakat Banjar sebagai pelengkap wisata air yang bisa dikembangkan oleh pemerintah 

kota Banjarmasin.  

III. SIMPULAN 

Rumah Lanting adalah penanda perkembangan kehidupan masyarakat Banjar Kota Banjarmasin. Awal 

pertumbuhan kota Banjarmasin ditopang rumah Lanting di sepanjang sungai Martapura sebagai ciri khas kota 

Banjarmasin dan cerminan budaya perairan masyarakat Banjar. Perkembangan kebudayaan Banjar melahirkan 

kearifan lokal berupa arsitektur rumah Lanting berbahan utama kayu. Merosotnya keberadaan rumah lanting 

menandakan memudarnya kebudayaan sungai Urang Banjar.  

Agar Rumah Lanting tidak punah, diharapkan kesadaran dari pemerintah atau masyarakat Banjar untuk 

bisa melestarikannya sebagai warisan budaya untuk anak cucu sebagai produk kearifan lokal. Rumah lanting 

sebagai produk kebudayaan sangat baik sebagai sumber pembelajaran IPS. 
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ABSTRAK 

Perlawanan rakyat Hantarukung yang terjadi pada tanggal 18-19 September 1899 ini tidak lepas dari peran seorang 
yang bernama Bukhari yaitu pengikut setia Sultan Muhammad Seman. Peristiwa dua hari tersebut hingga sekarang 
dikenal oleh masyarakat Kandangan dengan Pemberontakan Amuk Hantarukung. Peristiwa Amuk Hantarukung 
terjadi karena hasil perundingan atau musyawarah antara masyarakat Kandangan dengan pihak penguasa saat itu 
tidak dirasakan adil bagi kalangan rakyat. Kesamaan nasib dan rasa cinta tanah air menguatkan tekad mereka untuk 
melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Belanda. Dilihat dari peristiwa ini, nilai-nilai yang terkandung dan dapat 
diambil dalam perlawanan rakyat Hantarukung adalah nilai pantang menyerah, nilai kerja keras, nilai tanggung 
jawab, dan cinta tanah air. Kemudian ditambah dengan nilai demokrasi masyarakat yang bermusyawarah, tradisi 
kebebasan, tradisi oposisi, dan tradisi kritik. 

Kata kunci : amuk hantarukung, nilai perjuangan, pembelajaran IPS 

I. PENDAHULUAN 

 Pendidikan merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia. Pendidikan berasal dari ruang lingkup kecil 

yaitu lingkungan keluarga, kemudian merambah ke lingkungan masyarakat, lembaga pendidikan dan seterusnya. 

Dalam aplikasi pendidikan, pada lembaga formal, diaplikasikan dalam pembelajaran. Pembelajaran dalam 

pengertian sederhana dapat diartikan sebagai proses membelajarkan atau proses membuat seseorang menjadi 

belajar. Esensi dari belajar adalah adanya peningkatan kemampuan atau dikuasainya seperangkat pengetahuan 

menjadi milik individu yang belajar yang tercermin dalam peningkatan aspek kognisi, afeksi dan psikomotor. Dengan 

demikian makna belajar bukan hanya dikuasainya seperangkat pengetahuan baru, akan tetapi juga adanya proses 

pembentukan sikap yang diakibatkan oleh dikuasainya pengetahuan tersebut (Susanto, 2015). 

 NCSS (1994) mendefinisikan IPS sebagai integrasi disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam rangka 

membentuk warga negara yang baik. Sementara disekolah, IPS sebagai program pendidikan memilih bahannya dari 

disiplin ilmu antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, politik, psikologi, agama, dan 

sosiologi. Wesley (1958) menyatakan bahwa IPS untuk tingkat sekolah biasa diartikan sebagai pendidikan yang 

terdiri dari geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, pendidikan kewarganegaraan, dan kombinasi dari disiplin ilmu 

tersebut (Abbas, 2014). 

 Dalam konteks ini, pembelajaran IPS merupakan sarana untuk membentuk sikap sebagai warga negara 

yang baik yang diindikatori peserta didik memahami dan menghayati nilai-nilai dan kondisi objektif negara dan 

bangsa Indonesia yang multikultural. Dengan pendekatan ini berbagai unsur dalam IPS seperti; sejarah, sosiologi, 

antropologi, ekonomi, geografi, dan politik dapat diterjemahkan berbeda-beda sesuai konteks native culture-nya dan 

pada akhirnya dipadukan dalam jejaring IPS. Ilustrasi sederhana konsep ini misalnya untuk suatu tema tertentu, 

tema tersebut dapat ditinjau dari sudut pandang berbagai latar budaya dengan aspek-aspek ekonomi, sejarah, 

sosiologi, dan aspek lain dalam IPS. Sehingga akan diperoleh gambaran bahwa masyarakat dengan latar budaya 

berbeda akan cenderung mengembangkan nilai-nilai sosiologi, historis, ekonomis, dan kesadaran georafis yang 

berbeda pula sesuai dengan konsep-konsep native culture yang mereka pahami (Susanto, 2015). 

 Kearifan lokal berasal dari dua kata yaitu kearifan (wisdom), dan lokal (local). Secara umum maka local 

wisdom (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh 

kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti anggota masyarakatnya. Kearifan lokal terbentuk sebagai 

keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan 

produk budaya masa lalu yang patut terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai 

yang terkandung di dalamnya universal (Ilhamiah, 2015). 
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 Kearifan lokal dapat disimpulkan sebagai kepribadian, identitas kultural masyarakat berupa nilai, norma, 

etika, kepercayaan, adat istiadat dan aturan khusus yang mampu bertahan secara terus-menerus. Kearifan lokal 

bernilai baik dan merupakan keunggulan masyarakat setempat. Oleh karena itu, ia dapat merefleksikan budaya 

nusantara (Permatasari, 2015). 

II. PEMBAHASAN 

 2.1 Latar Belakang Amuk Hantarukung 

 Terjadinya peristiwa Amuk Hantarukung dilatarbelakangi dengan pemerintah Hindia Belanda yang membabi 

buta memeras tenaga rakyat dan perilaku tidak adil bagi semua golongan. Selain itu juga adanya dorongan taruh 

dendam di kalangan masyarakat Hantarukung dan sekitarnya tentang peristiwa 40 tahun yang lalu yaitu korban 

kepala yang dialami oleh salah satu pembesar masyarakat desa tersebut. Korban kepala tersebut bernama Ning 

Bulang. 

 Ning Bulang gelar ulama yang bernama Haji Abdurrahman. Ayahnya bernama Haji Matdullah dan Ibunya 

Haji Wiyah yang sejak muda tinggal di kota Mekkah. Ning Bulang dilahirkan pada tahun 1789 di Kota Suci Mekah. 

Sekitar tahun 1807 H. Abdurrahman (Ning Bulang) pulang ke kampung halaman Hantarukung. Sejak itu Ning Bulang 

mulai aktif melakukan siar agama Islam kepada masyarakat dan melaksanakan pengajian serta beribadah bersama 

masyarakat. Semasa hidupnya Ning Bulang selalu memakai tutup kepala atau sorban keras, yang lazim disebut 

bulang. Berangkat dari situlah oleh masyarakat Haji Abdurrahman diberi gelar Ning Bulang. Semasa hidupnya 

kurang lebih selama 70 tahun Ning Bulang hidup membujang dan meninggal sekitar tahun 1859, dan dimakamkan di 

bawah durian Tilai (nama yang empunya durian) dekat kediaman beliau tepatnya di desa Hantarukung Kecamatan 

Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Koleksi pribadi H. Ismail Jumberi, hal. 4-5). 

 Ning Bulang semasa hidupnya hanya digunakan untuk belajar dan mengajar, serta berjuang untuk 

membebaskan rongrongan bangsa Belanda yang menguasai kerajaan Banjar. Pada awal kepulangannya ke tanah 

air terdorong oleh adanya seorang ulama besar di Kalimantan (dulunya Borneo) tepanya daerah Martapura yang 

bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang sedang giat-giatnya memberikan pelajaran agama Islam di 

Martapura. Ning Bulang kemudian menjadi murid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selama kurang lebih 3,5 

tahun beliau sering pulang dan pergi ke Martapura untuk menuntut dan memperdalam ilmu agama dengan cara 

berjalan kaki, maklum pada waktu itu transportasi umum belum ada. Semasa menjadi murid, Ning Bulang berhasil 

memperdalam ilmu agamanya dengan baik, dan terbukti pada akhirnya beliau diperkenankan untuk membantu 

dalam melakukan dakwah Islamiah. Semenjak itu Ning Bulang sering berada dalam majelis Sultan Tahmidillah 

bersama ulama besar itu untuk membincangkan hukum dan strategi pengembangan agama Islam di Kalimantan. 

Namun tidak lama kemudian guru beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wafat. Pada saat itu Ning Bulang turut 

menyaksikan pemakamannya. Selanjutnya Ning Bulang meneruskan berguru kepada putera Ulama Besar itu di 

Amuntai (Koleksi pribadi  H. Ismail Jumberi, hal. 6). 

 Setelah ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari meninggal dunia keadaan di Keraton Banjar 

sering terjadi percekcokan perebutan tahta dan kekuasaan. Hal ini dijadikan kesempatan oleh pemerintahan Belanda 

untuk mengadu domba. Namun untuk mengatasi hal tersebut maka dilantiklah pangeran Hidayat sebagai wujud 

realisasi surat wasiat Sultan Adam, yang berbunyi ―apabila ia wafat agar Pangeran Hidayat diangkat menjadi Sultan, 

karena ia cerdas taat beragama serta baik budi pekerti‖ dan turunan yang dekat dengan Sultan Banjar dari pihak 

ibunya, dan ayahnya ialah Pangeran Muda Abdurrahman putera Sultan Adam, ini terjadi sekitar bulan Agustus tahun 

1858. Semenjak itu, mulailah pemberontakkan Banua Lima di bawah pimpinan Pangeran Hidayat. Karena 

banyaknya para keluarga Banjar yang ingin memberontak, serta adanya perlawanan yang tersebar disegenap 

pelosok, dalam hal ini termasuk tokoh yang terlibat dalam rencana melakukan perlawanan terhadap penjajahan 



Belanda pada masa itu. Namun gelagat perlawanan ini telah dicium oleh pihak pasukan militer Hindia Belanda, dan 

pada saat itu pemerintahan Kerajaan Hindia Belanda mengarahkan pasukan darat dan lautnya dibawah pimpinan 

Kapten J. A. K. Van Haselt untuk melakukan peperangan dan akhirnya tanah Kerajaan Banjar dan Gubernemen 

dijadikan daerah aturan perang oleh kerajaan Hindia Belanda (Koleksi pribadi  H. Ismail Jumberi, hal. 7). 

 Dalam usaha ini Ning Bulang selalu aktif dan menjadi bagian penting, sehingga oleh pihak Hindia Belanda 

ia terdaftar sebagai orang yang anti pemerintah dan sangat membahayakan (Koleksi pribadi  H. Ismail Jumberi, hal. 

8). 

 Kemudian pada tanggal 4 Nopember 1859 Kolonel Anderson mengundang para alim ulama dan Pangeran 

Hidayat, bertempat di Amuntai. Dalam pertemuan ini Ning Bulang juga hadir dalam melakukan perundingan lanjutan. 

Namun pada akhirnya Kolonel Anderson dipanggil pulang ke Batavia (Jakarta) karena dianggap gagal dalam 

melakukan perundingan dan digantikan oleh F. N Newvenhuizen dan Residennya diangkat Mayor G. M. Verspeyek 

yang kejam sekali (Koleksi pribadi  H. Ismail Jumberi, hal. 8). 

 Operasi Militer yang digencarkan oleh G. M. Verspeyek dengan pasukan lengkap yang berbaju rantai selalu 

mengejar para pemberontak. Pada saat itu banyak para pemimpin perang Banjar tertangkap antara lain: Demang 

Lehman dan Pangeran Hidayat, kemudian Pangeran Hidayat diasingkan ke Cianjur sekitar tanggal 3 Maret 1862. 

Sementara pasukan dan beberapa pemimpin yang lainnya melarikan diri untuk bersembunyi guna menyusun 

kembali kekuatan. Termasuk dalam hal ini Ning Bulang kembali ke Hantarukung melakukan persembunyian. Sekitar 

bulan Desember tahun 1859 seorang pembesar Belanda mengadakan patrol bersama seekor anjing 

kesayangannya. Anjing kesayangan itu kemudian dilempari oleh Ning Bulang lalu cedera dan akhirnya mati. 

Beberapa hari kemudian setelah itu rumah Ning Bulang didatangi oleh serdadu Belanda  berbaju rantai dan 

menangkap beliau. Kemudian Ning Bulang dibawa ke suatu tempat tidak jauh dari rumahnya dan lehernya 

dipotong/dipenggal. Kepala beliau dimasukkan ke dalam sebuah peti yang sudah disiapkan dan mayat beliau tanpa 

kepala diserahkan kembali kepada keluarga beliau untuk dimakamkan(Koleksi pribadi  H. Ismail Jumberi, hal. 10). 

 Kepala beliau dikirim ke negeri Belanda dengan tebusan yang mahal dalam uang Gulden sebagai bukti 

untuk orang-orang yang anti Pemerintah Belanda. Raja Belanda selalu menjanjikan uang tebusan bagi setiap kepala 

penentang atau pembangkang dengan nilai yang sangat mahal, menurut kedudukan dan pengaruhnya pada waktu 

Perang Banjar (Sahabat, 2013). 

 Peristiwa inilah menjadi awal dan taruh dendam masyarakat Hantarukung terhadap pemerintah Hindia 

Belanda, selama kurang lebih 40 tahun, sampai meletusnya peristiwa yang disebut Amuk Hantarukung pada tanggal 

19 September 1899, dengan pimpinan Bukhari, Landuk dan H. Matamin. Para korban Amuk Hantarukung 

diantaranya dimakamkan berdekatan dengan makam Ning Bulang di bawah durian Tilai. Mereka yang nyawanya 

dihabisi pada tiang gantungan bermakam yang disebut Kubur dibawah Tandui (Koleksi Pribadi H. M. Ismail Jumberi, 

hal. 10-12). 

 2.2 Amuk Hantarukung 

 Kejadian ini tidak lepas dari seorang yang bernama Bukhari. Ia seorang anak dari orang tua bernama 

Manggir dan ibu bernama Bariah kelahiran Hantarukung, dalam wilayah Kecamatan Simpur sekarang 7 km dari 

Kandangan, menjadi pimpinan yang dikenal dengan ―Amuk Hantarukung‖. Dia dilahirkan sekitar tahun 1850 dan 

semasa mudanya  mengembara ke Puruk Cahu mengikuti pamanya Kasim yang menjadi Panawakan Sultan 

Muhammad Seman. Sejak itu Sultan menjadikan Bukhari sebagai Panawakan Sultan, ikut berjuang di Puruk Cahu. 

Bukhari seorang yang setia mengabdikan dirinya. Ia orang yang dipercayai sebagai ―Pemayung Sultan‖. Ia dikenal di 

kalangan istana sebagai seorang yang mempunyai ilmu kesaktian dan kekebalan. Bahkan tersiar berita bahwa 



dengan ilmunya itu kalau ia tewas dapat hidup kembali. Ilmu ini diajarkan kepada siapa yang menjadi pendukungnya. 

Adanya kelebihan-kelebihan Bukhari tersebut, menyebabkan dia dan adiknya bernama Santar mendapat ―tugas‖ 

untuk menyusun dan memperkuat barisan perlawanan rakyat terhadap Belanda di daerah Banua Lima (Syarifuddin, 

2003). 

 Dengan membawa surat resmi dari Sultan Muhammad Seman, Bukhari dan adiknya Santar datang ke 

Hantarukung untuk menyusun suatu pemberontakan rakyat terhadap pemerintah Belanda. Kedatangan Bukhari 

diterima hangat oleh penduduk Hantarukung. 

 Dengan bantuan Pengerak Yuya, Bukhari berhasil mengorganisir kekuatan rakyat untuk melawan Belanda. 

Sebanyak 25 orang penduduk telah menyatakan diri sebagai pengikutnya, dan di bawah pimpinan Bukhari dan 

Santar siap untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasan Belanda. Gerakan Bukhari ini bahkan kemudian 

mendapatkan dukungan selain penduduk Hantarukung, juga penduduk Hamparaya dan Ulin. Sehubungan dengan 

itu alasan perlawanan yang dikemukakan bahwa penduduk dari tiga kampung itu tidak bersedia lagi melakukan kerja 

Rodi. 

 Menurut Rusinah (1973), pengerahan tenaga pada waktu itu tidaklah semudah yang disangka semula, 

konon pula secara suka rela dan tidak dibayar atas jerih payah mereka. Pemupukan kesadaran akan pentingnya 

sarana yang akan dibuat itu, tidaklah dapat diterima oleh rakyat yang sangat sederhana cara berpikiranya itu. Oleh 

sebab itu Kiai Besar Djamdjam mengembalikan langkah dengan paksa dan kekerasan. 

 Penyediaan tenaga dibagi atas tiga golongan yaitu: 

1. Tingkat pertama: dikenakan bagi mereka yang tidak lunas  dan tidak membayar pajak atau bersifat 

menentang terhadap rencana tersebut. 

2. Tingkat kedua: tingkat kedua ini tenaga-tenaga yang disediakan oleh kepala-kepala desa. 

3. Tingkat ketiga: diambil dari semua golongan secara serentak (Rusinah, 1973). 

 Sikap penduduk dan tindakan Pengerak Yuya yang tidak mau menurunkan kuli (penduduk) untuk menggali 

―garis‖ antara Amandit-Negara tersebut, kemudian dilaporkan oleh Pembakal Imat kepada Kiai, karena yang 

bersangkutan sedang tidak ada ditempat. Pembakal melaporkan kepada Controleur Belanda di Kandangan 

(Syarifuddin, 2003). 

 Setiap Afdeeling dipimpin oleh paling tidak seorang Asisten Residen dan Onderafdeeling, oleh seorang 

Controleur Klas I atau Klas II (Koroh, 2010). Dan pemimpin Afdeeling pada saat itu ialah Controleur Adsenarpont 

Domes dan Adspirant K. Wehonleschen. Penguasa di Kandangan sangat marah mendengar berita itu pada tanggal 

18 September 1899 berangkatlah rombongan penguasa Belanda yang terdiri dari Controleur Adsenarpont Domes 

dan Adspirant K. Wehonleschen beserta 5 orang Indonesia (opas dan pembakal) yang setia kepada Belanda. 

 Dengan menaiki kereta kuda dan diikuti yang lainnya Controleur Adsenarpont Domes ke Hantarukung 

menemui Pengerak Yuya. Pengerak Yuya yang telah bekerja sama dengan Bukhari untuk melawan pemerintah 

Belanda ini ketika dipanggil oleh Controleur keluar dari rumahnya dengan tombak dan parang tanpa sarung 

(Syarifuddin, 2003). 

 Mereka membicarakan berbagai hal. Yuya mengeluh tidak tahu apa yang harus dilakukan. Penduduk yang 

dipanggil untuk mengerjakan terusan menolak pergi, malahan mengomel tentang pajak kepala. Controleur meminta 

kepada Pengerak Yuya untuk pergi ke Kandangan menyelesaikan masalah ini. Akan tetapi, Yuya memohon kepada 

de Senerpont Domes memberinya waktu delapan hari karena alasan sakit. Namun, controleur memerintahkan Yuya 

untuk berangkat langsung, jika tidak ia akan mengirimkan serdadu untuk menjemputnya (Hamida, 2011). 



 Setelah terjadi tanya jawab mengenai mengapa penduduk tidak mengerjakan lagi gerakan menggali ―garis‖ 

Amandit-Negara, tiba-tiba muncul ratusan penduduk di bawah pimpinan Bukhari dan Santar sambil mengucapkan 

―selawat nabi‖ maju kearah Controleur dengan senjata tombak, serapang dan lain-lain. 

 Pada hari Minggu tanggal 18 September 1899 dua orang pembesar Belanda mati dan satu orang pribumi 

yakni Saleh yang dikenal sebagai anak mas atau anak kesayangan tuan besar bangsa Belanda dan dua orang lain 

yakni tuan Controleur Ch. H. Andesreapont Domes dan Adspirant K. Wohenleshen (Buku Datu-Datu Terkenal) 

sementara 4 orang lainnya dapat melarikan diri. Mereka itu opas Dalau dan Kiai Negara. Peristiwa tanggal 18 

September 1899 ini dikenal dengan Pemberontakan Amuk Hantararukung yang dipelopori oleh Bukhari, seorang 

yang diperintahkan Sultan Muhammad Seman dengan mengirimkan ke desa asal kelahirannya Hantarukung. 

Kejadian terbunuhnya Controleur dan Adspirant Belanda tersebut segera sampai kepada pejabat-pejabat Belanda di 

Kandangan. Kemarahan pihak Belanda tidak dapat terbendung lagi. 

 Besok harinya pada hari Senin tanggal 19 September 1899 sekitar jam 1.00 siang pasukan Belanda datang 

untuk mengadakan pembalasan terhadap penduduk. Serangan pembalasan tersebut di bawah pimpinan oleh Kiai 

Jamjam putera daerah sendiri, dengan diperkuat oleh dua Kompi serdadu Belanda bersenjata lengkap. 

 Penduduk Hantarukung telah menyadari pula peristiwa yang akan terjadi. Beratus-ratus penduduk di bawah 

pimpinan Bukhari, Santar, dan Pengerak Yuya siap dengan senjata mereka dipinggiran hutan dan keliling danau 

menanti kedatangan pasukan Belanda. Ketika sampai di desa Hantarukung di suatu awang persawahan, melihat 

keadaan sepi Kapten Belanda melepaskan tembakan peringatan agar penduduk menyerah. 

 Pada waktu itulah Bukhari bersama-sama H. Matamin dan Landuk tampil dengan senjata terhunus maju 

menyerbu musuh sambil mengucapkan Allahu Akbar berulang-ulang. Tindakan Bukhari tersebut diikuti para 

pengikutnya yang sudah siap untuk berperang, pertempuran sengit terjadi. Bukhari, H. Matamin, dan Landuk dan 

Pengerak Yuya gugur di tembus peluru Belanda. Melihat pemimpin-pemimpin mereka terbunuh penduduk lari 

menyelamatkan diri (Syarifuddin, 2003). 

 Belanda melakukan penangkapan besar-besaran. Penduduk yang ditangkap 23 orang, yaitu: Hala, Hair, 

Bain, Idir, Sahintul, H. Hasanudin, Fakih, Unin, Mayasin, Atma, Alas, Tanang, Tasin, Bulat, Sudan, Matasin, Yasin, 

Usin, Sahinin, Unan, Saal, Atni. Sahintul, H. Sanudi, Fakih, Unin, Mayasin, Atma, Alas, Tanang, dan Tasin tewas 

digantung Belanda. Jenazah mereka kemudian dimakamkan di Kompleks Pekuburan ―Bawah Tandui‖, Kampung 

Hamparaya. 

 Santar, Bulat, Sudin, Matasin, Yasin, Usin, Sahinin, Unan, Saal, Lasan, dan Atnin, dibuang ke luar daerah. 

Sementara itu jenazah Bukhari, Landuk dan H. Mutamin dikubur dalam satu lubang, di Kampung Parincahan, 

Kandangan. Makam tiga pahlawan yang gugur pada peristiwa 19 September1899 itu dikenal sebagai ―Makam 

Tumpang Talu‖ (Syarmidin, 2013). 

 Belanda masih mengadakan pengepungan terhadap masyarakat Hantarukung dan sekitarnya sesuai 

dengan pengikut yang melaksanakan pemberontakan, selanjutnya diadakannya penangkapan sebanyak 21 sesuai 

dengan daftar yang ada pada Pengerak Yuya (Koleksi Pribadi, H. M. Ismail Jumberi). Hingga kampung Hantarukung 

di bakar habis termasuk pembakaran langgar/musala. 

 Peristiwa yang terjadi selama dua hari diatas begitu memilukan bagi rakyat Kandangan, banyak korban 

yang berjatuhan karenanya. Semangat juang rakyat Kandangan begitu berapi-api, tanpa mengenal lelah. Semangat 

rela berkorban rakyat Kandangan sangat tampak pada saat itu, yang dalam konteks nilai budaya Banjar disebut 

Waja Sampai Kaputing.   Melawan penjajahan Kolonial, untuk memperoleh keadilan karena yang 

dirasa masyarakat saat itu tidak terdapat di Pemerintahan Belanda yang berkedudukan di Kandangan. Mereka 



mengambil jalan berperang/mengamuk (hamuk) di Hantarukung karena hasil musyawarah yang merupakan tradisi 

urang Banjar sudah diindahkan oleh Pemerintah Belanda. 

 Pada intinya peristiwa perang Banjar melibatkan dua golongan dengan latar belakang berbeda. Perbedaan 

itu tampak pada segi-segi agama, sosial, ekonomi, politik, dan lebih jelas lagi pada segi kebudayaan. Keadaan yang 

kontras dari masing-masing pendukung ini ternyata merupakan latar belakang yang paling mendasar bagi timbulnya 

pertentangan antara rakyat Banjar dengan kolonialis Belanda. 

 Sifat eksploitasi yang tidak menyenangkan menimbulkan reaksi dan usaha-usaha dari rakyat Banjar untuk 

mengusir kolonialis dari wilayahnya. Usaha-usaha monopoli perdagangan lada, eksploitasi pertambangan batubara, 

campur tangan Belanda dalam urusan keluarga dan pemerintahan kerajaan (keraton), usaha memperluas daerah 

kekuasaan serta beban-beban pajak dari kolonial Belanda merupakan hal yang sangat menekan dan merugikan 

rakyat Banjar itu. Keadaan semacam ini terjadi pada pertengahan dan menjelang akhir abad ke 19 menjadi lebih 

kompleks. Jika jauh sebelum abad ke 19 rakyat Banjar tidak merasakan keresahan yang berarti akibat sentuhan 

Barat, maka pada masa puncak kolonialisme itu tumbuh suatu kondisi yang terasa lebih menekan dan yang semakin 

mengikat kebebasan yang mencemaskan rakyat. 

 Kecemasan tersebut akhirnya menimbulkan reaksi berupa perlawanan rakyat secara besar-besaran 

terhadap Belanda. Sekalipun perlawanan mengusir  Belanda selalu dapat dipatahkan, pengumuman penghapusan 

kerajaan Banjar dengan kekuasaan sepenuhnya berada pada pemerintahan Belanda, serta pengumuman program-

program muluk untuk kemakmuran rakyat pada tahun 1860, usaha-usaha menentang Belanda tetap berlangsung 

hingga abad ke 19 (Saleh, et al., 1991). 

 Mereka pun bergotong royong untuk melawan penindasan pihak Belanda. Gotong royong dalam amuk ini 

yaitu bersama-sama mengambil tanah leluhur mereka dari kaum pendatang. Ini juga sesuai dengan pegangan hidup 

masyarakat Banjar yaitu Kayuh Baimbai (mendayung bersama-sama dari awal sampai akhir) dan Waja Sampai 

Kaputing (maju bersama-sama, melawan penjajah bersama-sama, berperang bersama dari awal sampai akhir 

hingga penghabisan darah terakhir). 

 Persamaan rasa, nasib, cobaan yang melanda masyarakat Kandangan pada saat itu juga mendorong 

mereka untuk menjadikan Pemerintah Belanda didalam relung hati masyarakat sebagai penguasa yang kejam dan 

sadis. Untuk menuju kebebasan yang hakiki terbebas dari belenggu kerja Rodi dan penindasan dan ancaman, 

mereka pun dalas hangit (berani hangus). 

 Pembelajaran IPS di sini diharapkan menjadi penyemangat dan pembuka wawasan para siswa tentang 

kearifan lokal yang ada saat perlawanan rakyat Kalimantan mengusir para penjajah. Namun tidak saja pada saat itu, 

juga diwaktu, tempat, kejadian yang lain dapat diambil suatu pembelajaran yang dimuat dalam mata pelajaran IPS 

sehingga lebih mengasikkan untuk mengenal daerah sendiri dari segi sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi-

antropologi, dan lainnya. Pengembangan pendidikan IPS yang ‗bercitarasa‘ Indonesia, terlepas diadopsi dari negara 

lain, dikembangkan dengan berbasis nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam memandang Indonesia ke depan (Abbas, 

2014). 

  

III. SIMPULAN 

 Perlawanan rakyat Hantarukung, 18-19 September 1899, ini tidak lepas dari peran Bukhari, pengikut setia 

Sultan Muhammad Seman. Peristiwa tersebut terkenal sebagain Amuk Hantarukung sebagai akibat perundingan 

(musyawarah) antara masyarakat Kandangan dengan pihak penguasa (Belanda) dirasakan tidak adil. Nilai-nilai yang 

terkandung dalam Amuk Hantarukung adalah nilai pantang menyerah, nilai kerja keras, nilai tanggung jawab,  cinta 



tanah air dan nilai demokrasi. Pada peristiwa tersebut, dua orang Belanda (pegawai tinggi) Senerpont Donis dan Von 

Lesschen serta beberapa pengiring Belanda tewas dan Bukhari juga tewas. Kampung Hantarukung ditembaki dan 

dibakar oleh serdadu Belanda. 

 Dalam persepektif pendidikan IPS, kaitannya kajian ini adalah bahwa lingkungan hidup masyarakat menjadi 

bagian internal dalam pengembangan kajian IPS. Masyarakat Banjar yang memiliki nilai-nilai sosial budaya berupa 

jiwa heroik pada periode-periodenya adalah sebuah kekayaan yang harus  agar masyarakat Banjar tidak asing 

dengan budayanya sendiri, tidak kehilangan jati diri dan akhirnya memperkokoh fundamen bangsa di tengah 

derasnya arus globalisasi budaya. 

 Ada banyak nilai yang dapat digali dari peristiwa Amuk Hantarukung. Diantara nilai itu adalah nilai pantang 

menyerah, nilai kerja keras, nilai tanggung jawab dan cinta tanah air. Nilai-nilai tersebut sebagai warisan sejarah 

budaya patut ditransformasikan dan diinternalisasikan melalui pengembangan materi PIPS. Dengan kata lain, nilai-

nilai budaya Banjar khususnya nilai-nilai kejuangan, merupakan nilai-nilai dalam pembentukan karakter sekaligus 

sebagai sumber pembelajaran IPS. Pendidikan IPS berbasis nilai-nilai lokal adalah pendidikan karakter itu sendiri. 

Agar pembelajaran lebih bermakna, perlu dikembangkan pendidikan berbasis budaya setempat, karakter hidup 

lingkungan sekitar agar peserta didik mengenal dan mampu mengaplikasikan kearifan lokal. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abbas, Ersis Warmansyah, et. al. 2014. Pendidikan Karakter. Bandung: Niaga Sarana Mandiri. 

Abbas, Ersis Warmansyah. 2015. Pendidikan IPS Berbasis Kearifan Lokal. Bandung: Wahana Jaya Abadi. 

Abbas, Ersis Warmansyah, et. al. 2014. Mewacanakan Pendidikan IPS. Banjarbaru: FKIP Unlam Press. 

Ahmad, Syarmidin. Tapak Juang Tanah Banjar. Yogyakarta: Framepublishing. 

Amir, Hasan Bondan. 1955. Suluh Sejarah Kalimantan. Banjarmasin: Fajar. 

Jumberi, Muhammaad Ismail. Ning Bulang Korban Kepala/ Koleksi pribadi. Kandangan: Tidak diterbitkan. 

Jumberi, Muhammad Ismail. Amuk Hantarukung/ Koleksi pribadi. Kandangan: Tidak diterbitkan 

Koroh, Alex A.. 2010. Lintasan Sejarah Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan. Banjarbaru: Scipta Cendekia. 

Nurhaya, Hamida. 2011. Desain Integrasi Peristiwa Amuk Hantarukung Tahun 1899 di Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan pada Pembelajan IPS di SMK Negeri 2 Kandangan. Tesis tidak diterbitkan. Banjarmasin. 

Rusinah. 1973. Lintasan Peristiwa Hantarukung/ Koleksi Pribadi. Kandangan: Tidak diterbitkan 

Sahabat, Tim. 2014. Datu-Datu Terkenal Kalimantan Selatan. Kandangan: Sahabat. 

Saleh, M. Idwar. 1991. Meneropong Kembali Sejarah dan Kebudayaan Rakyat Banjar. /Buletin Kayuh Baimbai 
Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Banjar Kalimantan Selatan. Banjarmasin: Program Studi Sejarah 
FKIP Universitas Lambung Mangkurat. 

Syafruddin, et al. 2003. Sejarah Banjar. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan  Daerah Propinsi 
Kalimanatan Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 KAMPUNG KATUPAT  

SUNGAI BARU BANJARMASIN 

Selvia Alfisah 
selviaalfisah@gmail.com 

 

 

ABSTRAK 

Di Kampung Ketupat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terlihat kekhasan dimana ketupat-ketupat digantung berjejer 
rapi di depan rumah-rumah warga Kampung Sungai Baru. Ketupat-ketupat tersebut untuk dijual. Masyarakat 
Banjarmasin ingin membeli ketupat mendatangi rumah warga di Kampung Ketupat. Tradisi berjualan ketupat di 
Kampung Ketupat sudah berlangsung puluhan tahun. Konon, asal muasal ketupat di Banjarmasin dari kampung ini. 
Warga Kampung Ketupat membuat kulit ketupat secara turun temurun. Karena kekhasannya, wajar Kampung 
Ketupat menjadi objek wisata di banua yang sekaligus sangat positif sebagai sumber pembelajaran IPS berbasis 
kearifan lokal. 

Kata kunci:  kampung ketupat, perekonomian warga, dan wisata. 

 

I. PENDAHULUAN 

Suku bangsa Banjar (bahasa Banjar: Urang Banjar) atau Oloh Masih adalah suku bangsa atau etnoreligius 

Muslim yang menempati sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang sejak abad ke-17 mulai 

menempati sebagian Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Timur terutama kawasan dataran rendah dan 

bagian hilir dari Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah tersebut. Suku Banjar terkadang disebut Melayu Banjar, 

tetapi penamaan tersebut jarang digunakan. Suku bangsa Banjar berasal dari daerah Banjar yang merupakan 

pembauran masyarakat DAS Bahau (koreksi: DAS Bahan/DAS Negara), Das Barito, DAS Martapura dan DAS 

Tabanio. Sungai Barito bagian hilir merupakan pusatnya suku Banjar. Kemunculan suku Banjar bukan hanya 

sebagai konsep etnis tetapi juga konsep politis, sosiologis, dan agamis. Sejak abad ke-19, suku Banjar mulai 

bermigrasi ke banyak tempat di Kepulauan Melayu dan mendirikan kantong-kantong pemukiman di sana. 

Adaptasi bukan hanya tentang bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan atau alam agar 

dapat bertahan hidup, tetapi juga bagaimana manusia itu sendiri melihat peluang pada lingkungannya dengan kreatif 

untuk melawan perubahan lingkungan itu sendiri. Adaptasi manusia dengan keadaan lingkungan masyarakat dimana 

terjadi pada masyarakat kampung ketupat yang ada di Sungai Baru Banjarmasin Kalimantan Selatan, masyarakat 

disana melihat peluang adanya usaha pembuatan ketupat dikarenakan memanfaatkan peluang masyarakat yang 

masih banyak belum mengetahui proses pembuatan ketupat dan masih sedikit yang berminat untuk membuat dan 

menjual ketupat. Oleh karena itu, masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya suku Banjar memiliki berbagai 

bentukan budaya yang terbentuk atas aktivitas sehari-hari masyarakatnya baik segi sosial maupun ekonomi seperti 

yang terjadi pada Kampung Ketupat di daerah Sungai Baru Banjarmasin yang terbentuk atas aktivitas sehari-hari 

masyarakatnya. Keharian masyarakat yang mana sebagian besar warganya disana berprofesi sebagai pedagang 

ketupat dan menjajakan dagangan mereka di depan rumah mereka masing-masing. 

 



II. PEMBAHASAN 

2.1 Kampung Ketupat Sungai Baru Banjarmasin  

Satu lagi pesona wisata benua yang berbentuk kampung ketupat sungai baru yang tersaji agar bermanfaat 

khususnya untuk putra-putri Pulau Borneo yang tinggal di luar pulau dan umumnya masyarakat Indonesia. Provinsi 

Kalimantan Selatan terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan. Secara geografis keadaan alamnya terdiri dari 

dataran rendah, rawa-rawa, sungai-sungai baik besar maupun kecil serta dataran tinggi dan pegunungan dengan 

lembah dan ngarainya. Adapun kondisi geografis yang demikian menjadikan letak pasar ketupat berada di daerah 

Sungai Baru yang terletak di pinggiran aliran sungai Martapura yang ada di Kalimantan selatan sehingga 

memudahkan untuk pemasok bahan baku untuk memberikan bahan baku untuk pembuatan ketupat, bahan baku 

pembuatan ketupat itu sendiri terbagi dua yaitu dari pucuk nipah dan daun kelapa. Pucuk nipah dibuat untuk ketupat 

dengan ukuran yang besar sedangkan daun kelapa untuk ukuran ketupat yang lebih kecil. 

 

2.2 Karakteristik Kampung Ketupat 

Mayoritas pedagang di kampung Ketupat adalah warga kampung itu sendiri, walaupun tetap ada beberapa 

pedagang yang ada di luar kampung, namun mereka sering disebut pedagang musiman dikarenakan mereka hanya 

berjualan pada musim-musim tertentu seperti lebaran atau perayaan hari besar keagamaan lainnya. Komoditas yang 

dijual tentu saja ketupat walaupun sekarang ada tambahan komuditas lainnya yaitu lontong, tapi tetap tidak 

mengalahkan jumlah penjualan dari ketupat, kampung ketupat sendiri adalah pusat atau agen untuk ketupat yang 

ada diseluruh Banjarmasin. Letak Kampung Ketupat adalah disepanjang Jl Sungai Baru Banjarmasin. 

Kampung Ketupat itu sendiri berasal dari kata ―Kampung‖ dan ―Ketupat‖. Kampung atau desa menurut 

Kartohadikusumo (1953) mengemukakan bahwa secara administratif desa diartikan sebagai suatu kesatuan hukum 

dan didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. 

Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1979 desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai 

kesatuan masyarakat yang didalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan 

terendah langsung dibawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi) dalam ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia sendiri isilah desa berbeda-beda di berbagai wilayah. Sebagian 

besar istilah tersebut umumnya sesuai dengan bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat setempat istilah 

desa diidentikkan dengan gabungan kampung atau dusun. 

Arti ―ketupat‖ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:314) adalah makanan yang dibuat dari 

anyaman daun nyiur atau lontar lalu dibentuk persegi empat dan berongga, diisi beras atau ketan dimasak sampai 

matang. Sedangkan pengertian lain ketupat adalah satu makanan tradisional yang dibuat dari beras dan dimasukkan 

kedalam anyaman pucuk daun kelapa (janur) berbentuk kantung kemudian ditanak dan disajikan sebagai makanan 

pengganti nasi lebih nikmat serta istimewa, ketika disajikan dihari Lebaran. Sehingga dari pengertian kedua dapat 

disimpulkan bahwa Kampung Ketupat adalah wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan wilayah 

yang banyak terdapat orang membuat dan menjual ketupat sebagai mata pencaharian utama sebagai meyokong 

perekonomian masyarakat tersebut, dengan komoditas yang dijual yaitu ketupat. 

Perbedaan Kampung Ketupat dengan kampung lainnya yaitu fungsi kampung itu sendiri sebagai tempat 

masyarakat untuk menjual ketupat yang warga buat. Akan tetapi tetapi tidak bisa juga disebut sebagai pasar 

walaupun terjadi interaksi jual beli disana namun barang  yang dijual tidak seperti layaknya pasar pada umumnya 

walaupun interaksi terjadi seperti pasar pada umunya. Karena barang-barang yang dijual hanya berupa ketupat tidak 



ada yang lain. Karena semua para pelanggan yang ingin mendapatkan ketupat dapat membeli langsung di kampung 

ketupat. 

Suasana Kampung Ketupat yang unik dan khas semakin terasa dan terlihat semarak semakin dekat 

menjelang hari Lebaran atau peringatan hari besar keagamaan lainnya para pembeli hilir mudik baik membeli untuk 

keperluan pribadi ataupun untuk dijual kembali. Penjual ketupat hanya ada di Sungai Baru dan Kampung Ketupat 

sebagai pemasok seluruh ketupat yang ada di kota Banjarmasin 

2.3 Keunikan Kampung Ketupat 

Keberadaan Kampung Ketupat sampai saat ini masih bertahan dalam arus perkembangan dan semakin 

modernnya masyarakat. Menurut Mulyadi pedagang yang ada di Kampung Ketupat malah semakin terkenal 

beberapa tahun terakhir dengan adanya promosi dari pemerintah dan masyarakat sekitar salah satunya promosi dari 

pemerintah yaitu dengan memasukkan Kampung Ketupat menjadi salah satu kampung wisata yang ada di 

Banjarmasin sehingga dapat  meningkatkan perekonomian masyarakatnya. 

Pada awalnya Kampung Ketupat hanyalah tempat beberapa orang yang menjajakan dagangannya berupa 

ketupat di depan rumahnya bukan di pasar, dengan seiring berjalannya waktu melihat peluang penjualan ketupat 

semakin bagus maka semakin ramailah warga Sungai Baru untuk berjualan ketupat yang mereka jajakan didepan 

rumah. 

Pada awalnya namanya pun bukan Kampung Ketupat, namanya masih menggunakan nama jalan yang ada 

di sana yakni Sungai Baru akan tetapi seiring berjalan waktu karena semakin banyaknya penjual ketupat disana dan 

makin mendominasinya warga di sana dan dijadikan mata pencaharian utama hampir seluruh warga masyarakat 

yang ada di Sungai Baru sehingga disetiap rumah pasti ada ketupat yang digantung berjejer untuk di jual baik 

ketupat yang siap untuk dimakan ataupun yang masih berupa tempat ketupat atau yang sering disebut ―urung‖. 

Kekhasan Kampung Ketupat yaitu ketupat-ketupat digantung berjejer rapi di depan rumah-rumah warga 

Kampung Sungai Baru. Ketupat-ketupat itu tidak dijual ke pasar. Kalau masyarakat Banjarmasin ingin membeli 

ketupat, mereka langsung datang ke rumah-rumah warga di Kampung Ketupat. Tradisi berjualan ketupat di 

Kampung Ketupat sudah berlangsung selama puluhan tahun. Bahkan konon, asal muasal ketupat di Banjarmasin 

memang dari kampung ini. Warga di Kampung Ketupat membuat kulit ketupat secara turun temurun. Makanya, anak-

anak berumur 5 tahun pun sudah diajari cara menganyam kulit ketupat. Jadi, jangan heran, jika melihat anak 

seumuran kita, sudah lihai menganyam kulit ketupat.  Ketupat di kampung ini unik, lo.Ukurannya besar. Kira-kira 

setiap sisinya berukuran 15 cm. 

Keunikan lainnya dapat kita lihat yaitu dengan adanya proses pembuatan wadah ketupat (urung) yang 

langsung dibuat di depan para pembeli sekelompok gadis memainkan jemarinya mengayam daun kelapa dan daun 

nipah muda hingga menjadi kulit ketupat yang disebut ―urung‖. Sementara para ibu-ibu begitu asyiknya merebus kulit 

ketupat yang sudah diisi dengan beras hingga menjadi ketupat matang yang siap dijual kepada pembeli yang datang 

dari berbagai penjuru. Begitulah kesibukan para gadis dan ibu-ibu yang berada di ―Kampung Ketupat‖ desa Sungai 

Baru atau Jalan Pekapuran Kota Banjarmasin, ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. 

Kesibukan kian terlihat menjelang Lebaran, karena permintaan akan kulit ketupat maupun ketupat yang 

sudah masak meningkat tiga kali lipat dibandingkan hari biasanya. Permintaan ketupat meningkat menyusul kian 

digemarinya makanan yang berbahan ketupat saat suguhan tamu Idul Fitri. ―Permintaan kulit ketupat maupun 

ketupat yang sudah matang meningkat tajam menjelang Idul Fitri, hampir-hampir kami kewalahan menerima 

pesanan tersebut,‖ kata Acil Nurul perajin ketupat saat ditemui bekerja di kampung ketupat, Menurut Acil Nurul, bila 

hari biasanya satu keluarganya hanya membuat 200 buah ketupat masak, tetapi karena banyaknya permintaan 



maka pembuatan menjadi 700 buah per hari. ―Kalau keluarga kami masih mending hanya 700 buah, kalau keluarga 

perajin yang lain bisa sampai 3.000 hingga 4.000 buah per perhari,‖kata Acil Nurul seraya menunjuk beberapa lokasi 

pusat penjualan ketupat di kawasan padat penduduk tersebut. Sebab, tambahnya, permintaan bukan datang dari 

Kota Banjarmasin ini saja tetapi ada yang datang dari Kota Banjarbaru, Martapura, Marabahan dan kota-kota lain di 

Kalsel, bahkan datang dari Kota Kuala Kapuas Kalimantan Tengah. 

Ketupat masak dijual dengan harga Rp3.000 per buah, sementara kalau kulit ketupat disebut urung 
hanya dijual Rp5 ribu per 10 buah. ―Kalau kami mampu menjual 700 buah ketupat masak per hari 
dikalikan Rp3.000,- maka per hari kami memperoleh uang Rp2.100.000,-per hari, kalau dikurangi biaya 
produksi maka keuntungannya sekitar Rp1 juta per hari,‖ kata Acil Nurul. Keuntungan tersebut hanya 
saat menjelang Lebaran, tetapi usai lebaran biasanya pasarannya biasa-biasa lagi seperti sedia kala 
yaitu sekitar 200 buah per hari. Ketupat tersebut dibeli oleh masyarakat sebagai bahan makanan khas 
seperti soto Banjar, katupat batumis, katupat Kandangan, campuran makan sate, gado-gado, maupun 
untuk bahan makanan lainnya. Menurut Acil Nurul yang ditemani putrinya, mereka sekeluarga 
merupakan perajin yang bertindak sebagai grosir, hasil olahan mereka diambil oleh pedagang eceran 
yang menggelar dagangan lagi di beberapa lokasi di kota ini. ―Kami di Kampung Ketupat ini hanya 
sebagai perajin, kemudian dibeli atau dipesan oleh pedagang eceran, bila kami jual Rp3.000 per biji, 
maka pedagang eceran menjual lagi antara Rp3.500,- hingga Rp4.000,- per buah,‖ katanya.  

Lihat saja di berbagai lokasi penjualan ketupat di Banjarmasin ini seperti di jalan A Yani, Jalan Pire 

Tendean, Jalan kelayan dan daerah lainnya hampir dipastikan mereka mengambil ketupat tersebut dari perajin 

Kampung Ketupat. 

Kata acil Nurul Sejak zaman Jepang Menurut keterangan keberadaan Kampung Ketupat sebagai sentra 
perajin ketupat memang sudah lama berlangsung, dan konon sejak zaman penjajahan Jepang dulu. 
Mulyadi (60) tahun penduduk asli setempat menuturkan, kebiasaan warga membuat ketupat itu sudah 
terjadi turun temurun, hampir tak ada yang tahu persis sejak mulainya kebiasaan tersebut.‖Kakek saja 
yang bernama Datok Elok pernah bercerita sejak ia kecil kebiasaan membuat ketupat sudah ada di 
kampung tersebut, yang berarti jelas sudah ratusan tahun,‖ kata Mulyadi. Menurut Mulyadi, Datok Elok 
merupakan tetuha kampung yang membangun Desa Sungai Baru, karena itu hampir seluruh perajin 
ketupat di lingkungan itu sebagian besar adalah keturunan Datok Elok. Jumlah perajin ketupat di 
Kampung Ketupat sudah sulit di hitung jumlahnya, karena menyebar di lingkungan RT 1, RT 2, RT 3, RT 
4, RT 5, RT 6, hingga lingkungan RT 7. Tadinya mereka yang membuat ketupat hanyalah penduduk asli 
setempat, tetapi setelah potensi ekonomi membuat ketupat begitu menjanjikan sehingga belakangan 
banyak pendatang yang juga ikut-ikutan menjadi perajin ketupat. Banyak pendatang dari Jawa dan 
Madura yang sekarang menjadi perajin ketupat, kata Mulyadi. Menurut Mulyadi yang mengaku sejak 
kecil sudah tinggal di kawasan tersebut usaha membuat ketupat memberikan lapangan pekerjaan 
terhadap banyak orang. Bukan saja mereka yang hanya mengayam daun kelapa dan daun nipah 
menjadi kulit ketupat, tetapi tak sedikit yang menjadi pedagang grosir, pedagang eceran, sampai mereka 
yang bertindak sebagai pencari bahan baku daun kelapa dan daun nipah. 

Daun muda kelapa muda lantaran belakangan ini sudah mulai sulit diperoleh, maka banyak yang 

didatangkan dari daerah lain, begitu pula untuk daun muda tanaman nipah (tanaman pantai) didatangkan lebih jauh 

lagi. Daun pucuk nipah ini didatangkan oleh pencarinya dari Tanipah, wilayah pesisir laut Jawa, yang dibeli oleh 

perajin dengan harga Rp15 ribu per ikat, satu ikat bisa menjadi 300 buah kulit ketupat,‖ kata Mulyadi. 

Sementara daun muda kelapa juga Rp15 ribu per ikat dengan hasil yang bisa diolah lebih banyak lagi 
jumlah ketupatnya, karena biasanya ketupat dari daun kelapa maka lebih kecil dibandingkan dengan 
ketupat daun nipah. Menurut Mulyadi, para perajin ketupat tersebut selain panen saat lebaran Idul Fitri 
juga biasanya panen saat lebaran Idul Adha, tetapi juga bisa meningkat saat Imlek, atau hari Natal. 
Sementara pada hari-hari biasa kebanyakan perajin hanya memenuhi para pemilik warung makan, 
restauran, dan pesanan pribadi untuk keperluan rumah tangga.  



2.4 Keunikan Kampung Ketupat Sungai Baru sebagai Sumber Pembelajaran IPS 

Pendidikan IPS dengan menggunakan keunikan budaya yang di Banjarmasin dapat mengajarkan peserta 

didik untuk melihat situasi yang terjadi di sekitar mereka. Dengan dihadapkan pada permasalahan dan situasi yang 

konkrit, membuat peserta didik menjadi merasa mapan dalam menanggapi permasalahan yang ada sesuai dengan 

tingkat kemampuan dan melatih kemandiriannya. 

Masyarakat Kampung Ketupat yang tinggal di Sungai Baru memiliki nilai-nilai budaya yang dapat dijadikan 

sebagai sumer pembelajaran IPS, yaitu nilai ekonomis dan nilai sosial. Nilai ekonomis yaitu kemandirian yang dapat 

dilihat dari cara masyarakat mengelola lahan milik secara mandiri dan sederhana dimana mereka memanfaatkan 

rumah mereka sendiri untuk dijadikan lahan untuk mereka dapat membuka usaha untuk dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Sedangkan nilai sosial yaitu gotong royong, kebersamaan, kerjasama dan toleransi yang 

dapat dilihat dari aktivitas masyarakat Kampung Ketupat dalam menjaga dan mempertahankan Kampung Ketupat. 

III. SIMPULAN  

Provinsi Kalimantan Selatan terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan. Secara geografis keadaan 

alamnya terdiri dari dataran rendah, rawa-rawa, sungai-sungai baik besar maupun kecil serta dataran tinggi dan 

pegunungan dengan lembah dan ngarainya. Di bagian selatan dan timur dilingkungi oleh pantai dan laut. 

Masyarakat Banjar dengan segala bentuk aktivitas kesehariannya telah menjalankan roda perekonomian 

yang terbentuk atas kebiasan-kebiasan sehari warga masyarakatnya, yang awalnya hanya untuk keperluan keluarga 

sendiri seiring berjalan waktu menjadi bentuk usaha yang dapat menghidupi keluarga. 

Hal perlu perhatian menyeluruh dari semua pihak karena selain dapat memberikan pemasokan bagi 

masyarakatnya dalam segi perdagangan bukan tidak mungkin dengan adanya Kampung Ketupat ini dapat menjadi 

salah satu objek wisata di banua yang akan menjadi daya tarik kunjungan atas banua kita, dengan pengelolaan dan 

promosi yang baik dari semua kalangan terutama pemerintah dan media massa. 

Masyarakat Kampung Ketupat yang tinggal di Sungai Baru memiliki nilai-nilai budaya yang dapat dijadikan 

sebagai sumber pembelajaran IPS, yaitu nilai ekonomis dan nilai sosial. Nilai ekonomis yaitu kemandirian yang dapat 

dilihat dari cara masyarakat mengelola lahan milik secara mandiri dan sederhana dimana mereka memanfaatkan 

rumah mereka sendiri untuk dijadikan lahan untuk mereka dapat membuka usaha untuk dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Sedangkan nilai sosial yaitu gotong royong, kebersamaan, kerjasama dan toleransi yang 

dapat dilihat dari aktivitas masyarakat Kampung Ketupat dalam menjaga dan mempertahankan Kampung Ketupat. 
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ABSTRAK 

Pasar Tungging merupakan tempat belanja murah di Kota Banjarmasin. Sebagai pasar tradisional, Pasar Tungging 
ditandai dengan proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual dalam transaksinya. Dengan demikian, 
keunggulannya terletak pada proses transaksinya dimana terjadi interaksi sosial. Dari sistem transaksi pasar 
tradisional kita dapat belajar kearifan sosial dimana antara pembeli dengan penjual saling menyapa, saling 
tersenyum sehingga terjadi keakraban. Pola interaksi sosial di pasar tradisional merupakan kebudayaan yang patut 
dijaga sebagai kearifan lokal dalam kaitannya dengan pembelajaran IPS dimana peserta didik dapat meraih nilai-nilai 
kearifan dari Pasar Tungging. 

Kata kunci: pasar tungging, pasar tradisional, kearifan lokal. 

I. PENDAHULUAN 

Sejak zaman dahulu suatu perkotaan tidak akan pernah terlepas dari pusat kegiatan perdagangannya, 

dengan adanya kegiatan perdagangan tersebut maka dapat meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat agar 

tercipta kesejahteraan dalam kehidupannya. Witjaksono (2009) mendefinisikan pembangunan ekonomi merupakan 

suatu proses pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara/daerah dalam rangka memakmurkan warga 

negara atau penduduk daerah setempat. Pembangunan ekonomi mengarah pada kebijakan yang diambil pemerintah 

guna mencapai tujuan ekonomi yang mencakup dalam pengendalian inflasi, kesempatan kerja dan pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan. 

Kegiatan perdagangan yang dilakukan masyarakat biasanya dilakukan pada suatu tempat yang telah di 

tentukan mereka sebelumnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukan mayarakat dapat dengan 

mudah didapatkan karena tersedia dengan lengkap dan suatu tempat tersebut disebut pasar. 

Pasar dapat menjadikan lahan kesempatan kerja bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitarnya, 

sehingga dapat mengurangi pengangguran. Pasar dapat dikatakan sebagai pusat pembangunan perekonomian 

karena mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Pasar 

merupakan salah satu tempat manusia berkumpul untuk berinteraksi dalam memenuhi pemenuhan kebutuhan 

hidupnya. Pada  mulanya istilah pasar dikaitkan dengan pengertian tempat pembeli dan penjual bersama-sama 

melakukan pertukaran. Assauri (2010: 98) mengembangkan pengertian pasar tersebut menjadi pertemuan atau 

hubungan antara permintaan dan penawaran. 

Menurut W.J. Stanton pasar secara luas memiliki arti sebagai orang-orang yang mempunyai keinginan 

untuk memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja serta kemauan untuk membelanjakannya Fithrati (2010). Pasar 

dianggap sebagai suatu tempat untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat untuk bertahan hidup. Kottler (2005) 

menjelaskan bahwa pasar merupakan kumpulan seluruh pembeli dan potensial atas tawaran pasar tertentu. Pasar 

dapat membantu pembangunan dengan menyediakan barang dan jasa bagi produsen, konsumen maupun 

pemerintah. Pasar memiliki multi peran, selain terjadinya pertemuan antara produsen dan konsumen pasar juga 
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memilki fungsi sebagai tempat bertemunya berbagai budaya yang dibawa oleh setiap masyarakat, sehingga pasar 

tradisional masih bertahan dengan beragamnya budaya yang dihasilkan (Koentoningrat, 2002). 

Sejarah pasar diawali pada zaman prasejarah di dalam memenuhi kebutuhan manusia melakukan sistem 

barter. Barter adalah sistem perdagangan antara dua individu dengan cara menukar barang yang satu dengan 

barang yang lainnya. Proses penukaran barang tersebut menimbulkan masalah yaitu mengenai tempat dimana 

berkaitan dengan jarak dan waktu tempuh yang akan dilakukan masyarakat dalam melakukan barter. Semakin dekat 

jarak pertukaran barang maka semakin memudahkan pula dalam memindahkan barang-barang, sehingga terbentuk 

sebuah tempat pertukaran barang-barang yang tidak jauh dari lingkungan tempat tinggal mereka.Tempat tukar 

menukar inilah disebut dengan pasar. Setelah manusia mengenal mata uang sebagai alat tukar menukar yang 

menjadi dasar perhitungan bagi seluruh proses pertukaran barang maka proses tersebut disebut dengan jual beli. 

Semakin meningkatnya perkembangan penduduk dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan juga 

kemajuan teknologi khususnya pada bidang perdagangan, maka muncul sekelompok individu baru yang bergerak 

dalam bidang pedagang. Pedagang-pedagang inilah yang membuat tempat-tempat yang tetap untuk melakukan 

perdagangan. Diantara tempat-tempat tetap tersebut, pasar yang telah dibuat kelompok masyarakat ada yang 

dinamakan Pasar Tungging, khususnya di daerah Banjarmasin. 

 

II. PEMBAHASAN 

2.1 Sejarah Pasar Tungging 

Pasar Tungging adalah sebuah tempat belanja murah di Kota Banjarmasin. Letaknya di Jalan Belitung dan 

agak di ujung jalan ini. Pasar ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan pasar-pasar lainnya. Bahkan 

pasar ini menjadi pelopor puluhan pasar serupa yang tersebar di kota Banjarmasin dan sekitarnya karena pasar ini 

buka setiap hari, tetapi ada pasar tungging cabang lain yang ada di kampung-kampung dan Pasar Tungging cabang 

ini bukanya seminggu sekali, yang kalau dalam ilmu ekonomi bisa dikatakan pasar mingguan. 

Ketika pertama kali mendengar nama pasar tungging pasti kita bingung, kenapa pasar tersebut diberi nama 

pasar tungging. Pemberian nama Pasar Tungging tersebut karena dulunya pasar ini berada di tepi jalan kota 

Banjarmasin, lebih tepatnya berada membentang dari mulut jalan hingga ke ujung jalan sepanjang sekitar dua 

kilometer di jalan Belitung. Para pedagangnya dengan bebas menggelar lapak jualan mereka dan para pembeli pun 

bisa dengan bebas memilih-milih barang yang diinginkan untuk dibeli. Karena posisinya di pinggir jalan dan lapak-

lapak penjual di atas tanah saja, sehingga membuat para pembeli jadi menunggingkan pantat mereka saat 

bertransaksi atau sekadar memilih barang, kemudian secara serentak warga menjulukinya Pasar Tungging. 

Nama itu sangat melekat dan populer ke segala penjuru Banjarmasin hanya dari kabar mulut ke mulut. 

Karena pasar ini terkenal dengan harga barang yang murah namun kualitas barangnya bagus, banyak warga 

kemudian bekunjung ke kawasan ini di malam hari sehingga membuat jalan ini sangat macet dan mengganggu lalu 

lintas. Beberapa tahun silam, kawasan ini sudah ditertibkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan para 

pedagangnya direlokasi ke lokasi Pasar Tungging yang sekarang. Walaupun sekarang lapak para penjualnya tidak 

lagi berdagang di tepi Jalan Belitung dan pembeli tak lagi harus menunggingkan pantat mereka saat melakukan 

bertransaksi, tetapi nama Pasar Tungging sudah melekat, sehingga kawasan relokasinya tetap saja dinamai Pasar 

Tungging.  

Barang-barang yang dijual di sini biasanya dipasok dari pulau Jawa. Ragam barang yang dijual mengikuti 

perubahan zaman yang terjadi. Dulunya barang-barang yang dijual di Pasar Tungging merupakan barang-barang 

bekas layak pakai, yaitu pakaian bekas layak pakai yang berasal dari daerah Tawau, suatu daerah dekat Singapura. 



Jadi barang bekas pakaian tersebut berasal dari Singapura. Pakaian bekas import adalah pakaian favorit menengah 

ke bawah, bahkan para menengah ke atas pun menyukainya.  

Selain harganya murah, model dan corak serta warna pakaian import  tidak kalah dengan pakaian baru 

yang ada di toko. Ketahanan pakaiannya pun sangat bagus, karena terbuat dari bahan yang kuat dan berkualitas. 

Banyak yang menyukai pakaian impor bekas. Harga celana dan jaket impor bisa didapat dengan harga 50 ribu dapat 

satu celana  ataupun satu jaket yang mungkin jika membeli di toko maka harus mengeluarkan uang sekitar 100 ribu 

lebih. 

Pasar Tungging awalnya cuma diisi 10 pedagang yang menggelar pakaian impor di muka pertokoan ruko (t 

oko yang sudah tutup dimalam hari) atau di tepi jalan yang daerahnya banyak penduduk tetapi seiring ramainya 

kunjungan msyarakat, para pedagang mulai menjual barang dagangan lebih beragam sama saja dengan di pasar 

lainnya, yaitu menjual berbagai pakaian baru, topi, sepatu, aksesoris perempuan seperti bros, jepit rambut, parfum, 

sepatu, jilbab, aksesoris HP, boneka, mainanan anak, bermacam makanan minuman, dan sebagainya. Barang-

barang yang dijual murah dengan kisaran harga antara Rp 5.000 hingga Rp 100.000 ribu rupiah. Kualitas barangnya 

pun bisa dikatakan berkelas walau dijual di pasar ini. 

Seorang pedagang berrnama AIhay, menjual berbagai macam busana dari kaus, celana jins, jaket hingga 

blazer. Pembeli ke tokonya dari beragam kalangan. Alasan ke pasar ini sama, ingin barang murah namun kualitas 

bagus. Pasar ini ramai dikunjungi di malam hari, tetapi tidak setiap malam kondisinya selalu ramai. Pasar Tungging 

mulai buka sore sekitar jam 16: 00 atau 17:00 sampai 22:30, jadi jika anda ingin berkunjung sebaiknya tidak di saat 

malam bulan puasa atau menjelang perayaan Idul Fitri. Di saat-saat itu, biasanya pasar berdesakan. Hal itu karena 

banyak warga membeli baju baru untuk berhari raya. Kondisi keamanan di pasar ini bisa dikatakan aman karena 

tidak pernah terdengar ada pengunjung yang mengalami kejadian tidak menyenangkan seperti dicopet, ditodong, 

dihipnotis dan sebagainya. 

2.2 Pasar Tungging sebagai Pasar Tradisional  

Pasar Tungging bisa dikategorikan pasar tradisional. Pasar tradisonal merupakan tempat bertemunya 

penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan tawar menawar. 

Nurul Fithrati (2010) menjelaskan ciri khas pasar tradisional adalah: 

1. Adanya proses tawar menawar antara penjual dan pembeli. 

2. Bangunan pasar biasanya terdiri atas kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang digelar oleh 
penjual maupun suatu pengelola pasar, dan 

3. Menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, 
kain, pakaian, barang elektronik dan jasa. 

Ayuningsasi (2010) menggambarkan pasar tradisional identik dengan kondisi yang kumuh, kotor, dan bau, 
sehingga memberikan atmosfer yang tidak nyaman dalam berbelanja. Ini merupakan kelemahan terbesar pasar 
tradisional. 

2.3 Kearifan Lokal Pasar Tungging 

Pada pasar tradisional kegiatan utama bukan pada transaksinya, melainkan pada interaksi sosialnya. 

Setioko, (2010:104-115). Di pasar tradisional juga kita bisa melihat keakraban sosial masyarakat dengan segala 

kearifan sosialnya. Dari pasar tradisional kita bisa banyak belajar mengenai kearifan sosial seperti bagaimana di 

pasar tersebut kita bisa melihat antara para pembeli saling menyapa dan tersenyum jika berpapasan, disamping itu 

juga kita bisa melihat keakraban yang terjalin antara para penjual dan pembeli dalam aksi tawar menawar dan 

aktivitas sosial ini tidak akan dijumpai di pasar modern seperti mal atau hypermarket. Pola hidup atau interaksi sosial 



yang ada di pasar tradisional inilah yang merupakan salah satu kebudayaan masyarakat dan menjadi ciri khas dari 

kepribadian bangsa ini yang wajib dijaga. 

Dalam penelitian S.Leksono (2009) menemukan bahwa pasar tradisional adalah sebagai modus interaksi 

sosial budaya bahkan pasar juga mengandung fungsi religius sebagai sarana ibadah. Pasar tradisional dengan 

harga luncurnya, padanya terkandung transaction cost dan bahkan asymmetric information. Dari korbanan waktu, 

proses tawar menawar adalah merupakan biaya transaksi, akan tetapi jika di dalamnya berlangsung pula proses 

komunikasi yang dapat menunjukkan kejelasan tentang karakter obyek barang yang diperjualbelikan serta terjadi 

proses penyesuaian harga maka asymmetric information akan menyusut jauh. Disini proses transaksi mempunyai 

peluang akan berkelanjutan berdasarkan interaksi sosial yang terjadi karena diantara keduanya menjadi saling kenal. 

Pasar tradisional menurut Geertz bukan sekedar pranata ekonomi, namun terlebih lagi adalah menyangkut 

sosial budaya. Menyangkut seluruh kegiatan pengolahan dan penjajaan secara kecil-kecilan. Menurut Geertz pasar 

tradisional mempunyai tiga karakteristik, yakni : arus barang dan jasa menurut pola tertentu; mekanisme ekonomi 

untuk mengatur dan memeliharanya; sistem sosial budaya dimana mekanisme tersebut tertanam Geertz, (1977: 31). 

Bagi Geertz pasar-pasar tradisional merupakan perwujudan sistem sosial dan budaya masyarakat. 

2.4 Nilai Pasar Tungging 

Pasar Tungging dikatakan mempunyai nilai ekonomi karena dengan adanya pasar ini dapat memberikan 

kontribusi terhadap pendapatan negara yang berasal dari pajak dan retribusi. Dari segi penyerapan tenaga kerja 

dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di sekitar pasar tersebut. 

Selain itu, keakraban antara pembeli dan penjual, antara sesama pembeli, sesama penjual memiliki nilai tersendiri 

dalam konteks ilmu sosial yang dapat dianggap sebagai kearifan lokal. 

 

III. SIMPULAN  

Pasar Tungging adalah tempat belanja murah di Kota Banjarmasin. Pembangunan dan pemberian nama 

Pasar Tungging karena awalnya pasar ini terletak di tepi jalan Belitung Kota Banjarmasin ini para pedagangnya 

bebas menggelar lapak jualan dan para pembeli pun bisa bebas memilih-milih barang yang diinginkan. Posisinya di 

pinggir jalan dan lapak-lapak penjual di atas tanah saja membuat pembeli menunggingkan pantat saat bertransaksi 

atau memilih barang. Berdasarkan hal tersebut, warga menamainya Pasar Tungging. 

Beberapa tahun silam, kawasan ini sudah ditertibkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan para 

pedagangnya direlokasi ke lokasi Pasar Tungging yang sekarang. Walaupun pedagang tidak lagi di tepi jalan 

Belitung dan pembeli tak lagi menunggingkan pantat saat bertransaksi, tetapi nama Pasar Tungging sudah sangat 

melekat, sehingga kawasan relokasinya tetap saja dinamai Pasar Tungging.  

Pasar Tungging bisa dikategorikan pasar tradisional ditandai dengan transaksi penjual pembeli secara 

langsung dan tawar menawar. Pasar Tungging, karena keunikannya seperti nilai ekonomi dan nilai sosial dalam 

bertransaksinya bermuatan kearifan lokal. Hal-hal positif Pasar Tungging layak sebagai bahan pembelajaran IPS. 
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ABSTRAK 

Sejarah merupakan rangkaian peristiwa masa lalu yang didalamnya terdapat aktivitas manusia sebagai objeknya. 
Manusia sebagai makhluk sosial menjadikan manusia selalu hidup dalam kelompok yang didasari oleh asal usul, 
tujuan, adat, suku dan kepentingan yang sama. Desa merupakan sebuah kesatuan wilayah yang dihuni oleh 
sekelompok penduduk yang biasanya ditandai dengan ciri antara lain kekeluargaan, solidaritas tinggi, setia dan 
saling bergantung satu sama lain untuk kelangsungan hidupnya. Dalam proses terbentuknya desa yang merupakan 
bagian dari sejarah banyak ditemukan tauladan-tauladan seperti gotong royong, tata cara membuka hutan, pola 
kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan kearifan lokal sehingga bisa dijadikan contoh dalam kehidupan 
sekarang. Kearifan lokal (local wisdom),  dan nilai-nilai budaya bangsa harus terus dipelihara dalam menjaga dan 
melestarikan alam, mempererat persatuan dan kesatuan dan sekaligus sebagai identitas bangsa.  

Kata Kunci: sejarah, desa, kearifan lokal. 

I. PENDAHULUAN 

Manusia dan sejarah memiliki keterkaitan erat. Saat berbicara manusia, pemikiran kita tidak 

bisa lepas dari sejarah. Begitu juga sebaliknya, ketika kita membicarakan sejarah secara otomatis kita 

membicarakan manusia. Apabila dicermati sejarah selalu membicarakan peristiwa dan aktivitas 

manusia pada masa lalu, baik menyangkut aspek sosial, politik, budaya maupun ekonomi. Tanpa sejarah 

patut ditanyakan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup yang berfikir dan beraktivitas. Tanpa 

manusia sejarah pun tidak akan ada. Sejarah terdiri atas kejadian-kejadian yang dialami manusia. 

Kejadian-kejadian tersebut merupakan bukti bahwa manusia hidup dan beraktivitas dalam ruang dan 

waktu (Fauziah, 2014: 2). Ibnu Kaldun mendefinisikan sejarah adalah catatan tentang manusia dan 

peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya (Adil, 

2014: 7). 

Sejarah tidak bisa lepas dari manusia. Sejarah menyimpan cerita kejadian masa lalu yang bisa 

dijadikan teladan bagi kehidupan masa sekarang. Kehidupan sekarang adalah bagian dari masa lalu dan 

kehidupan sekarang akan berdampak bagi kehidupan akan datang. Manusia adalah pelaku sejarah, 

sedangkan manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lain. Oleh karena itu 

manusia hidup berkelompok dalam suatu komunitas yang didasari dengan satu tujuan, kepentingan 

maupun kesamaan yang dimiliki.  

Desa merupakan tempat hidup komunitas manusia yang mempunyai kepentingan, tujuan serta 

adanya kesamaan baik asal usul dan adat istiadat. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004, 

pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Desa adalah sebuah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah penduduk yang 
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biasanya ditandai dengan ciri-ciri antara lain, kekeluargaan, solidaritas tinggi, setia, dan saling 

bergantung satu sama lain untuk kelangsungan hidup mereka (Rusmawan, 2010: 5). 

Desa dalam hal ini bisa dikatakan sebagai ruang dalam manusia beraktivitas. Beraktivitas dan 

berproses sehingga menghasilkan suatu peristiwa sejarah. Pentingnya peristiwa sejarah terutama 

sejarah asal usul desa bagi kehidupan manusia baik kehidupan individu maupun kehidupan kelompok, 

maka penulis menganggap perlu untuk menulis tentang Sejarah Asal Usul Desa Kiapak Kecamatan 

Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. 

 

II. PEMBAHASAN 

2.1 Letak Geografis 

Desa Kiapak termasuk dalam Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi 

Kalimantan Tengah. Desa Kiapak mempunyai luas wilayah 78 km persegi dan terbagi dalam lima RT. 

Batas-batas wilayah desa antara lain: Sebelah Utara berbatasan dengan desa Bahaur Tengah, Sebelah 

Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kahayan dan Sebelah 

Timur berbatasan dengan desa Batanjung. Luas lahan pemukiman yang dimiliki oleh Desa Kiapak adalah 

1000 Ha dengan jumlah penduduk per 2014 adalah 918 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 253 KK. 

Topografi Desa Kiapak terletak 4 m di atas permukaan laut dengan kemiringan lahan rata-rata: 

datar 158,566 Ha. Kondisi demikian membuat keadaan desa Kiapak mengalami pasang surut air, yang 

mengakibatkan ada kalanya desa terendam air dan kadang pula kering ketika air surut.  

Pasang surut ini terjadi akibat adanya gaya tarik matahari dan bulan terhadap bumi. Jarak bumi 

dan bulan yang dekat mengakibatkan gaya tarik bulan lebih berpengaruh terhadap pasang surut. Air 

mengalami pasang apabila permukaan air laut naik sedangkan surut sebaliknya. Air laut pasang terjadi 

karena gaya tarik bulan dan matahari. Air yang mengalami pasang adalah air laut yang menghadap ke 

bulan (Wardiyatmoko, 2013: 319). 

2.2. Potensi dan Hasil Alam  

Kiapak adalah daerah perairan dan hutan yang sangat luas sehingga ada dua hasil alam yang 

dapat diandalkan, adalah hasil pertanian dan perikanan. Pertanian di Kiapak sangat subur, ini 

dikarenakan banyaknya Kiapak. Kiapak ini sangat subur ketika dijadikan sebagai media tanam, baik itu 

tanaman padi, palawija, maupun sayur-sayuran, sehingga tidak heran jika Kiapak terkenal sebagai 

penyuplai sayur-sayuran serta beras di Kecamatan Kahayan Kuala. Banyaknya wilayah hutan yang 

dimiliki desa Kiapak semakin melengkapi potensi pertanian yang dikembangkan.  

Hutan sangat penting bagi kehidupan. Pada zaman dahulu, manusia mencari makanan dengan 

cara berburu dan mengumpulkan tanaman liar di hutan. Hutan mempunyai fungsi menguasai hajat 

hidup orang banyak, mulai dari pengaturan tata air, mencegah bahaya banjir, sebagai tempat yang 

bermanfaat untuk bidang ilmu pengetahuan pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata, sampai sebagai 

unsur basis strategi pertahanan nasional (Ramli, 2010). 

Selain hasil pertanian, letak desa Kiapak yang berada di sekitar Laut Jawa menguntungkan 

masyarakatnya, karena mereka bisa mengambil hasil-hasil dari laut yaitu mencari ikan sebagai nelayan. 

Bekerja sebagai nelayan hanya bisa dilakukan pada bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Oktober, 

September, Juni dan Juli. Selebihnya mereka bekerja sebagai petani dan mencari damar. Kehidupan 

atau rutinitas di atas biasa dilakukan setiap tahun, dengan kata lain Desa Kiapak merupakan penghasil 

padi, sayur, ikan dan damar. 

  2.3. Sejarah dan Pendiri Desa Kiapak 



Nama Kiapak muncul pertama kali diperkirakan sekitar tahun 1958, berawal dari banyaknya 

orang yang datang dalam rangka madam ke desa Kiapak. Madam biasa dilakukan orang-orang Banjar 

dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Budaya madam sudah dilakukan masyarakat Banjar 

sejak zaman dahulu. Pada waktu-waktu tertentu ketika di daerah tempat tinggalnya tidak ada lagi 

potensi alam yang bisa diambil, mereka keluar ke daerah lain untuk mencari penghasilan dari alam.  

Suku Banjar di Kalimantan Tengah sering disebut Banjar Melayu Pantai atau Banjar Dayak yang 

berjumlah 25 % dari populasi penduduk dan suku terbanyak di Kalimantan Tengah dibanding  Suku 

Dayak Ngaju, Suku Dayak Bakumpai, dan Suku Dayak Sampit (Dadang, 2008: 16). Kebiasaan masyarakat 

Banjar bertempat tinggal di sekitar pantai inilah yang mendasari Suku Banjar disebut sebagai Banjar 

Melayu Pantai atau Dayak Pantai. Kebiasaan ini menyebabkan banyak Masyarakat Banjar yang 

berprofesi sebagai nelayan.  

Bekerja sebagai nelayan tidak bisa dilakukan setiap hari. Ini dikarenakan bekerja sebagai 

nelayan adalah bekerja musiman. Ketika cuaca sedang teduh itulah saatnya bekerja sebagai nelayan, 

karena pada waktu itu banyak terdapat ikan. Biasanya cuaca teduh itu terjadi ketika bulan Oktober-

September dan bulan Juni-Juli. Sedangkan sisanya digunakan untuk mencari penghasilan ditempat lain. 

Ketika dikaitkan dengan sejarah, kehidupan berpindah-pindah untuk mencari sumber makanan 

merupakan peninggalan dari budaya pra aksara yaitu nomaden (Guru, 2007: 74). Kebiasaan madam 

masyarakat Banjar pada waktu-waktu tertentu inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya 

desa Kiapak.   

Banyak masyarakat sekitar wilayah Kiapak seperti masyarakat Sungai Teras, Pangkoh, 

Batanjung yang datang ke Kiapak untuk madam. Awal mereka datang ke Kiapak di wilayah tersebut 

banyak ditemukan wanyi. Madu yang dihasilkan oleh wanyi merupakan suatu hasil alam yang laku di 

pasaran. Madu adalah hasil alam yang sangat berguna bagi tubuh yaitu sebagai sumber tenaga yang 

baik dan dapat meningkatkan stamina. Karakter madu yang dihasilkan Kiapak tidak kental melainkan 

encer, hal ini dikarenakan madu tersebut berasal dari bunga bakau yang banyak ditemukan di daerah 

tersebut.  

Kondisi geografis Kiapak berawa sehingga terdapat banyak ikan air darat seperti papuyu dan 

ikan gabus. Rawa yang terdapat di Kiapak adalah rawa yang mengalami pergantian air karena mendapat 

pengaruh pasang surut dari laut (Soleh, 2007: 19). Daya tarik dari hasil alam yang dihasilkan oleh desa 

Kiapak menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat sekitar untuk datang dalam rangka madam. 

Awal orang yang datang ke desa Kiapak tidak tahu harus menyebut apa untuk menunjukkan 

daerah tersebut. Tetapi karena di sana banyak ditemukan kiapak, maka dengan sendirinya orang 

menyebut wilayah Kiapak dengan Kampung Kiapak. Sebenarnya kiapak adalah serbuk dari kayu dan 

daun-daunan yang terbawa oleh gelombang laut yang menggunung di tepi pantai. Setelah diteliti 

kiapak merupakan media yang baik untuk dijadikan sebagai media tanam.  

Banyaknya potensi alam yang bisa diambil membuat wilayah Kiapak kerap dijadikan sebagai 

tujuan masyarakat sekitar dalam rangka madam. Seiring dengan bertambahnya waktu orang-orang 

yang datang ke Kiapak semakin banyak sehingga menjadikan Kiapak semakin terkenal. Pada tahun 1958 

mulai ada orang yang menetap dan mendirikan pemukiman di Kiapak. Orang yang pertama kali 

mendiami daerah tersebut antara lain: Bapak Agan (Desa Sampui), Bapak Bahrun (Desa Sungai Teras), 

Bapak Kumpi (Desa Lupak Luar), dan Bapak Ocel (Desa Pangkuh). 

Mereka membuka hutan secara bergotong royong dengan menebang lalu membakarnya atau 

biasa dikenal dalam kehidupan praaksara slash and burn (Adil, 2014, hal. 57). Meskipun cara yang 



digunakan adalah menebang dan membakar, tetapi mereka masih mempertahankan kearifan lokal yang 

berkembang dalam masyarakat Dayak dan Banjar. Cara-cara tersebut antara lain:  
1. Membuat rintisan memutar dari semua lahan selebar dua sampai tiga meter. Rintisan ini 

adalah membersihkan dari semak-semak agar nantinya api tidak menjalar ke lahan 
sebelahnya. 

2. Membuat parit-parit untuk memotong penyebaran api.  
3. Ketika membakar mereka melihat arah angin terlebih dahulu. 
4. Membakar biasa dilakukan pada malam hari. 

Pentingnya hutan bagi kehidupan membuat orang Banjar maupun Dayak menjaga 

kelestariannya sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Tjilik Riwut: 
“Hutan Kalimantan bukan hanya memberikan kemakmuran dan kebahagiaan untuk beratus-
ratus ribu manusia dalam satu atau dua abad saja, tetapi akan memberikan kemakmuran 
bagi beribu-ribu juta manusia sampai beratus-ratus abad” (Ermitha, 2015: 504). 

Setelah bermukim di sana, mereka menyebut daerah tersebut dengan sebutan Padang, ini 

dikarenakan wilayahnya berada di tengah hutan sekitar ±1 km dari bibir pantai. Jarak yang relatif dekat 

dengan pantai membuat warga yang bermukim pada saat itu terkadang juga bekerja sebagai nelayan. 

Hal ini memungkinkan karena kondisi pantai di Kiapak banyak ditumbuhi mangrove, terlindung dari 

gempuran ombak, dan daerahnya landai atau datar. 

Tetapi yang menjadi masalah, ketika akan melaut mereka harus berjalan menyusuri hutan 

untuk bisa mencapai bibir pantai. Hal inilah yang akhirnya mendorong masyarakat pada waktu itu untuk 

berfikir membuat jalan tembus yang berupa sungai untuk menghubungkan daerah Padang dengan 

pantai atau laut Jawa. 

Akhirnya pada tahun 1965 setelah meletusnya peristiwa G 30 S PKI, masyarakat bergotong 

royong untuk membuat sungai yang menghubungkan daerah Padang dengan Laut Jawa. Setelah akses 

sungai menuju laut selesai dikerjakan, banyak masyarakat yang akhirnya menggantungkan hidupnya 

dengan mengambil hasil-hasil laut seperti: ikan dan kepiting. Dengan dibukanya akses menuju laut 

membuat alternatif dalam mencari penghasilan semakin bervariasi. Karena mencari ikan hanya bisa 

dilakukan pada bulan-bulan tertentu, maka diluar itu mereka akan mencari kepiting, madu dan ikan 

darat serta bertani. 

Keberadaan sungai membuat warga bergeser dari semula bermukim di daerah Padang (tengah 

hutan) menjadi berada di sepanjang aliran sungai. Sungai memiliki peranan sangat penting sebagai 

sarana transportasi dan pengangkutan hasil-hasil usaha masyarakat. Oleh karena itu lokasi tempat 

usaha masyarakat tersebut selalu tidak jauh dari sungai dan anak-anak sungai, sehingga menyebabkan 

pola pemukiman masyarakat yang menyebar disepanjang sungai (Ermitha, 2015: 505). 

Karakter sungai di desa Kiapak adalah sungai pasang surut, sehingga masyarakat hanya bisa 

berinteraksi dengan masyarakat luar ketika air pasang. Keadaan seperti ini sangat berdampak bagi 

kehidupan sosial ekonomi dari masyarakat. Dampak yang sangat terasa dengan kondisi alam seperti itu 

yaitu; (1) ketika masyarakat sakit mendadak, (2) sulitnya menjual hasil alam yang mudah busuk seperti; 

buah, sayur dan ikan, (3) sulitnya akses informasi, (4) sulitnya pengurusan yang berhubungan dengan 

berokrasi karena akses transportasi yang jauh. 

Terlepas masalah tersebut, dampak adanya sungai membuat wilayah Kiapak sering disinggahi 

orang-orang sekitar. Hal ini semakin membuat banyak orang yang akhirnya menetap dan mendirikan 

rumah di sana.  Pada waktu itu Kiapak termasuk dalam wilayah administrasi dari desa Pasanan, jadi 

semua pengurusan administrasi baik itu pengurusan KK, KTP dan lain-lain harus ke kantor desa Pasanan. 



Sedangkan jarak ibu kota desa Pasanan dengan Kiapak sangatlah jauh. Perjalanan dengan menggunakan 

kelotok kurang lebih memakan waktu 1 jam.  

 Pada tahun 1973 dengan didasari alasan akses transportasi yang jauh, dan sudah memenuhinya syarat 

dalam pembentukan desa seperti jumlah penduduk, tujuan yang sama dari masyarakat, serta asal usul 

suku yaitu Banjar dan Dayak, melalui perjuangan panjang desa dengan nama Kiapak terbentuk. Pada 

tahun itu juga pertama kali pesta demokrasi dalam rangka memilih kepala desa atau pembakal yang 

merupakan syarat mutlak berdirinya suatu desa dilaksanakan (Suminta, 2010: 11). Kepala Desa pertama 

yang terpilih untuk memimpin desa Kiapak selama lima tahun antara tahun 1973-1978 adalah Bapak 

Usman.  

 Berdirinya Desa Kiapak dengan proses yang panjang merupakan bentuk semangat dan tanggung jawab 

dari para tokoh pendiri guna bisa bertahan hidup dengan kondisi alam yang serba terbatas yang bisa kita 

jadikan sebagai tauladan untuk kita menyongsong masa depan. Kearifan-kearifan lokal yang terdapat 

dalam cerita di atas seperti tata cara membuka lahan yang masih mengedepankan kelestarian alam 

dalam hal ini adalah hutan dan aturan-aturan adat merupakan bentuk sikap dari pelestarian budaya.  

Selain itu proses-proses yang dilalui sampai terbentuknya suatu desa yang mandiri merupakan bentuk 

perhatian dari masyarakat terhadap sejarah masa lalu. 

 

III. SIMPULAN 

 Terbentuknya Desa Kiapak merupakan buah dari kesungguhan dan penjelajahan panjang masyarakat 

etnis Banjar dan Dayak. Pola berpindahnya penduduk untuk mencari penghasilan ke daerah lain 

merupakan prilaku dari manusia purba terdahulu yang nomaden (pola hidup berpindah-pindah untuk 

mencari sumber makanan). Cara yang digunakan membuka lahan dengan teknik slash and burn 

(membuka lahan dengan cara menebang dan membakar) merupakan ciri-ciri dari corak kehidupan 

sosial-ekonomis zaman praaksara. Tidak berlebihan ketika ada yang berpendapat bahwa sejarah dapat 

memberikan contoh atau teladan terhadap manusia generasi berikut dalam berpikir dan bertindak, dan 

ini terbukti dari proses-proses terbentuknya desa Kiapak yang secara tidak langsung mengadopsi 

prilaku-prilaku manusia terdahulu. 
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ABSTRAK 

Warung malam banyak terdapat di berbagai kota, satu diantaranya di kota ‖A‖ dengan wanita pelayannya. 
Keterlibatan para wanita pada pekerjaan tersebut sebagai dampak akibat mengambil jalan pintas dalam kehidupan 
seorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut ditunjang karena penduduk yang seharian dan pada malam 
hari mencari hiburan. Peluang tersebut dimanfaat pemilik warung malam dengan mempekerjakan wanita sebagai 
pelayan. Warung semacam ini tersebar di banyak desa. Akibatnya, terjadi penyalahgunaan narkoba, kekerasan 
berujung perkelahian bahkan pembunuhan, prostitusi, dan dampak negatif lainnya. Dengan bermacam-macam 
penyakit sosial yang ditimbulkan, warung malam dapat dijadikan sebagai sumber belajar IPS untuk diambil 
pembelajaran sekaligus guna menghapus, setidaknya mengelimir warung malam. 

Kata kunci: warung malam, pekerja wanita, prostitusi. 

I. PENDAHULUAN 

Warung malam banyak terdapat di kota serta keterlibatan para wanita yang menjadi pelayannya. 

Keterlibatan para wanita pada pekerjaan ini berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Kehidupan 

para wanita pelayan belum layak, meskipun begitu mereka setia menekuni pekerjaannya. Pengaruh sosial-budaya 

dan rendahnya tingkat pendidikan serta terbatasnya kesempatan kerja tentunya menuntut seseorang untuk memiliki 

keahlian  dalam mengambil pekerjaan. Kehidupan manusia tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai yang 

diharapkan. Manusia menemui kendala-kendala dalam kehidupannya.  

Tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keterampilan menyebabkan mereka mencari pekerjaan 

yang cepat menghasilkan uang. Satu jalan pintas menjadi perempuan pelayan warung malam yang hampir 

mendekati prostitusi. Ini merupakan masalah sosial yang sangat sensitif yang menyangkut peraturan sosial, moral, 

etika, bahkan agama. Di banyak negara prostitusi memang dianggap sebagai smata pencaharian, oleh karena itu 

prostitusi hampir tidak dapat diberantas. Tulisan ini membahas wanita pelayan warung malam dengan tujuan untuk 

menanggulangi dampaknya serta sebagai pengembangan dalam pembelajaran IPS. 

 

II. PEMBAHASAN 

2.1 Pengertian Prostitusi 

Pelacuran berasal dari bahasa Latin pro-stituere atau pro-stauree yang berarti membiarkan diri berbuat 

zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Pelacuran atau prostitusi bisa diartikan sebagai 

perjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks untuk uang. Pelacur wanita disebut prostitue, sundal, 

balon, lonte; sedangkan pelacur pria biasa disebut gigolo. Mereka yang terlibat dalam praktik ini sering dianggap 

sebagai orang yang tidak baik moral dan perilakunya. Praktik prostitusi haram hukumnya menurut agama Islam. 
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Kartini Kartono (1997: 207) mengemukakan definisi prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan 

pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-

nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas) disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang 

impersonal tanpa afeksi sifatnya. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri, badan untuk memuaskan nafsu seks 

dengan imbalan sebagai balasan atas pelayanan yang mereka berikan. Tingginya biaya hidup sering tidak diimbangi 

dengan pemasukkan yang ada. Ketimpangan tersebut menuntut pemenuhan dan bukanlah suatu perkara mudah 

untuk mendapatkan pekerjaan guna pemenuhan kebutuhan tersebut. Akhirnya diambil jalan pendek yaitu dengan 

cara menjual diri. 

2.2 Faktor Pendorong Timbulnya Warung Malam 

Penduduk kota  ‖A‖ kebanyakan pekerja, yang mana mereka bekerja dari siang sampai menjelang malam, 

sekitar pukul 17.30. Pada malam hari mereka mencari hiburan. Peluang inilah yang dilihat oleh pemilik warung 

malam untuk membuat warung dan mempekerjakan wanita sebagai pelayan warung mereka. Warung semacam ini 

tersebar dibeberapa tempat di kota ‖A‖ dan desa-desa di seputarnya. Ada warung yang benar-benar untuk tempat 

melepas penat serta melepas canda bersama teman-teman sambil sekali-kali menggoda wanita pelayan warung, 

dan ada pula warung yang pelayan wanitanya bisa disewa untuk pemuas hasrat nafsu seks. Kadang mereka minta 

narkoba dulu kepada pelanggan berupa obat zenith, baru mereka mau melayani hasrat seks.  

Pelayanannya pun beragam, ada yang cuma short time ada pula yang long time yakni satu malam penuh. 

Pelayan warung harus komunikatif dengan pelanggan dan berpenampilan menarik. Kalau ada pelanggan yang mau 

menjadi pacar biasanya tidak ditolak agar pelanggan penasaran dan datang lagi ke warung tersebut. Kalau mereka 

si para pelanggan tahu kalau pemilik warung sudah punya pasangan mereka akan malas ke warung tersebut 

sehingga menyebabkan warung sepi. Istilah mereka, cinta secangkir teh. Rata-rata minuman yang dipesan teh 

hangat. Tidak jarang terjadi perkelahian yang mengakibatkan nyawa melayang demi memperebutkan wanita pelayan 

warung tersebut.  

Profesi sebagai pelayan warung mereka jalani dengan rasa tidak berdaya untuk merambah kemungkinan 

hidup yang lebih baik. Dengan berbagai latar belakang yang berbeda, profesi sebagai pelayan warung malam 

mereka jalani tanpa menghiraukan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh praktik 

semacam ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan baik pada diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sosialnya. 

Warung-warung semacam ini juga menjadi tempat pesta miras bagi para pelanggan yang ingin menenggak miras. 

Bagi sebagian yang sudah menikah dan memiliki anak cara mereka untuk melepas lelah setelah seharian bekerja 

yaitu memilih untuk berkumpul bersama keluarga, akan tetapi tidak jarang para bapak-bapak ini juga mencari-cari 

alasan agar  bisa untuk keluar malam. Beragam alasan mereka utarakan kepada istri misalnya seperti cuma sekedar 

nongkrong sebentar di pos ronda bermain catur atau main gaple. Sedangkan bagi mereka yang belum berkeluarga 

sudah tentu bebas untuk keluar malam, karena mereka masih lajang dan tidak memiliki istri yang melarang mereka 

keluar malam-malam. Para remaja yang masih sekolah maupun yang sudah tidak bersekolah tidak ketinggalan 

keluar rumah pada malam hari untuk bersenang-senang. Di sana mereka tidak mengenal batasan usia, mereka 

bebas berkawan dengan siapa saja, tidak memandang umur, ada remaja yang berteman dengan orang dewasa 

untuk mewarung ataupun sebaliknya.  

Bagi remaja yang sudah tidak bersekolah mereka bebas untuk keluar dan ada yang terlibat narkoba atau 

berkelahi. Mereka yang teler biasanya takut untuk pulang ke rumah dan memilih tidur di warung malam atau 

menginap di rumah teman yang orang tuanya tidak ada. Sedangkan alasan apabila mereka luka akibat berkelahi 

mengemukakan alasan seperti jatuh dari motor dan terpeleset. Narkoba, kekerasan berujung perkelahian bahkan 

pembunuhan, serta prostitusi sudah menjadi bagian dari tidak terpisahkan dari aktivitas mewarung. Pada dasarnya 



prostitusi membawa dampak buruk terhadap moralitas. Pelaku prostitusi tidak berpikir mana yang baik dan mana 

yang buruk, yang terpenting bagaimana mendapatkan uang dan dapat hidup mewah. Mereka kadang-kadang 

tersisih dari kehidupan sosial (dissosiasi). Seseorang yang terjun dalam dunia ini pasti merasa tersisih dari pergaulan 

sosial karena profesi menjajakan diri bukanlah pekerjaan yang halal. 

2.3 Akibat Profesi Prostitusi 

Semua perilaku pasti memiliki efek, entah itu efek positif maupun negatif. Begitupun prostitusi, karena 

prostitusi merupakan perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat dan agama, maka prostitusi  hanya akan 

mengakibatkan efek negatif, antara lain: 

1. Menimbulkan penyakit seperti penyakit kelamin dan kulit, terutama syphilis dan gonorrhoe (kencing 
nanah), serta HIV AIDS. 

2. Memberikan pengaruh buruk pada lingkungan khususnya bagi anak-anak muda  yang dalam masa 
pubertas. 

3. Saling berhubungan dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika. 
4. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. 
5. Dapat menyebabkan terjadinya disfungsi seksual, misalnya impotensi, dan ejakulasi dini. 

2.4 Solusi Prostitusi 

Prostitusi sebagai masalah sosial belum dapat dihilangkan dan diberantas. Beberapa alternatif mengurangi 

masalah ini yaitu sebagai berikut: 

1. Pengurangan praktik prostitusi  bahkan menghapusnya, maka kemiskinan harus ditanggulangi terlebih 
dahulu. Penyebab utama seseorang terjun dalam dunia prostitusi adalah masalah kurangnya ekonomi. 
Karena kemiskinan tersebut mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang memadai, sehingga untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka memutuskan untuk menjadi budak seks. 

2. Melakukan bimbingan bahwa perilaku hubungan seks yang berganti-ganti pasangan bisa menyebabkan 
penularan penyakit seks seperti HIV/AIDS, raja singa, dan lainnya. 

Berbagai usaha untuk mengatasi masalah prostitusi ini juga terbagi atas: 

1. Usaha preventif yaitu suatu usaha yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya 
praktek prostitusi, usaha ini antara lain berupa: 

a. Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan prostitusi; 
b. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat keimanan terhadap 

nilai-nilai religius dan norma kesusilaan; 
2.  Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak puber dan 

adolesens untuk menyalurkan kelebihan energinya; 
3. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta 

mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya; 
4. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga; 
5. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan prostitusi yang dilakukan 

oleh beberapa instansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu 
melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran prostitusi. 

6. Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru dan 
sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks; 

7. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya. 

Usaha reprensif dan kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (menghapus, menindas) dan 

usaha untuk menyembuhkan para wanita dari ketunasusilaannya untuk kemudian membawa mereka ke jalan yang 

benar. Usaha-usaha tersebut antara lain: 

a. Untuk mengurangi prostitusi, diusahakan melalui aktivitas rehabilatasi dan resosialisasi agar mereka bisa 
dikembalikan sebagai warga masyarakat yang bersusila. Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan 



melalui pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka 
bersifat kreatif. 

b. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi ini dan mau untuk 
memulai hidup susila. 

c. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga para pelayan warung malam dan masyarakat asal 
mereka agar mereka mau menerima kemabali bekas-bekas wanita pelayan warung malam itu 
mengawali hidup baru. 

d. Mencarikan pasangan hidup yang permanen/suami bagi para wanita pelaku prostitusi untuk membawa 
mereka ke jalan yang benar. 

2.5 Penyakit Sosial sebagai Sumber Pembelajaran IPS 

Pembelajaran IPS bersumber dari masyarakat yang mana meliputi pertumbuhan, perkembangan, dan 

kemajuan kehidupan termasuk segala aspek dengan permasalahannya. Dalam pendidikan IPS juga ada 

landasannya yang meliputi filosofis, ideologis, sosiologis, antropologis, kemanusiaan, politis, psikologis, dan religius 

(Sapriya, 2009: 16). Selanjutnya Pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta 

kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan 

(Somantri, 2001:92). Penyakit sosial merupakan salah satu isu kontroversial melalui perbedaan pendapat dimana 

materi isu kontroversial membangkitkan kemampuan berpikir seseorang. Pengajaran melalui isu kontroversial 

dianggap penting.  

Penyakit sosial kebanyakan bermula dari pergaulan bebas hingga menjerumus kepada hal-hal yang 

mengarah pada masalah-masalah sosial. Pergaulan bebas artinya proses bergaul dengan orang lain tetapi terlepas 

dari norma yang mengatur tentang pergaulan (Lubis 2010). Penyakit sosial yang merupakan kebiasaan berperilaku 

yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, baik pada masyarakat 

tradisional, desa, kota, maupun pada masyarakat modern, sehingga dari penyakit sosial tersebut timbul masalah 

sosial. Macam-macam penyakit sosial yang ditimbulkan oleh warung malam seperti narkoba, kekerasan, dan 

prostitusi. Parahnya lagi banyak para remaja yang terlibat dalam dunia semacam ini. Akibatnya mereka 

mengembangkan bentuk perilaku menyimpang. Santrock mengemukakan bahwa kenakalan remaja merupakan 

kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial sehingga terjadi tindakan kriminal 

(Kartono, 2005:45). 

Meskipun upaya untuk memberantas prostitusi gencar dilakukan pemerintah, tetapi prostitusi tetap marak, 

baik terang-terangan maupun terselubung dengan berkedok. Dalam praktiknya mereka tidak terang-terangan 

membuka rumah bordil, akan tetapi dengan membuka warung malam dengan pelayannya para wanita. Pada 

umumnya kegiatan prostitusi berlatar belakang pada faktor kesulitan ekonomi. Melalui prostitusi berkembang 

penyakit-penyakit sosial sehingga tercipta mata rantai, saling terkait misalnya antara prostitusi dengan miras, 

penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan proses penularan penyakit HIV/AIDS. 

III. SIMPULAN 

Masalah sosial dalam hal ini prostitusi pada warung malam merupakan penyakit sosial yang harus 

ditanggulangi bersama. Tingginya biaya hidup sering tidak diimbangi dengan pemasukan. Ketimpangan tersebut 

menuntut pemenuhan yang berakibat oleh sebagian orang diambil jalan pintas dengan menjual diri. Penyebab 

tersebut didukung oleh tidak adanya aturan perundang-undangan tegas dalam penghapusan prostitusi. Praktik 

prostitusi dapat dihapus apabila ada kerjasama yang baik dari semua pihak yangg terkait yaitu pelaku, pemerintah, 

dan masyarakat umum. Kalau diterbiarkan, lambat laun norma-norma akan bergeser, serta menganggap masalah 

sosial ini sebagai hal yang biasa, dan wanita akan diperdagangkan sebagai barang dagangan. Hendaklah 



masyarakat membantu mengeliminir praktik prostitusi, mengontrol remaja-remaja agar tidak terjerumus dalam 

pergaulan bebas, dan dampak buruk lainnya. 
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