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vii     ABSTRAK   
Upaya pembentukan karakter sesuai dengan budaya bangsa melalui serangkaian 
kegiatan belajar mengajar dipicu oleh semakin masifnya perilaku destruktif, asosial, 
anarkhis, semakin menipisnya kejujuran, dan rendahnya sikap patriotism dan 
nasionalisme oleh generasi muda Indonesia saat ini. Di sisi lain, kekayaan budaya 
dalam bentuk kearifan lokal suatu masyarakat pada suatu daerah, menyimpan 
segudang pengetahuan lokal (local genius) yang potensial dan memiliki fungsi strategi 
terhadap proses internalisasi nilai melalui proses pembelajaran. Etnis Bakumpai  di  
Kabupaten Barito  Kuala,  sekitar  daerah  bantaran  sungai  memiliki kearifan  lokal  
dalam  berbagai  bidang  kehidupan,  baik  budaya,  ekonomi,  dan kehidupan sosial 
lainnya. Tujuan penelitian ini, pertama, mengidentifikasi implementasi pendidikan 
karakter berbasis kearifan lokal etnis Bakumpai dalam pembelajaran pada SDN Batik 
dan SDN Ulu Benteng 2. Kedua, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat 
implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Bakumpai di SDN Batik dan 
SDN Ulu Benteng 2. Ketiga, untuk menggali   nilai-nilai   karakter   yang   bersumber   
dari   kearifan   lokal   Bakumpai Kabupaten Barito Kuala. Penelitian menggunakan 
pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi  dan 
analisis dokumen pembelajaran. Analisis data dimulai dari pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data dan verifikasi/kesimpulan. Keabsahan data melalui 
triagulasi, cek-cek anggota dan perpanjangan waktu penelitian. Penelitian ini berhasil 
mengidentifikasi bahwa implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal  
Bakumpai Bakumpai di SDN Batik belum optimal, baik pada aspek perencanaan, 
pelaksanaan maupun penilaian. Kedua, adanya regulasi pemerintah tentang perlunya 
menggali kembali budaya sebagai   upaya memperkuat jatidiri bangsa merupakan 
faktor pendukung dalam implementasi pendidikan karakter di SDN Batik, namun 
percampuran etnis dan budaya dalam masyarakat Barito Kuala yang semakin luas 
cukup menghambat implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal 
Bakumpai. Ketiga, ada banyak nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam 
pembelajaran pada SDN Batik dan SDN Ulu Benteng 2, kaitannya dengan kearifan 
lokal Bakumpai, yakni nilai religius, nilai peduli sosial, peduli lingkungan, dan nilai 
patriotism.  
Keywords: Pendidikan karakter, kearifan lokal, bantaran sungai, dan etnis 
Bakumpai



1     BAB I PENDAHULUAN     
1.1 Latar Belakang  

lndonesia saat ini sedang menghadapi masalah berat yang harus 

dilalui, yaitu menurunnya kualitas moral bangsa yang dicirikan oleh 

membudayanya praktek KKN, konflik, (antar etnis, agama, politisi, remaja, 

antar RW, dsb)  meningkatnya kriminalitas, menurunnya etos kerja, dan 

sebagainya. Sebuah peradaban akan menurun apabila terjadi demoralisasi 

pada masyarakatnya. Kenyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan apa 

yang dikatakan oleh  Thomas Lickona (Pupuh Fathurrohman dkk, 2010 :86)  

bahwa  ada 10 aspek degradasi moral yang melanda suatu negara yang 

merupakan tanda-tanda kehancuran suatu bangsa. Kesepuluh tanda 

tersebut adalah; meningkatnya kekerasan pada remaja, penggunaan kata-

kata yang memburuk, pengaruh peer group (rekan kelompok)  yang  kuat  

dalam  tindak  kekerasan,  meningkatnya penggunaan narkoba, alkohol 

dan seks bebas, kaburnya batasan moral baik-buruk,  menurunnya  etos  

kerja,  rendahnya  rasa  hormat  kepada orang tua dan guru, rendahnya rasa 

tanggung jawab individu dan warga negara, membudayanya 

ketidakjujuran, serta adanya saling curiga dan kebencian diantara sesama 

Menurut Hidayat (2011) bahwa faktor moral (akhlak) adalah hal 

utama  yang  harus  dibangun  terlebih  dahulu  agar  bisa  membangun 

sebuah  masyarakat  yang  tertib,  aman  dan  sejahtera.  Nilai-nilai  moral 

yang ditanamkan akan membentuk karakter (akhlak mulia) yang 

merupakan pondasi penting bagi terbentuknya sebuah tatanan masyarakat 

yang beradab dan sejahtera. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan 

dibina sejak usia dini. Usia dini merupakan masa kritis bagi



2     pembentukan karakter seseorang. Banyak pakar mengatakan bahwa 

kegagalan penanaman karakter sejak usia dini, akan membentuk pribadi 

yang  bermasalah  dimasa  dewasanya  kelak.  Selain  itu,  menanamkan 

moral kepada generasi muda adalah usaha yang strategis. Oleh karena itu 

penanaman moral melalui pendidikan karakter sedini mungkin kepada 

anak-anak adalah kunci utama untuk membangun bangsa. Hal ini 

dipertegas oleh Siswoyo, dkk. (2011:25) bahwa pendidikan berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban    yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. 

Pendidikan karakter bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang 

benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter adalah 

usaha  menanamkan  kebiasan-kebiasaan  yang  baik,  sehingga  peserta 

didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah 

menjadi  kepribadiannya.  Dengan  kata  lain,  pendidikan  karakter  yang 

baik haraus melibatkan pengetahuan yang baik (moral knowing), perasaan 

yang baik atau loving good (moral feeling) dan perilaku yang baik (moral 

action)  sehingga  terbentuk  perwujudan  kesatuan  perilaku  dan  sikap 

hidup peserta didik (Daryanto dan Suryatri Darmiatun, 2013 :74) 

Karakter  merupakan  kualitas  moral  dan  mental  seseorang  yang  
pembentukannya dipengaruhi oleh faktor bawaan (fitrah-natural) dan 

lingkungan (sosialisasi atau pendikan-natural). Pendidikan merupakan 

salah satu wadah dalam menunjang pembentukan karakter tiap individu. 

Sekolah Dasar adalah merupakan pendidikan awal penanaman karakter 

anak dalam perkembangan dirinya. Meskipun sekolah memiliki prioritas 

untuk menentukan nilai-nilai tertentu yang ingin ditanamkan dalam diri 

siswa, sekolah juga mesti melihat relevansi pembentukan dan penanaman 

nilai itu dalam konteks kehidupan masyarakat yang lebih luas. Pada 

dasarnya,  pendidikan  karakter  juga  ingin  membantu  mempersiapkan 

siswa agar dapat bersikap dan bertindak sesuai sesuai dengan tatanan



3     moral dan cara berprilaku yang berlaku bagi masyarakat setempat tanpa 

kehilangan visi global. Oleh karena itu sekolah mesti memahami kultur dan 

kebudayaan setempat sehingga dapat menanamkan berbagai macam 

kearifan lokal. 

Masyarakat Kabupaten Barito Kuala sebagian besar dihuni oleh etnis 

Bakumpai sebagai etnis awal di daerah itu. Etnis Bakumpai memiliki varian 

budaya dan kearifan lokal yang sangat relevan digali dalam kerangka   

pendidikan karakter. Sebagian besar masyarakat Bakumpai menempati 

bantaran sungai. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka 

memenuhinya dengan mencari ikan, bertani, berdagang dan ada ada juga 

yang bekerja pada sektor pelayanan publik sebagai PNS seperti guru.  
1.2  Rumusan Masalah Penelitian  

1. Bagaimanakah    kondisi    dan    permasalahan    pelaksanaan 

pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Bakumpai  pada SDN 

Batik dan Ulu Benteng 2 daerah bantaran sungai Kabupaten Barito 

Kuala? 

2.   Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

pengembangan pendidikan  karakter yang berbasis kearifan lokal 

Bakumpai pada SDN Batik dan Ulu Benteng 2 daerah bantaran 

sungai Kabupaten Barito Kuala? 

3.   Bagaimanakah bentuk integrasi nilai-nilai kearifan lokal Bakumpai  
dalam  pembelajaran  di  SDN  Batik  dan  Ulu  Benteng  2  daerah 

bantaran sungai Kabupaten Barito Kuala?



4     1.3 Tujuan Penelitian  1. Untuk mendeskripsikan kondisi dan permasalahan pelaksanaan 

pendidikan  karakter  berbasis  kearifan  lokal  Bakumpai  di  SDN 

Batik dan Ulu Benteng 2 daerah bantaran sungai Kabupaten Barito 

Kuala? 2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi 

pendukung dan penghambat pengembangan pendidikan  karakter 

berbasis kearifan lokal Bakumpai pada di SDN Batik dan Ulu 

Benteng 2 daerah bantaran sungai Kabupaten Barito Kuala? 3. Untuk mengindentifikasi   nilai-nilai kearifan lokal Bakumpai 

Kabupaten  Barito  Kuala  untuk  dijadikan  sumber  kajian 

pendidikan karakter di SDN Batik dan Ulu Benteng 2 daerah 

bantaran sungai Kabupaten Barito Kuala?   
1.4 Manfaat Penelitian  

1.   Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

dalam pengembangan ilmu, khususnya yang berkaitan dengan 

pendidikan karakter dengan berbasis kearifan lokal. 

2.  Secara  praktis,  hasil  penelitian    ini  diharapkan  dapat  menjadi  
acuan bagi Dinas Pendidikan untuk merancang dan menyusun atau 

menyempurnakan  kebijakan   tentang  pendidikan karakter 

khususnya pada jenjang pendidikan dasar di daerah-daerah 

bantaran   sungai   di   seluruh   wilayah   Kalimanan   Selatan.   Di 

samping itu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan 

bagi guru dalam merancang pembelajaran berkarakter yang 

berbasis kearifan lokal Bakumpai.



5        1.5 Luaran Penelitian  
Luaran penelitian ini ada dua, yaitu: (a) dihasilkan artikel ilmiah 

yang akan dipublikaskan pada jurnal nasional terakreditasi, dan (c) 

buku ajar.



6     BAB II TINJAUAN PUSTAKA    
2.1  Karakter dan Pendidikan Karakter  

Menurut  Helen G. Douglas (Mukhlas Samani dan Hariyanto, 2012 :  
41): “Character isn’t inherited. One builds its daily by the way one thinks and 

acts, thought by thouht, action by action” (Karakter tidak  diwariskan, tetapi 
sesuatu yang dibangun secara berkesinambungan hari demi hari melalui 

pikiran dan perbuatan, pikiran demi pikiran, tindakan demi tindakan). 

Karakter  dimaknai  menurut  Lickona  (1992)    karakter  berkaitan  
dengan pengetahuan tentang moral (moral knowing ), sikap moral (moral 

felling),   dan   perilaku   moral   (moral   behavior).   Berdasarkan   ketiga 

komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh 

pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan 

melakukan perbuatan kebaikan. 

Penanaman nilai merupakan ruhnya penyelenggaraan pendidikan. 

Oleh karenanya pola-pola pendidikan hendaknya mengembangkan dan 

menyadarkan siswa terhadap nilai kebenaran, kejujuran, kebajikan, 

kearifan  dan  kasih  sayang  sebagai  nilai-nilai  universal  yang  dimiliki 

semua agama. Pendidikan juga berfungsi untuk memperkuat keimanan dan 

ketakwaan secara spesifik sesuai keyakinan agama. Maka setiap 

pembelajaran yang dilakukan hendaknya selalu diintegrasikan dengan 

perihal nilai di atas, sehingga menghasilkan anak didik yang 

berkepribadian utuh, yang bisa mengintegrasikan keilmuan yang dikuasai 

dengan nilai-nilai yang diyakini untuk mengatasi berbagai permasalahan 

hidup dan sistem kehidupan manusia. 

Jadi   penanaman   nilai-nilai   karakter   merupakan   bagian   dari  
pendidikan   karakter   yang   bisa   diartikan   sebagai   usaha   sadar   dan



7     terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi 

dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi 

dan/atau kelompok yang unik -baik sebagai warga negara 

Mukhlas  Samani  dan  Hariyanto  (2012)  menyimpulkan  bahwa  
pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta 

didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi 

hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. sebagai pendidikan nilai, pendidikan 

budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan 

mengembangkan  kemampuan  peserta  didik  untuk  memberikan 

keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik, dan meujudkan kebaikan 

itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Pendidikan karakter 

dapat pula dimaknai dengan upaya yang terencana untuk menjadikan 

peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga 

peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. Pendidikan karakter juga  

dapat  dimaknai sebagai  suatu  sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran 

atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun 

kebangsaaan sehingga menjadi manusia insan kamil. 

Definisi  lain  dikemukakan  oleh  Marzuki    yang  mengemukakan  
bahwa  karakter  identik  dengan  akhlak,  sehingga  karakter  merupakan 

nilai-nilai   perilaku   manusia   yang   universal   yang   meliputi   seluruh 

aktivitas  manusia,  baik  dalam  rangka  berhubungan  dengan  Tuhan, 

dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan 

yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan 

berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat 

istiadat.



8     Menurut Lickona (Wibowo, 2012)   bahwa dalam pendidikan 

karakter mengandung tiga unsur pokok yaitu mengetahui kebaikan 

(knowing the good),  mencintai kebaikan (desiring the good) dan melakukan 

kebaikan (doing the good). 

Definisi lain dikemukakan oleh Frye (Wibowo, 2012) mengatakan bahwa pendidikan karakter sebagai,  “ A national movement creating schools 

that foster teaching good responsible, and caring young people by modeling and 

teaching good character through an emphasis on universal values that we all share”.  

Sedangkan  menurut  Kemendiknas    pendidikan  karakter adalah 

pendidikan yang menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter 

luhur kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki karakter luhur 

tersebut, menerapkan dan mempraktikkan dalam kehidupannya, baik 

dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat dan warga negara.  
2.2  Strategi Penanaman Nilai Karakter di Sekolah  

Disadari bahwa pembangunan karakter bangsa dihadapkan pada 

berbagai masalah yang sangat kompleks. Perkembangan masyarakat yang 

sangat dinamis sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan 

teknologi komunikasi dan informasi tentu merupakan masalah tersendiri 

dalam kehidupan masyarakat. Globalisasi dan hubungan antarbangsa 

sangat berpengaruh pada aspek ekonomi (perdagangan global) yang 

mengakibatkan berkurang atau bertambahnya jumlah kemiskinan dan 

pengangguran. Pada aspek sosial dan budaya, globalisasi mempengaruhi 

nilai-nilai solidaritas sosial seperti sikap individualistik, materialistik, 

hedonistik yang seperti virus akan berimplikasi terhadap tatanan budaya 

masyarakat  Indonesia  sebagai  warisan  budaya  bangsa  seperti 

memudarnya rasa kebersamaan, gotong royong, melemahnya toleransi 

antarumat beragama, menipisnya solidaritas terhadap sesama, dan itu 

semua   pada   akhirnya   akan   berdampak   pada   berkurangnya   rasa



9     nasionalisme sebagai warga negara Indonesia. Akan tetapi, dengan 

menempatkan strategi pendidikan sebagai modal utama menghalangi 

virus-virus penghancur tersebut, masa depan bangsa ini dapat 

diselamatkan. Secara makro pengembangan karakter dibagi dalam tiga 

tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Pada tahap 

perencanaan dikembangkan perangkat karakter yang digali, 

dikristalisasikan,   dan   dirumuskan   dengan   menggunakan   berbagai 

sumber, antara lain pertimbangan (1) filosofis: Pancasila, UUD 1945, dan UU 

N0.20 Tahun 2003 beserta ketentuan perundang-undangan turunannya; (2) 

teoretis: teori tentang otak, psikologis, pendidikan, nilai dan moral, serta 

sosial-kultural; (3) empiris: berupa pengalaman dan praktik terbaik, antara 

lain tokoh-tokoh, satuan pendidikan unggulan, pesantren, kelompok 

kultural, dan lain-lain 

Pada tahap implementasi dikembangkan pengalaman belajar dan  
proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam 

diri peserta didik. Proses ini dilaksanakan melalui proses pemberdayaan 

dan pembudayaan sebagaimana digariskan sebagai salah satu prinsip 

penyelenggaraan pendidikan nasional. Proses ini berlangsung dalam tiga 

pilar pendidikan yakni dalam satuan pendidikan, keluarga, dan 

masyarakat. Dalam masing-masing pilar pendidikan akan ada dua jenis 

pengalaman belajar yang dibangun melalui dua pendekatan yakni 

intervensi dan habituasi. Dalam intervensi dikembangkan suasana interaksi   

belajar   dan   pembelajaran   yang   sengaja   dirancang   untuk mencapai 

tujuan pembentukan karakter dengan menerapkan kegiatan yang 

terstruktur. 

Agar  proses  pembelajaran  tersebut  berhasil  guna,  peran  guru  
sebagai sosok panutan sangat penting dan menentukan. Sementara itu 

dalam habituasi diciptakan situasi dan kondisi dan penguatan yang 

memungkinkan peserta didik pada satuan pendidikannya, di rumahnya,



10     
B.  
C. 

  INTERVENSI                  HABITUASI    
di lingkungan masyarakatnya membiasakan diri berperilaku sesuai nilai 

dan menjadi karakter yang telah diinternalisasi dan dipersonalisasi dari dan 

melalui proses intervensi. Proses pembudayaan dan pemberdayaan yang 

mencakup pemberian contoh, pembelajaran, pembiasaan, dan penguatan 

harus dikembangkan secara sistemik, holistik, dan dinamis. 

Menurut      Wibowo   (2013)      bahwa   implementasi   pendidikan  
karakter bisa dilakukan melalui : (1) terintegrasi dalam pembelajaran; (2) 

terintegrasi dalam pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler; 

dan (3) terintegrasi dalam manajemen sekolah. 

Wibowo  (2013)  selanjutnya  menjelaskan  bahwa        pendidikan  
karakter di sekolah dapat dilihat pada gambar berikut : Agama, Pancasila, UUD 1945, UU No 20/2003 ttg sisdiknas PENDIDIKAN KARAKTER  P E R I L M ANAJEMEN                              A K PEMBELAJARAN                                 UTeori Pendidikan, psikologi, nilai, sosial, budaya  Nilai-nilai karakter     Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan best practices KEG.PEMB KESISWAAN  B E R K A R A K T HABITUASI  PERANGKAT PENDUKUNG Kebijakan, pedoman, sumber daya, lingkungan, sarana dan prasarana, kebersamaan, komitmen, pemangku kepentingan   Gambar 2.1  Desain Pendidikan Karakter di Sekolah



11     2.3  Kearifan Lokal sebagai Basis Pendidikan Karakter  
Apabila diperhatikan  uraian di atas, tampaklah bahwa karakter yang 

dirumuskan para ahli pendidikan atau pembangunan karakter di atas 

relevan dengan kearifan lokal, yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya 

bangsa kita. Dengan demikian, pemahaman terhadap kearifan lokal sebagai 

nilai-nilai budaya luhur bangsa dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

pembentukan karakter bangsa. 

Kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu  
masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur 

tatanan kehidupan masyarakat. The local wisdom is the community’s wisdom 

or local genius deriving from the lofty value of cultural tradition in order to manage 

the community’s social order or social life. Kearifan lokal merupakan nilai 

budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan 

masyarakat secara arif atau bijaksana.  The local wisdom is the value of local 

culture having been applied to wisely manage the community’s social order and 

social life. 

Berdasarkan uraian di atas, kearifan lokal adalah pengetahuan asli 

(indigineous   knowledge)   atau   kecerdasan   lokal   (local   genius)   suatu 

masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur 

tatanan kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan 

komunitas baik dalam penciptaan kedamaian maupun peningkatan 

kesejahteraan  masyarakat.  Kearifan  lokal  itu  mungkin  berupa 

pengetahuan lokal, keterampilan lokal, kecerdasan lokal,   sumber daya 

lokal, proses sosial lokal, norma-etika lokal, dan adat-istiadat lokal. 

Dalam kaitannya dengan kearifan lokal, setiap bangsa atau suku  
bangsa memiliki sumber yang berbeda dalam pembentukan karakter 

(character   building)    generasi    penerus    bangsanya.    Dalam 

pembangunan  karakter bangsa Indonesia, kearifan lokal menjadi  sumber



12     penting yang harus dimiliki oleh generasi penerus bangsa. Sebagaimana 

yang dikatakan oleh Koesoema (2012) bahwa pendidikan karakter yang 

utuh berakar pada tradisi setempat, sekaligus juga terbuka pada 

pembaharuan, informasi, dan pengetahuan baru yang datang dari luar. 

Pernyataan tersebut  sesuai  dengan  apa  yang  dikatakan oleh Friedman 

(2005) bahwa pendidikan karakter itu mesti bersifat global dan lokal. Hal 

ini dimaksudkan agar pendidikan karakter berakar kokoh pada tradisi 

budaya sendiri, sekaligus tetap terbuka dan dinamis menerima masukan 

dari dunia luar. 

Dampak pembentukan karakter yang berbasis kearifan lokal sangat 

penting untuk pembangunan bangsa. Dengan pendidikan karakter yang 

diterapkan   secara   sistematis   dan   berkelanjutan,   seorang   anak   akan 

menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosional ini adalah bekal penting 

dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan karena seseorang 

yang memiliki kecerdasan emosional akan lebih mudah dan lebih berhasil 

menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan 

untuk berhasil secara akademis. 

Mengembangkan pendidikan karakter yang berakar kuat pada 

budaya setempat sekaligus terbuka pada kekayaan kebudayaan lain yang 

universal merupakan salah satu strategi praktis bagi pengembangan 

pendidikan karakter di sekolah.  
2.4  Peta Jalan Penelitian (Roadmap)  

Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Lambung Mangkurat 

Tahun   2011   menjadi   pedoman   dalam   melakukan   penelitian   ini. 

Universitas Lambung Mangkurat mengarahkan pada 4 (empat) bidang 

prioritas unggulan penelitian, yaitu bidang pertanian dan lahan basah, sains 

dasar dan kesehatan, rekayasa dan teknologi, dan sosial humaniora. Empat 

bidang prioritas unggulan tersebut selanjutnya terurai ke dalam 10



13     (sepuluh) bidang fokus, salah satunya adalah inovasi pendidikan dan 

pembelajaran. 

Penelitian ini adalah tentang pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal 

masyarakat Banjar di wilayah bantaran sungai Kabupaten Barito Kuala 

untuk pengembangan pendidikan karakter di sekolah, merupakan kajian 

inovasi pendidikan dan pembelajaran. 

Penelitian  tentang  pemanfaatan  nilai-nilai  kearifan  lokal  untuk  
pengembangan pendidikan karakter pada Sekolah Dasar (SD) belum 

banyak dilakukan. Namun, beberapa hasil penelitian tentang itu, akan 

diuraikan sebagai dasar berfikir dan kajian pendahuluan dalam penelitian 

ini. Beberapa hasil penelitian itu, yang merupakan hasil penelitian tim 

peneliti sendiri dan peneliti orang lain,  antara lain yaitu: 

(1) Penelitian Chairil Faif Pasani (2013) yang berjudul, “Pengembangan Nilai-Nilai Kreatif melalui Pembelajaran Matematika 

Berbasis Problem Solving (Studi  Pengembangan di SMP Banjarmasin)”, di 
antaranya menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran  PSBNK 

(Problem Solving Bermuatan Nilai Kreatif) dapat   meningkatkan level 

kreativitas siswa baik kognitif maupun afektif di mana lebih cepat terlihat 

dampak perubahannya pada siswa dengan prestasi akademik rendah 

dibandingkan dengan siswa dengan prestasi akademik tinggi. Penelitian ini 

akan ditindaklanjuti dengan mencoba melakukan penelitian di daerah 

bantaran sungai Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah yang peserta 

didiknya memiliki prestasi akademik rendah jika dibanding dengan peserta 

didik di perkotaan  untuk menerapkan pendidikan karakter. 

(2)  Penelitian  Nanik  Mariani       (2014)  yang  berjudul, “Pengembangan Karakter Cerdas melalui    Pembinaan Kesantunan 
Berbahasa dalam Pembelajaran Bahasa Inggris   (Studi di SMP Negeri 1 Banjarmasin)”  inti  penelitian  ini  adalah  membangun  karakter  peserta  
didik melalui cara berbahasa. Karakter santun coba dibangun oleh peneliti



14     melalui  berbahasa  dalam  mata  pelajaran  bahasa  Inggris.  Tujuannya 

adalah agar dapat mengasah daya rasa peserta didik atau spiritual and 

emotional development    yang pengembangannya diarahkan ke arah 

kecerdasan dalam kaitannya dengan emotional intellegence. Jika penelitian 

ini akan menggali kearifan lokal di daerah bantaran sungai untuk 

pengembangan pendidikan karakter, maka penelitian Nanik Mariani 

mengembangkan karakter melalui cara berbahasa, sehingga kedua 

penelitian  saling  memberikan  penguatan  pada  sisi  teori  bahwa  ada 

banyak cara dalam mendesain pembelajaran yang berkarakter. (3) “Pengembangan Model Pembelajaran IPS Berbasis Multikultur 

(Studi Pengembangan Model Pada Siswa Kelas V SD di Kota Singaraja 

Provinsi Bali) oleh Suastika (2013). Penelitian Suastika (2013) pada 

hakekatnya bertujuan untuk menganalisis dan memformulasikan  desain 

konseptual model pembelajaran IPS berbasis multikultur yang mampu 

mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan multikultur 

siswa SD di Kota Singaraja. Hasil penelitian ini penting digali untuk 

dijadikan acuan tentang strategi pengembangan karakter pada Sekolah 

Dasar (SD). Paling tidak ada dua kesamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, yakni pertama fokus pada pendidikan karakter (nilai-nilai 

multikultural) dan kedua menggali nilai-nilai kearifan lokal pada etnis 

tertentu. (4)  “Internalisasi  Nilai  Peduli Lingkungan Melalui   Pembelajaran Berbasis  Kearifan  Lokal”  oleh  Abidinsyah (2012). Penelitian tersebut di 
antaranya  menyimpulkan  bahwa  kearifan lokal  yang  ada  pada 

masyarakat sangat baik untuk dijadikan sebagai media pembelajaran 

tentang tema lingkungan. Beberapa kearifan lokal yang dimaksud adalah 

ajaran agama, gejala ala, pengetahuan tentang lingkungan fisik, 

pengetahuan tentang jenis tanaman, manfaat dan pembudayaannya, rumah 

adat, dan upacara adat.



15     (5) “Kearifan Lokal  Orang Dayak  Bakumpai di Lahan  Basah”  oleh 
Rochgiyanti, dkk. (2014). Penelitian ini menemukan beberapa hal tentang 

kearifan lokal suku Dayak Bakumpai di daerah lahan basah, diantaranya 

kearifan lokal dalam usaha non-pertanian di desa Jambu Baru Kabupaten 

Barito Kuala. 

Penelitian yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 ini berupaya  
menggali informasi tentang kondisi obyektif permasalahan pelaksanaan 

pendidikan karakter,    mengungkap faktor apa saja yang menjadi 

pendukung dan penghambat pengembangan nilai-nilai    karakter, 

menemukan   strategi yang tepat untuk mengembangkan   pendidikan 

karakter  yang akan digali dari kearifan lokal yang ada pada masyarakat 

Banjar di daerah bantaran sungai Kabupaten Barito Kuala. Semua rangkaian 

penelitian itu akan dilakukan pada tahun pertama (Tahun ke-I, 

2016).  
Pada  tahap  II  atau  tahun  ke-2  penelitian  ini  akan  mendesain 

strategi  pembelajaran  pendidikan  karakter  berbasis  nilai-nilai  kearian 

lokal pada jenjang pendidikan dasar (SD) di wilayah bantaran sungai 

Kabupaten Barito Kuala. Pada akhir penelitian ini akan dihasilkan desain 

model konseptual berupa pengembangan pendidikan karakter dalam 

bentuk perangkat pembelajaran (silabus, RPP dan modul materi 

pembelajaran), model pembelajaran, dan model evaluasi berbasis nilai- nilai 

kearifan lokal di SDN  di wilayah bantaran sungai Kabupaten Barito 

Kuala.  
Pengembangan selanjutnya atau tahap ke-III sebagai implementasi 

penelitian agar lebih bermanfaat bagi masyarakat luas, maka dilakukan 

penerapan Ipteks dengan cara sebagai berikut: Pertama, melaksanakan 

pengabdian   kepada   masyarakat   dalam   bentuk   kegiatan   workshop. 

Pertama, workshop pelatihan pembuatan RPP (termasuk di dalamnya 

model, media dan evaluasi       pembelajaran)   bagi guru-guru SD di di



16     wilayah bantaran sungai Kabupaten Barito Kuala. Kedua, Workshop 

pelatihan  pembuatan  bahan  ajar     bagi  guru-guru  SD  di  di  wilayah 

bantaran sungai Kabupaten Barito Kuala. Kedua kegiatan ini, maka out 

put yang diharapkan adalah: (a) Menghasilkan guru handal dan terampil 

dalam mengimplemetasikan desain pembelajaran karakter    berbasis 

kearifan lokal; (b) Menghasilkan peserta didik yang memiliki sikap dan 

perilaku yang berkarakter (national and character building) sebagai modal 

bangsa   dalam   menghadapi   tantangan   global.   Jelasnya   sebagaimana 

tergambar berikut ini:  Table 2.1  Roadmap Penelitian  
Rencana Induk Penelitian (RIP) 

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 
Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2011 

mengarahkan pada 4 (empat) bidang prioritas unggulan penelitian, diantaranya 
sosial humaniora (pendidikan). Empat bidang prioritas unggulan tersebut di 

antara bidang fokusnya adalah inovasi pendidikan dan pembelajaran 
Studi Pendahuluan 

(Data Hasil Penelitian 
Sebelumnya) 

Pelaksanaan 
Penelitian 

(Tahun ke-I dan ke-II, 
2016-2017) 

Implementasi Hasil 
Penelitian pada 

Masyarakat (2018) ●  “Pengembangan      Nilai-Nilai 
Kreatif melalui Pembelajaran 
Matematika Berbasis Problem 
Solving (Studi Pengembangan di SMP      Banjarmasin)”      (Pasani, 
2013). ●“Pengembangan Karakter Cerdas 
melalui   Pembinaan Kesantunan 
Berbahasa dalam Pembelajaran 
Bahasa Inggris   (Studi di SMP Negeri 1 Banjarmasin)” (Mariani, 
2014). ●          “Pengembangan          Model 
Pembelajaran       IPS       Berbasis 
Multikultur  (Studi 
Pengembangan  Model  Pada 
Siswa Kelas V SD di Kota 
Singaraja         Provinsi         Bali), 

● Fokus      penelitian 
pada tahun    ke-I, 
yakni 
mendeskripsikan 
kondisi           obyektif 
pelaksanaan 
pendidikan   karakter, 
faktor-faktor 
penghambat          dan 
pendukung 
pelaksanaan 
pendidikan    karakter 
dan  penggalian  nilai- 
nilai    kearifan    lokal 
pada   masyarakat 
Banjar Barito Kuala di 
wilayah         bantaran 
sungai   untuk   bahan 

●  Workshop 
pelatihan 
pembuatan   RPP 
(termasuk         di 
dalamnya model, 
media             dan 
evaluasi 
pembelajaran) 
bagi     guru-guru 
SDN   di wilayah 
bantaran   sungai 
Kabupaten Barito 
Kuala   ●  Workshop 
pelatihan 
pembuatan bahan 
ajar     bagi  guru- 



   
(Suastika, 2013) ●“Internalisasi Nilai Peduli 
Lingkungan  Melalui 
Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal”, (Abidinsyah, 2012). ● “Kearifan Lokal Orang Dayak Bakumpai di Lahan  Basah”, 
(Rochgiyanti, dkk., 2014). 

kajian pengembangan 
pendidikan    karakter 
pada jenjang SD. ● Tahap   II atau tahun 
ke-II fokus penelitian 
akan         mendesain 
model             strategi 
pengembangan 
pendidikan  karakter 
berbasis        kearifan 
lokal   pada   jenjang 
pendidikan       dasar 
(SD)      di      wilayah 
bantaran          sungai 
Kabupaten       Barito 
Kuala. 

guru  SDN  di  di 
wilayah  bantaran 
sungai 
Kabupaten  Barito 
Kuala 

HASIL PENELITIAN/OUTPUT ● Penelitian Pasani  (2013) 
menghasilkan penerapan model 
pembelajaran    PSBNK (Problem 
Solving Bermuatan Nilai Kreatif ) 
dapat      meningkatkan level 
kreativitas siswa baik kognitif 
maupun  afektif  dimana  lebih 
cepat terlihat dampak 
perubahannya pada siswa dengan 
prestasi akademik rendah 
dibandingkan dengan siswa 
dengan prestasi akademik tinggi. 
Peserta didik di daerah bantaran 
sungai Kabupaten Barito Kuala 
dalam  penelitian  ini  adalah 
prestasi  akademik  rendah 
sehingga  berpotensi 
dikembangkan pendidikan 
karakter. ●  Mariani (2014)  menggali 
karakter santun melalui berbahasa 
dalam mata pelajaran bahasa 
Inggris. Tujuannya adalah agar 
dapat mengasah daya rasa peserta 
didik atau spiritual and emotional 
development                                yang 

● Hasil       penelitian 
tahun pertama, yakni: 
(1) Gambaran tentang 
kondisi           obyektif 
pelaksanaan 
pendidikan    karakter 
di  SDN      wilayah 
bantaran  sungai  ,  (2) 
gambaran         faktor- 
faktor      penghambat 
dan  pendukung 
pelaksanaan 
pendidikan   karakter, 
(3)   penggalian   nilai- 
nilai    kearifan    lokal 
pada  masyarakat 
Banjar Barito Kuala di 
wilayah         bantaran 
sungai   untuk   bahan 
kajian pengembangan 
pendidikan karakter.   ●  Hasil       penelitian 
tahun ke-II ini 
berupa:   model 
desain             strategi 

●  Menghasilkan 
guru  handal  dan 
terampil      dalam 
merancang     dan 
mengimplementa 
sikan           model 
desain 
pembelajaran 
karakter  berbasis 
kearifan lokal ●  Menghasilkan 
peserta         didik 
yang       memiliki 
sikap               dan 
perilaku        yang 
berkarakter 
(national           and 
character  building) 
sebagai       modal 
bangsa        dalam 
menghadapi 
tantangan global   

17



18    pengembangannya diarahkan ke 
arah kecerdasan dalam kaitannya 
dengan emotional intellegence. ● Penelitian Suastika (2013) 
menggali kearifan budaya Bali 
yang relevan dengan 
multikulturalisme dan menggali 
kondisi sosial budaya masyarakat 
Bali untuk dijadikan sumber 
pembelajaran   pendidikan 
karakter.  ●Penelitian Abidinsyah (2012) di 
antaranya menyimpulkan bahwa 
kearifan lokal yang ada pada 
masyarakat sangat baik untuk 
dijadikan sebagai media 
pembelajaran tentang tema 
lingkungan. Beberapa kearifan 
lokal  yang  dimaksud  adalah 
ajaran agama, gejala alam, 
pengetahuan tentang lingkungan 
fisik, pengetahuan tentang jenis 
tanaman, manfaat dan 
pembudayaannya,  rumah  adat, 
dan upacara adat.   ●Penelitian  Rochgiyanti,  dkk. 
(2014) menemukan beberapa hal 
tentang kearifan lokal suku Dayak 
Bakumpai di daerah lahan basah, 
diantaranya kearifan lokal dalam 
usaha  non-pertanian  di  desa 
Jambu Baru Kabupaten Barito 
Kuala. 

pembelajaran 
pendidikan  karakter 
berbasis      nilai-nilai 
kearifan  lokal  pada 
jenjang    pendidikan 
dasar        (SD)        di 
wilayah       bantaran 
sungai      Kabupaten 
Barito Kuala.   ● Bentuk  desain model 
strategi    pendidikan 
karakter,           yakni: 
perangkat 
pembelajaran 
(silabus,    RPP    dan 
modul              materi 
pembelajaran), 
model pembelajaran, 
dan  model  evaluasi 
berbasis nilai-nilai 
kearifan lokal pada 
jenjang pendidikan 
dasar (SD)



19     BAB III METODE PENELITIAN   
3.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Batik dan SDN Ulu Benteng 

Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi sekolah yang 

berada di bantaran sungai menjadi alasan pemilihan sekolah ini sebagai obyek 

penelitian untuk menggali sejauhmana implementasi pendidikan karakter 

berbasis kearifan lokal Bakumpai yang berupaya menggali kehidupan 

masyarakat kaitannya dengan upaya mempertahankan hidupnya melalui 

aktivitas  ekonomi  yang sebagian  besar  berada di daerah  bantaran  sungai, 

seperti bertani, mencari ikan, kerajinan yang bahan utamanya dari bantaran 

sungai seperti purun.   
3.2 Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena akan 

mendeskripsikan kondisi dan permasalahan pendidikan karakter berbasis 

kearifan lokal Bakumpai pada SDN Batik dan SDN Ulu Benteng 2 daerah 

bantara sungai di Kabupaten Barito Kuala. Disamping itu juga akan 

mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Bakumpai dan mendeskripsikan 

nilai-nilai karakter yang terimplementasi pada kedua sekolah tersebut.  
3.3  Subyek Penelitian  

Subyek penelitian ini adalah komite sekolah, kepala sekolah dan 

guru-guru SDN Batik dan SDN Ulu Benteng 2 Kabupaten Barito Kuala. 

Komite sekolah dan Kepala Sekolah memberikan informasi tentang 

kebijakan sekolah kaitannya dengan pendidikan karakter. Guru-guru 

memberikan  informasi  tentang  bagaimana merencanakan  pembelajaran 

dan mengimplementasikan pembelajaran.



20     Penelitian kualitatif  tidak dimaksudkan untuk menggambarkan 

karakteristik populasi, melainkan lebih terfokus kepada representatif 

terhadap fenomena sosial dan bertolak dari asumsi tentang realitas atau 

fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat 

regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). 

Hanya  dengan  demikian,  peneliti  mampu  mendeskripsikan  fenomena 

yang diteliti. Penjelasan tentang tujuan dan hakekat penelitian kualitatif 

tersebut maka dalam prosedur sampling penelitian kualitatif yang 

terpenting adalah bagaimana menentukan informasi kunci (key informan) atau  “situasi sosial”  tertentu yang  sarat  informasi sesuai  dengan fokus 
penelitian. Konsekuensinya maka teknik pemilihan sampel dilakukan 

secara acak (purposive sampling) dan snowball. Bilamana dalam proses 

pengumpulan data sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi, maka 

peneliti tidak perlu menambah informan baru. Karena itu jumlah sampel 

dalam penelitian kualitatif tidak terbatas, bisa sedikit bisa juga banyak, 

tergantung tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksitas 

dan keragaman fenomena sosial yang diteliti  (Bungin,  2003:53; Sugiyono, 

2008: 218; Bogdan dan Biklen, 1982).  
Hal sama dikemukakan oleh Nasution (2003: 32) bahwa dalam 

penelitian naturalistik (kualitatif) yang dijadikan sampel hanyalah sumber 

yang dapat memberikan informasi, dan kemudian responden ini dapat 

diwawancarai. Sampel dipilih secara purposif bertalian dengan tujuan 

penelitian. Sering responden diminta untuk menunjuk orang lain yang 

dapat memberikan informasi, dan kemudian responden itu diminta pula 

menunjuk orang lain, dan seterusnya. Cara ini disebut dengan snowball 

sampling. Untuk dapat mencapai informasi tertentu sampling dapat 

diteruskan sampi dicapai taraf redundancy. 

Subyek penelitian adalah pihak yang berdasarkan berbagai 

pertimbangan  dinilai  memiliki  kualitas  dan  ketepatan  untuk  berperan



21     sebagai subyek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria 

pemilihannya didasarkan pada profesi, pengalaman, kemampuan, 

wawasan aktual historis dan antisipatoris tentang masalah yang diteliti 

(Al Muchtar, 1991: 89). 

Subyek penelitian dalam arti sumber data penelitian yang memiliki 

kaitan dengan persoalan sampling, sebagaimana uraian Al Muctar, maka 

Sugiyono  (2008:  218)  menjelaskan  bahwa  pengambilan  sampel  sumber 

data harus dengan pertimbangan tertentu, seperti: orang yang dianggap 

paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin ia sebagai 

penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi 

sosial yang diteliti.    Dalam hal ini Lincoln dan Guba (1985) mengemukakan  

bahwa  penentuan  sampel  dalam  penelitian  kualitatif tidak didasarkan 

perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan 

informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.  
3.4  Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 

observasi dan analisis dokumen pembelajaran.   Wawancara dilakukan 

terhadap komite, kepala sekolah, dan guru   SDN. Wawancara dengan 

komite dan kepala sekolah SDN Batik bertujuan untuk menggali informasi 

tentang kebijakan sekolah kaitannya dengan pengembangan materi yang 

berkaitan dengan kearifan lokal. Peneliti juga menggali informasi tentang 

faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap upaya integrasi nilai- 

nilai   budaya   dan   kearifan   lokal   Bakumpai   dalam   pembelajaran. 

Wawancara dengan guru bertujuan untuk menggali informasi tentang 

sejauhmana mereka telah mengintegrasikan nilai-nilai sejarah, budaya, dan 

lingkungan ke dalam pembelajaran.



22     Pengamatan  yang  dilakukan  sebagai  upaya  mengetahui 

kemampuan guru mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Bakumpai ke 

dalam pembelajaran. Sedangkan analisis dokumen yakni analisis terhadap 

silabus,   RPP,   buku   ajar   dan   LKS   yang   digunakan   guru   dalam 

pembelajaran.  
3.5 Teknik Analisis Data  

Analisis data mengikuti langkah-langkah Miles dan Huberman 

(1994) dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

verifikasi/kesimpulan. (1) Pengumpulan data. Semua hasil pengumpulan 

data, baik dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen yang 

diperoleh  di  lapangan   selanjutnya   dicatat   dalam  bentuk   deskriptif. 

Catatan   deskriptif   merupakan   keseluruhan   hasil   data   yang   dilihat, 

diamati, disaksikan, didengar, dialami, sendiri, oleh peneliti. Mengingat 

peneliti adalah instrumen itu sendiri. Dalam hal ini ada dua jenis catatan, 

yaitu catatan deskriptif sesuai dengan data lapangan tanpa mengalami 

reduksi  data.  Sedangkan  catatan  reflektif  adalah  catatan  data  berupa 

kesan,   komentar,   pendapat,   dan   tafsiran   peneliti   terhadap   semua 

fenomena yang dijumpai dari subyek penelitian di lapangan. Catatan 

reflektif dalam penelitian ini dilakukan ketika peneliti melakukan 

wawancara dan pengamatan serta studi dokumen tentang implementasi 

pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Bakumpai pada SDN Batik 

dan SDN Ulu Benteng 2 Kabupaten Barito Kuala. 

(2) Reduksi data. Reduksi data dalam penelitian ini yakni memilih  
data  yang  dapat  digunakan  untuk  proses  selanjutnya  sesuai  dengan 

tujuan penelitian. Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat 

disejajarkan  maknanya  dengan  istilah  pengelolaan  data,  mulai  dari 

editing, koding, hingga tabulasi data. Ia mencakup kegiatan mengusahakan  

data  hasil  pengumpulan  data  selengkap  mungkin,  dan



23     memilah-milahnya  ke  dalam  satuan konsep  tertentu,  kategori  tertentu, 

atau tema tertentu. Reduksi data juga meliputi pemilihan, pemusatan 

perhatian,  penyederhanan,  pengabstrakan, dan transformasi  data kasar 

yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis maupun hasil-hasil rekaman 

di lapangan. Selama berlangsung penelitian, peneliti melakukan reduksi 

data  secara  terus  menerus.  Pada  bagian  ini  juga  merupakan  bagian 

analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu (reduksi), 

dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat dilakukan dan 

juga diverifikasi. 

Beberapa     reduksi     data     yang     dilakukan     terhadap     hasil  
pengumpulan data tentang kondisi dan permasalahan implementasi 

pendidikan karakter berbasis kearifal lokal Bakumpai, selanjutnya peneliti 

melakukan  pemilahan  data  yang  dikelompokkan  berdasarkan  empat 

aspek  dalam  kurikulum,  yakni:  (a)  aspek  tujuan,  (b)  aspek  materi,  (c) 

aspek proses, dan (d) aspek penilaian. Hasil wawancara dan pengamatan 

serta studi dokumen (silabus dan RPP) yang telah diperoleh selanjutnya 

dikategori berdasarkan keempat aspek tersebut sehingga tergambar 

bagaimana kondisi dan permasalahan implementasi pendidikan karakter 

berbasis kearifan lokal Bakumpai pada  SDN Batik dan SDN Ulu Benteng. 

Reduksi   data   selanjutnya   adalah   mengelompokkan   nilai-nilai  
karakter kearifan lokal Bakumpai yang ditemukan berdasarkan hasil 

wawancara, pengamatan dan studi dokumen. (3) Penyajian data. Penyajian 

data merupakan alur ketiga   dalam kegiatan analisis data. Seperangkat 

reduksi data yang telah diperoleh pada langkah kedua, selanjutnya 

diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu (display data) sehingga 

terlihat sosoknya secara lebih utuh. Artinya bahwa display data bertujuan 

untuk melihat gambaran keseluruhan atau sebagian data yang telah   

diperoleh.   Dalam   penelitian   kualitatif,   penyajian   data   dan



24     pengklasifikasian  data    bisa  dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat, 

bagan, hubungan antar kategori flowchart, matrik, dan lain-lain, namun 

yang paling sering teks yang bersifat naratif. 

Untuk menghasilkan data yang terverifikasi maka penyajian data  
harus selalu diuji secara terus-menerus sampai pada tahap keyakinan 

bahwa data memenuhi syarat untuk penarikan kesimpulan. Agar penyajian 

data tidak membawa peneliti kepada penarikan kesimpulan yang keliru 

dan tidak berdasar, maka peneliti melakukan koding data, klasifikasi data, 

serta melakukan penggolongan sesuai dengan fokus masalah penelitian. 

Peneliti mengumpulkan semua data yang ditemukan di lapangan 

kemudian disusun dalam suatu bentuk terpadu agar mudah dipahami dan 

dianalisis. 

Penyajian data dalam penelitian ini terdapat dua bentuk, pertama 

dengan  uraian  deskripsi  atas  data-data  yang  telah  ditemukan;  kedua 

dalam  bentuk  tabel   untuk  memudahkan  penulis  dalam  melakukan 

analisis terhadap kondisi dan permasalahan pendidikan karakter di SDN 

Batik dan SDN Ulu Benteng 2 Kabupaten Barito Kuala. 

(4) Membuat kesimpulan  dan verifikasi.  Penarikan kesimpulan 

dapat   dilakukan   ketika   matriks   terisi.   Namun   itu   hanya   berupa 

kesimpulan awal. Sekumpulan informasi yang tersusun memungkinkan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan 

kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan. Kesimpulan juga 

verifikasi dilakukan selama penelitian berlangsung, namun kesimpulan 

awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung  pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh data-data 

yang valid dan kredibel, konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan   yang   kredibel.   Dengan   demikian,   kesimpulan   dalam



25     penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah 

dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti 

berada di lapangan. 

Kesimpulan  dalam  penelitian  kualitatif  yang  diharapkan  adalah  
merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

gelap, remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kausal, interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2007: 

345).  
Agar data yang telah disimpulkan dan diverifikasi dapat diyakini 

keakuratannya, maka peneliti melakukan check  dan recheck data dan juga 

cross check data melalui wawancara dengan dua atau lebih subyek 

penelitian yang berbeda dengan pertanyaan yang sama. Melakukan cek 

data dapat juga dilakukan melalui wawancara ulang kepada subyek yang 

sama  dalam  waktu  yang  berbeda,  sedangkan  crosscheck  data  berarti 

peneliti menggali keterangan keadaan sesungguhnya subyek satu dengan 

yang lain. Agar data betul-betuk meyakinkan, representatif, akurat, valid, 

peneliti melakukan triangulasi data. Untuk mengurangi bias penelitian 

dan memudahkan peneliti melihat keluasan penjelasan yg dikemukakan. 

Pola hubungan keempat langkah tersebut tergambar sebagai berikut:



26       Gambar 3.1  Pola Hubungan Analisis Model Miles and Huberman (1992)   
Gambar langkah-langkah analisis data tersebut bukanlah sebuah 

langkah yang kaku dan tidak harus selalu dilakukan secara berurutan, 

tetapi sejak dari proses pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan  

penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  selalu  terjadi  interaksi  bolak balik 

selama proses analisis data berlangsung. Pengumpulan data itu sendiri 

ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari 

kegiatan analisis data secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena saat 

mengumpulkan data, peneliti akan dengan sendirinya terlibat melakukan 

perbandingan-perbandingan yang bertujuan untuk memperkaya  data bagi  

tujuan konseptualisasi,  kategorisasi,  atau teoritisasi. Tanpa secara aktif 

melakukan perbandingan-perbandingan dalam  proses  pengumpulan  

data,  tak  akan  mungkin  terjelajah  dan terlacak secara induktif hingga ke 

tingkat memadai muatan-muatan yang tercakup dalam konsep, kategori, 

atau teori (Bungin, 2003: 69-70).   
3.6 Keabsahan Data  

Keabsahan data penelitian dilakukan berdasarkan langkah-langkah 

yang disarankan oleh Creswell (1998) diantaranya melakukan triangulasi, 

memperpanjang    waktu    penelitian,    dan    cek-cek    anggota.    Triangulasi



27     dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara, pengamatan 

dan studi dokumen baik yang berkaitan dengan kondisi dan permasalahan 

pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Bakumpai di SDN Batik dan SDN 

Ulu Benteng 2 Kabupaten Barito Kuala,



28     BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   
Kondisi dan permasalahan implementasi   pendidikan karakter 

berbasis kearifan lokal pada jenjang pendidikan dasar (SD) di wilayah 

bantaran sungai Kabupaten Barito Kuala, akan digambarkan berdasarkan 

kemampuan guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kemampuan 

guru dalam mengembangkan materi kurikulum, termasuk sumber belajar 

dan media, kemampuan guru dalam mengimplementasikan melalui 

pendekatan, model,  dan metode  dalam pembelajaran dan kemampuan 

dalam mengevaluasi.  Sumber data digali dari wawancara terhadap guru- 

guru, kepala Sekolah, pengawas     SDN Batik dan SDN Ulu Benteng 3. 

Sumber data lainnya diperoleh dari hasil analisa dokumen guru berupa 

silabus dan RPP serta buku (LKS dan buku paket). Penelitian ini juga 

menggunakan  hasil  observasi  terhadap  pembelajaran  yang  dilakukan 

guru dan observasi  terhadap lingkungan kedua sekolah tersebut. Ketiga 

cara pengumpulan data tersebut selanjutnya dianalisis untuk memetakan 

masalah pembelajaran karakter berbasis kearifan lokal Bakumpai.  
4.1 Kondisi dan Permasalahan Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis 

Kearifan Lokal Bakumpai pada SDN Batik dan SDN Ulu Benteng 2 di 
Wilayah Bantaran Sungai Kabupaten Barito Kuala  

Pembahasan tentang kondisi dan permasalahan pelaksanaan 

pendidikan karakter berbasis kearifan lokal bakumpai pada SDN di wilayah 

bantaran sungai kabupaten Barito Kuala didasarkan pada konsep 

komponen utama kurikulum, yang terdiri dari empat komponen, yaitu: 

(a)  tujuan,  (b)  isi  atau  materi,  (c)  proses  termasuk  media  dan  sumber 

belajar dan (d) evaluasi (Sukmadinata, 2008: 102).



29     4.1.1 Merumuskan Tujuan  
Suwarma Al Muchtar, (2014: 97) menjelaskan bahwa   dalam 

pembelajaran  perlu  dikembangkan  nilai  secara  sengaja  dalam 

perencanaan.  Pengembangan  nilai  tidak  dipandang  sebagai  nurturant 

effect. Konsep ini menjadi tantangan ketika fakta menunjukkan sebagian 

besar guru, termasuk guru-guru di SDN Batik dan SDN Ulu Benteng 2 tidak  

merencanakan  dan mengembangkan  nilai/karakter  dalam proses 

pembelajaran .  
Kemampuan guru SDN Batik dan SDN Ulu Benteng 2 dalam 

merumuskan tujuan, berdasarkan hasil analisis RPP, maka tergambar 

bahwa guru dalam merumuskan tujuan tidak terlepas dari SK dan KD yang 

dapat dimaknai bahwa rumusan tujuan instruksional atau pembelajaran 

yang ingin dicapai tidak terlepas dari kurikulum nasional atau sangat 

sentralitik. Berdasarkan tujuan yang diamati pada RPP kedua sekolah 

tersebut, menggambarkan jika jabaran tujuan sangat tergantung terhadap 

SK dan KD, yang artinya  muatan kelokalan belum terintegrasi ke dalam 

pembelajaran sehingga merupakan sebuah kelemahan dan masalah bagi 

pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal Bakumpai. 

Tujuan pembelajaran pada RPP yang dirumuskan oleh guru SDN  
Batik Kelas II dan kelas VI, yakni belum mencantumkan tujuan yang 

menggali nilai keraifan lokal etnis Bakumpai yang potensial terhadap 

pembentukan karakter. 

Berikut ditunjukkan rumusan SK, KD dan tujuan pembelajaran 

kelas II dan kelas VI SDN Batik, sebagai berikut:



30     Table 4.1  Tujuan Pembelajaran Kelas II Semester I SDN Batik   
No 

 
Standar 

Kompetensi (SK) 
 

Kompetensi Dasar (KD) 
 

Tujuan Pembelajaran 

1 PKn: 
Membiasakan 
hidup        gotong 
royong; 
IPS:   Memahami 
peristiwa penting 
dalam keluarga 
secara 
kronologis; 
IPA:     Mnegenal 
bag2           utama 
tubuh hewan dan 
tumbuhan, 
pertumbuhan 
hewan            dan 
tumbuhan    serta 
berbagaintemapt 
hidup    makhluk 
hidup 
Matematika: 
Melakukan 
penjumlahan dan 
pengurangan 
sampai 500 

1. PKn:                   Mengenal 
pentingnya hidup rukun, 
saling berbagi dan saling 
tolong menolong 

2.   IPS:      memelihara      dan 
koleksi    benda    berharga 
miliknya 

3.   IPA: 
a.  mengenal bagian utama 

tubuh hewan dan 
tumbuhan di sekitar 
rumah dan sekolah 
melalui pengamatan 

b. Mengidentifikasi    cirri- 
ciri   benda   padat   dan 
cair      yang      ada      di 
lingkungan sekitar 

4.   Matematika: 
a.   membandingkan 

bilangan 1 sampai 500; 
b.  mengurutkan  bilangan 

sampai 500 

PKn: 
Siswa dapat: 
1. menjelaskan arti rukun; 
2. manfaat saling berbagi 

dengan teman 
3. menceritakan          cara 

memelihara    dokumen 
pribadi 
IPA: 

1. menjelaskan            sifat 
benda padat 

2. menjelaskan            sifat 
benda cair 

3. menentukan    bilangan 
1-500 Siswa dapat 

Sumber: Silabus SDN Batik (Data Diolah, 2016)  
Tabel   menggambarkan   bahwa   guru   dalam   mengembangkan 

tujuan pembelajaran belum optimal menggali nilai-nilai lokal Bakumpai. 

Kompetensi saling menghargai dan saling tolong menolong pada mata 

pelajaran PKn kelas 2 sangat memungkinkan untuk mengintegrasikan nilai-

nilai budaya lokal Bakumpai dalam desain pembelajaran. Misalnya, tradisi 

duduk gawi, yakni tradisi persiapan dua hari menjelang pesta perkawinan. 

Kegitan tersebut sangat identik dengan sikap tolong menolong,  yakni  

aktivitas  keikutsertaan  keluarga  dan  tetangga  dalam



31     mempersiapkan pesta perkawinan. Persiapan dimulai dari mencari bahan 

untuk makanan, kayu untuk kursi, meja dan tiang tenda. Kemudian pada 

hari pelaksanaannya, setiap orang memiliki tugas masing-masing. 

Sekelompok orang bertugas menjaga tamu, kelompok menyiapkan sajian, 

petugas membersihkan meja dan piring, kelompok penjaga tamu dan 

parker. Semua itu dilakukan dengan sukarela. Tuan rumah hanya 

menyiapkan makan baik pada waktu siang maupun malam.   Table 4.2  SK, KD dan Tujuan Pembelajaran Kelas VI Semster 1 SDN Batik   
No 

 
Standar 

Kompetensi (SK) 

 
Kompetensi 
Dasar (KD) 

Tujuan Pembelajaran 

1 Mendengarkan: 
Memahami     Teks 
dan Cerita Rakyat 
yang Dibaca 

Mengidentifikasi 
tokoh,        watak, 
latar,            tema, 
amanat,          dari 
cerita          rakyat 
yang diceritakan 

1. Siswa mampu menentukan tokoh 
cerita 

2. Siswa mampu menentukan watak 
tokoh dalam cerita 

3. Siswa mampu menentukan   latar 
cerita 

4.   Siswa   mampu   menentukan   tema 
dan amanat dalam cerita 

5. Siswa mampu mengetahui cerita 
rakyat lingkungan tempat tinggal 
tempat tinggalnya. 

Sumber: Silabus dan RPP Kelas VI Semester 1 (Data Diolah, 2016)  
Tabel menggambarkan jika tujuan pembelajaran belum 

mengintegrasikan  nilai-nilai  sosial  budaya  Bakumpai  dalam 

pembelajaran.   Kompetensi tentang cerita tokoh paling tidak dapat 

menampilkan tokoh-tokoh lokal Banjar atau Bakumpai seumpama 

Pangeran Antasari dan Panglima Wangkang. Menghadirkan kedua tokoh 

tersebut  dalam  desain  pembelajaran  paling  tidak  akan  dapat 

mengantarkan peserta didik untuk mengenal tokoh-tokoh daerah yang 

memiliki karakter kepemimpinan yang patut ditiru.



32     Adapun gambaran tujuan pembelajaran pada SDN Ulu Benteng 2 

sebagaimana tampak pada tabel berikut:  Tabel 4.3 Tujuan Pembelajaran Kelas VI Smstr 2  SDN Ulu Benteng 2    
No 

 
Standar 

Kompetensi (SK) 

 
Kompetensi Dasar (KD) 

 
Tujuan Pembelajaran 

1 IPS/Semester 2: 
1.   Memahami 

peranan 
Indonesia di 
era globalisasi 

1.   Memahami manfaat ekspor 
dan impor di Indonesia 
sebagai kegiatan ekonomi 
antar  bangsa 

1.   Siswa dapat 
mengenal manfaat 
ekspor dan impor di 
Indonesia sebagai 
kegiatan ekonomi 
antar bangsa 

2 IPS/Semester 2 
1.   Memahami 

gejala 
(peristiwa) di 
Indonesia dan 
sekitarnya 

2.   Mengenal cara-cara 
menghadapi bencana alam 

1.   Siswa dapat 
menjelaskan tentang 
cara-cara 
menghadapi 
bencana alam 

3 PKn/Semester 1 
1.   Menghargai 

nilai-nilai juang 
dalam proses 
perumusan 
Pancasila 
sebagai Dasar 
Negara 

1.   Menceritakan secara 
singkat nilai kebersamaan 
dalam proses perumusan 
Pancasila sebagai dasar 
negara 

1. Siswa mampu 
menceritakan nilai 
kebersamaan dalam 
proses perumusan 
Pancasila 

2. Siswa dapat 
menyebutkan isi 
perumusan  Negara 
RI 

3. Siswa dapat 
menyebutkan isi 
piagam Jakarta 

4. Siswa dapat 
menyebutkan isi 
Pancasila dengan 
baik dan tepat 

5. Siswa mampu 
memahami nilai tiap 
butir Pancasila 

Sumber: RPP Kelas VI Semester 2 SDN Ulu Benteng 2 (Data Diolah, 2016)



33     Sebagaimana gambaran di SDN Batik, maka tidak jauh berbeda 

dengan di SDN Ulu Benteng, yakni tidak optimalnya guru mendesain 

pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya 

masyarakat Bakumpai dalam pembelajaran.   Materi tentang cara-cara 

menghadapi bencana alam, maka sangat baik jika guru mendesain 

pembelajaran dengan meminta siswa untuk mengidentifikasi bentuk- 

bentuk  bencana  alam  di  Kalimantan  Selatan  dan  cara-cara 

menghadapinya. Misalnya bencana banjir, kebakaran, angin puting beliung, 

longsor, dan asap. Bencana-bencana tersebut menjadi langganan bagi   

daerah   Kalimantan   Selatan   setiap   tahunnya   sehingga   menjadi penting 

disampaikan kepada peserta didik agar mereka mengenal lingkungan alam 

dan sosial budayanya. Pemahaman peserta didik terhadap lingkungan alam 

dan sosial budayanya akan berdampak terhadap perilaku peserta didik 

dalam hal kemampuan menghadapi berbagai bencana alam.  
Paul Suparno (Zubaidi, 2011: 243) menjelaskan bahwa guru kelas 

harus mempersiapkan dan mengembangkan silabus, membuat RPP, 

dengan memasukkan nilai-nilai karakter. Hasil analisis dokumen (silabus 

dan RPP) guru-guru SDN Batik menunjukkan bahwa guru belum 

memasukkan ataupun mengintegrasikan nilai-nilai karakter    yang 

bersumber  dari  kearifan lokal  Bakumpai  sehingga  berpotensi  terhadap 

kegagalan   kemampuan   peserta   didik   dalam   memahami   budayanya 

sendiri yang berimplikasi terhadap pembentukan karakter bangsa (nation 

and character building).  
Melalui  pendidikan  karakter  berbasis  kearifan  lokal  Bakumpai 

akan berupaya mengenalkan kembali budaya peserta didik sehingga 

pembelajaran akan lebih bermakna. Kemampuan guru mengenalkan 

kembali  budaya  lokal  bagi  peserta  didik  memiliki  kekuatan  terhadap



34     penanaman jatidiri bangsa dan mampu membangun sikap patriotism dan 

nasionalisme yang merupakan modal dalam membangun bangsa.  
Adanya fakta bahwa sikap patriotism dan nasionalisme semakin 

memudar ditandai dengan sikap oknum para pejabat dan pengusaha dari 

tingkat paling tinggi hingga paling bawah melakukan tindakan-tindakan 

yang merugikan negara seperti korupsi, illegal loging, illegal mining, 

Narkoba, kejahatan ciber,  dan berbagai kasus lainnya yang pada intinya 

tidak memperlihatkan gejala kecintaan terhadap bangsanya. Jika hal ini 

terus terjadi tanpa dibarengi dengan langkah-langkah efektif, strategis, 

holistic dan berkelanjutan melalui pendidikan, maka tidak menutup kemungkinan bangsa ini  akan  „tenggelam‟ dan  Indonesia hanya tinggal 
nama.  

Melalui pendidikan karakter dengan mengintegrasikan nilai-nilai 

kearifan lokal, akan memperkuat jati diri peserta didik sehingga mereka 

sangat bangga dengan bangsanya karena kekayaan budaya yang dimiliki 

tentu merupakan modal untuk membangun dan menjaga bangsa ini dari „keruntuhan‟.   
4.1.2 Pengembangan Materi  

Hasil analisa dokumen guru, berupa  silabus dan RPP  beberapa 

guru SDN Batik di Barito Kuala tentang kondisi pembelajaran dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Bakumpai ke dalam materi 

menunjukkan masih rendah. Bahkan, tidak ditemukan satu kalimat pun 

dalam  RPP  yang  menunjukkan  kemampuan  guru  dalam 

mengintegrasikan kearifan lokal Bakumpai dalam pembelajaran. Agus 

Wibowo (2012: 93) menegaskan pentingnya pengintegrasian nilai-nilai 

karakter dalam proses pembelajaran baik dalam aspek kognitif, afektif 

maupun psikomotorik.



35     Berdasarkan      dokumen      RPP,      dapat      dijelaskan      bahwa 

pengembangan  materi  pembelajaran  oleh  guru-guru  SDN  Batik  masih „miskin‟  terhadap  integrasi nilai-nilai   kearifan  lokal  Bakumpai  dalam 

memanfaatkan  sumber  belajar  yang  berasal  dari  lingkungan  terdekat 

siswa (lokal), kemudian menjauh ke lingkup nasional dan selanjutnya ke 

tingkat   global,   yang   dalam   konsep   kurikulum   disebut   expanding 

community approach (Kim, J. 2015). 

Berikut  disajikan  materi  yang  digali  dari RPP Guru-guru  SDN 

Batik, sebagai berikut:   Tabel 4.4 Materi Kelas VI Semester 1 SDN Batik   
No 

 
Kelas/ 

Semester 
Standar 

Kompetensi 
(SK) 

 
Kompetensi 
Dasar (KD) 

 
Materi 

1 VI/1 Mendengarkan: 
Memahami 
Teks dan Cerita 
Rakyat      yang 
Dibaca 

Mengidentifikasi 
tokoh, watak, 
latar, tema, 
amanat, dari 
cerita  rakyat 
yang diceritakan 

Cerita Rakyat: Kisal 
Asal Mula 
Marabahan, asal 
Mula Sungai Barito, 
Kisah   Banua 
Gusang, Asal Usul 
Banua  Bakumpai, 
dan asal Mula Saka 
Palukan 

Sumber: RPP Kelas VI Semester 1 SDN Batik (Data Diolah, 2016)    
Tabel di atas menggambarkan bahwa guru kelas VI SDN Batik telah 

menyentuh lokal pada kegiatan pembelajaran dengan menggali sumber 

belajar dari cerita rakyat etnis Bakumpai, yaitu Kisal Asal Mula Marabahan, 

asal Mula Sungai Barito, Kisah Banua Gusang, Asal Usul Banua Bakumpai, 

dan asal Mula Saka Palukan.



36     Tabel 4.5 Materi Kelas VI Semester 1 SDN Ulu Benteng 2   
No Kelas/ 

Semester 
Standar 

Kompetensi (SK) 
Kompetensi 
Dasar (KD) 

 
Materi 

1 VI/1 Mendengarkan: 
Memahami    Teks 
dan Cerita Rakyat 
yang Dibaca 

Menulis hal-hal 
penting dari 
suatu teks yang 
dibacakan 

Teks Bacaan 

2 VI/1 - Mengidentifikasi 
tokoh, watak, 
latar tema, 
amanat,         dari 
cerita anak yang 
dibacakan 

Cerita anak 

3 VI/1 Menghargai 
Nilai-nilai    Juang 
dalam         Proses 
Perumusan 
Pancasila  sebagai 
Dasar Negara 

Mendeskripsikan 
nilai-nilai    juang 
dalam        proses 
perumusan 
Pancasila sebagai 
Dasar Negara 

1.   Indonesia     dijajah 
oleh bangsa asing 

2.   Kebangkitan 
nasional 

3.   Sumpah Pemuda 

Sumber: Kelas VI Semester 1 SDN Ulu Benteng 2 (Data diolah, 2016)  
Tabel  menggambakan  bahwa  guru-guru  SDN  Ulu  Benteng  2 

belum mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Bakumpai 

ke dalam pembelajaran sehingga memperlemah proses internalisasi nilai- 

nilai lokal bagi peserta didik. 

Berdasarkan   pengamatan   selama   pembelajaran   berlangsung,  
tampak bahwa guru belum optimal menggali karakter dari sebuah cerita 

rakyat, namun kemampuan dan kemauan guru menggunakan sumber lokal 

sebagai bahan pelajaran pada standar kompetensi (SK) memahami cerita  

rakyat  patut  diapresiasi.  Kemampuan  guru  dalam mengintegrasikan 

nilai-nilai lokal (kearifan lokal) budaya Bakumpai berpotensi terhadap 

pembentukan karakter peserta didik melalui internalisasi nilai-nilai budaya 

Bakumpai. 

Adapun buku paket yang digunakan guru sebagai sumber belajar  
untuk semua mata pelajaran kecuali mapel agama dan penjaskesrek, maka



37     100%   menggunakan   buku-buku   penerbit   nasional.   Beberapa   buku 

sebagaimana tampak pada tabel berikut: Tabel 4.6 Sumber Belajar berupa Buku Paket Mata Pelajaran  Umum SDN Batik  
No Judul Buku Kelas Semester Pengaran/Penerbit 
1 Pengangan Guru:  “Ilmu Pengetahuan Alam” III Ganjil Arya Duta 

2 Bahasa              Indonesia 
Membautku Cerdas 

III Ganjil/Ge 
nap 

Edi       Warsidi       dan 
Parika/JP Books 

3 Seni        Budaya        dan 
Keterampilan 

III Ganjil/Ge 
nap 

Erlangga 

4 Ilmu Pengetahuan Sosial III Ganjil/Ge 
nap 

Sunarso      dan      Anis 
Kusuma/JP Books 

5 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

III Ganjil/Ge 
nap 

Slamet, dkk/BSE/Pusat 
Perbukuan Depdiknas 

6 Cerdas                Berhitun 
Matematika 

III Ganjil/Ge 
nap 

Nur Fajariyah dan Defi 
Triatnawati 

7 Sains Modern VI Ganjil/Ge 
nap 

Nining                   Arini, 
dkk./Widya  Utama 

8 Bahasa              Indonesia 
Membuatku Cerdas 

VI Ganjil/Ge 
nap 

Edi       Warsidi       dan 
Parika/JP Books 

9 Senang     Belajar     Ilmu 
Pengetahuan  Alam 

VI Ganjil/Ge 
nap 

S. Rosilawaty dan Aris 
Muharam/JP Books 

Sumber: Hasil Pengamatan di SDN Batik (Data diolah, 2016)  
Sedangkan di SDN Ulu Benteng 2 tidak jauh berbeda dengan SDN 

Batik, yakni buku paket pelajaran umum berasal dari penerbit nasional, 

sebagaimana tampak pada Tabel 4.7 berikut:  Tabel 4.7 Sumber Belajar Berupa Buku Paket Umum SDN Ulu Benteng 2  
No Judul Buku Kelas Semester Pengaran/Penerbit 
1 Sains VI Ganjil/Ge 

nap 
Erlangga 

2 Saya  Senang  Berbahasa 
Indonesia 

VI Ganjil/Ge 
nap 

Hanif  Nurcholis  dan 
Mafrukhi/Erlangga 

3 Terampil          Berhitung 
Matematika 

VI Ganjil/Ge 
nap 

Tim Bina Karya Guru 

Sumber: Hasil pengamatan SDN Ulu Benteng 2 (Data diolah, 2016)



38     Adapun buku-buku sumber yang digunakan oleh guru-guru SDN 

Batik untuk mata pelajaran muatan lokal, sebagaimana tampak pada tabel 

berikut:   Tabel 4.8 Sumber Belajar Berupa Buku Paket Muatan Lokal  SDN Batik  
No Judul Buku Kelas Semester Pengarang/Penerbit 
1 Proklamasi 17 Mei 1949 VI Ganjil/Ge 

nap 
H.                  Syamsiar 
Seman/Lembaga 
Pendidikan       Banua 
Banjarmasin 

2 Bahasa Indonesia 
Membautku Cerdas: 
Lancar  Basa  Banjar 
Gasan  SD  Kelas  6/Jilid 
III 

VI Ganjil/Ge 
nap 

H.                  Syamsiar 
Seman/Lembaga 
Pendidikan       Banua 
Banjarmasin 

3 Kupu-Kupu        Sayang: 
Basa  Banjar  Gasan  SD 
Kelas II 

II Ganjil/Ge 
nap 

H.                  Syamsiar 
Seman/Lembaga 
Pendidikan       Banua 
Banjarmasin 

4 Burung   Karuang:   Basa 
Banjar Gasan SD Kelas 3 

III Ganjil/Ge 
nap 

H.                  Syamsiar 
Seman/Lembaga 
Pendidikan       Banua 
Banjarmasin 

5 Kunang-Kunang:     Basa 
Banjar Gasan SD Kelas 1 

I Ganjil/Ge 
nap 

H.                  Syamsiar 
Seman/Lembaga 
Pendidikan       Banua 
Banjarmasin 

6 Pasar  Terapung:  Lancar 
Basa  Banjar  Gasan  SD 
Kelas 5 

V Ganjil/Ge 
nap 

H.                  Syamsiar 
Seman/Lembaga 
Pendidikan       Banua 
Banjarmasin 

7 Sosiologi    dan   Budaya 
Banjar 

- - - 

Sumber: Hasil Pengamatan di SDN Batik (Data diolah, 2016)  
Beberapa buku yang digunakan oleh guru-guru SDN Batik Batola 

sebagai   sumber   belajar   pada  tiap  kelas  menunjukkan  bahwa   pada



39     dasarnya   mereka   telah   menggunakan   sumber   lokal   dalam   konteks 

muatan materi mata pelajaran muatan lokal. Penelitian ini bermaksud 

memetakan kemampuan guru atau permasalahan guru dalam 

memanfaatkan sumber belajar berbasis nilai-nilai budaya lokal (kearifan 

lokal) Bakumpai pada SDN Batik Kabupaten Batola untuk semua mata 

pelajaran. Beberapa buku sumber belajar untuk mata pelajaran muatan lokal  di atas  menggambarkan bahwa pemahaman guru tentang “muatan lokal”  bersifat  parsial, yakni  sejumlah materi yang  disusun untuk mata  
pelajaran muatan lokal dengan menggali sumber belajar lokal.    Tabel 4.9 Sumber Belajar Berupa Buku Paket Muatan Lokal SDN Ulu Benteng 2  

No Judul Buku Kelas Semester Pengarang/Penerbit 
1 Proklamasi 17 Mei 1949 VI Ganjil/Ge 

nap 
H.                  Syamsiar 
Seman/Lembaga 
Pendidikan       Banua 
Banjarmasin 

2 Permainan  dan  Budaya 
Banjar 

 Ganjil/Ge 
nap 

 
3 Lagu    Daerah       Wajib 

Nasional 
 Ganjil/Ge 

nap 
Anindyaazka    Zsafia 
Anezka 

Sumber: Hasil Pengamatan di SDN Ulu Benteng 2 (Data diolah, 2016)  
Sebagaimana di SDN Batik, maka buku paket muatan lokal  di SDN 

Ulu Benteng 2 menggunakan terbitan lokal. 

Hasil  pengamatan  terhadap  Mardiana  (52  tahun)  dalam  proses  
pembelajaran pada kelas II SDN Batik menunjukkan jika guru belum 

optimal mengintegrasikan nilai-nilai lokal Bakumpai dalam pembelajaran. 

Beberapa nilai budaya lokal yang sarat dengan nilai budaya Bakumpai yang    ditunjukkan   saat   proses  pembelajaran  dengan   tema    “Gotong Royong” tema  mata  pelajaran PKn, yakni  guru memulai dengan 
menanyakan hal yang berkaitan dengan gotong royong.



40     4.1.3 Pengembangan Strategi  
Hasil analisa RPP dan pengamatan terhadap Maulida Hasanah (37 

tahun) pada SDN Batik menunjukkan bahwa model pembelajaran yang 

digunakan  dalam  pembelajaran  adalah    cooperative learning  tipe  STAD 

(Student Teams Achievement Development) dan metode ceramah, diskusi dan 

tanya jawab. Model ini cukup mampu dalam memfasilitasi peserta didik 

dalam berdiksui tentang unsur-unsur apa saja yang ada dalam cerita rakyat. 

Model ini diawali dengan membagi kelompok antara 4-5 peserta didik, lalu 

guru memberikan LKS, selanjutnya peserta didik menjawab secara 

berkelompok, kemudian terakhir dipresentasikan secara berkelompok di 

depan kelas. 

Sedangkan analisa RPP pada SDN Ulu Benteng kelas VI pada mata 

pelajaran    Pendidikan Kewarganegaraan kaitannya dengan strategi 

pembelajaran yang digunakan, yakni pendekatan kontekstual, model 

cooperative learning, diskusi kelas, tanya jawab dan penugasan. 

Kegiatan   awal   dimulai   dengan   berdoa,   presensi,   apersepsi,  
motivasi dengan cara bertanya jawab tentang kegiatan apa saja yang 

dilakukan  setelah  pulang  sekolah.  Setelah  itu,  guru  mengajak  peserta 

didik dan menjelaskan tujuan pembelajaran. 

Pada  kegiatan  inti,  guru  meminta  siswa  menyimak  teks  yang  
dibacakan oleh siswa tentang persiapan kemerdekaan. Selanjutnya bertanya 

jawab tentang gambaran keadaan bangsa Indonesia pada masa penjajahan 

Jepang. Selanjutnya guru meminta siswa untuk membacakan materi 

tentang BPUPKI secara bergiliran dan dilanjutkan dengan tanya 

jawab.  
Pada   kegiatan   penutup   guru   meminta   peserta   didik   untuk 

menyimpulkan dan ditutup dengan doa. 

Adapun   strategi   pembelajaran   yang   digunakan   guru   Bahasa  
Indonesia pada kelas VI semester 1, yakni metode Tanya jawab, diskusi,



41     dan penugasan. Kegiatan awal dimulai dengan doa, apersepsi dan motivasi. 

Isi motivasi adalah mengajukan pertanyaan tentang cerita anak yang 

pernah dibaca atau di dengar. Kegiatiatan inti dimulai dari mendengarkan 

cerita anak,  menjawab pertanyaan  sesuai  dengan cerita yang didengar. 

Kemudian dilanjutkan dengan menentukan cerita tokoh dan sifat tokoh 

cerita dan menentukan latar cerita serta menceritakan kembali cerita yang 

didengar. Kegiatan penutup dimulai dengan tanya jawab tentang pelajaran 

yang telah diberikan dan penugasan serta ditutup dengan doa. 

Ketiga RPP yang telah diuraikan menunjukkan jika pembelajaran 

yang dilakukan tampak jika masih jauh dari pradigma berfikir 

kontruktivisme,  yakni  proses  pendidikan  yang  memberi  ruang  yang 

cukup   bagi   peserta   didik   menggali   pengetahuan   secara   mandiri. 

Walaupun telah ada benih-benih karakteristik konstruktivisme namun 

masih perlu perbaikan agar lebih baik dari kondisi yang ada. 

Kaitannya    dengan    kearifan    lokal    dalam    konteks    proses  
pembelajaran, maka guru Maulida Hasanah (37 Tahun) belum optimal 

dalam menggali nilai dalam materi cerita rakyat tersebut, karena guru 

masih sangat fokus dengan target kurikulum dengan mengedepankan 

beberapa indikator pencapaian yang belum begitu baik menggali nilai- nilai 

lokal. Indikator pencapaian itu adalah: (1)  Menentukan tokoh cerita; (2) 

Menentukan watak tokoh dalam cerita; (3) Menentukan  latar cerita; (4) 

Menentukan tema  dan amanat dalam cerita; (5) Mengetahui cerita rakyat 

lingkungan tempat tinggal tempat tinggalnya. 

Kelima indikator pencapaian kompetensi yang dirumuskan, satu 

diantaranya   merupakan hasil kreasi dari guru, yakni pada indikator 

kelima. Hal ini adapat dimaknai bahwa kreativitas guru Maulida Hasanah 

(37 tahun) cukup baik karena mampu mengintegrasikan muatan lokal dalam  materi  dari    “Mata    Pelajaran”  Bahasa    Indonesia  melalui  SK



42     Memahami teks dan cerita rakyat yang dibacakan. Untuk lebih 

mengoptimalkan upaya yang telah dilakukan ini, maka diperlukan model 

pengintegrasian pada mata pelajaran lainnya, baik pada mata pelajaran IPS, 

mata pelajaran IPA, mata pelajaran Matematika dan sebagainya sehingga 

muatan lokal yang sarat dengan nilai karakter seorang tokoh akan lebih 

optimal dalam proses internalisasinya bagi peserta didik pada setiap mata 

pelajaran apapun. 

Berbeda pula dengan hasil pengamatan terhadap Mardiana (45 

tahun) kaitannya dengan strategi pembelajaran yang dijalankan dan 

bagaimana upaya guru mengenalkan budaya Bakumpai. Mungkin karena 

termasuk kelas rendah (kelas 2), maka strategi pembelajaran yang 

dijalankan relatif sederhana dan termasuk cara-cara lama, yakni ceramah. 

Kita ketahui bahwa tidak satu pun metode yang paling baik, akan tetapi 

metode sangat ditentukan oleh kondisi siswa dan  lingkungan sekolah. 

Kelas rendah (1, 2 dan 3) tidak memiliki kemampuan berdiskusi yang 

lebih baik jika dibandingkan dengan kelas tinggi (4, 5, dan 6), karena itu 

ketika guru memilih metode ceramah dan tanya jawab maka menurut 

peneliti itu cukup bijak dan tepat, karena faktanya kelas tetap kondusif 

walaupun suasana gaduh dan perhatian yang tidak fokus juga ada pada 

waktu yang bersamaan. Tampaknya belajar sambil bermain dan bermain 

sambil   belajar   sangat   relevan.   Kelas   rendah   sangat   baik   diberikan “bermain sambil   belajar”   dan  kelas  tinggi  sangat baik  dengan “belajar sampai sambil  bermain”. Pendekotomian ini tentu sangat situasional, 

karena  boleh  jadi  di  sekolah  lain  kelas  rendah  sudah  mampu  belajar 

sambil bermain bukan bermain sambil belajar. 

Selama  proses  pembelajaran,  maka  guru  mencoba  mengawali  
(proses eksplorasi) dengan bertanya,  
Guru  :  “Siapa yang pernah melihat atau  menghadiri acara perkawinan?” 
Siswa :  “Ulun , Bu”!



43     Guru   :  “Apa saja yang kalian lihat saat menjelang dan saat  acara perkawinan 
dialksanakan?” 

Siswa : “Ada yang mencari kayu bu, ada juga yang memasak nasi, membasuh 
piring,  mangaut nasi, membersihkan piring”. 

Guru : “ya, benar anak-anak, pada saat menjelang perkwawinan para tetangga 
dan keluarga datang untuk membantu mencari kayu untuk memasang 
atap serobong, kursi dan meja, memasak nasi, sayur, ikan dan lain-lain. 
Semua itu adalah kegiatan gotong royong.   

Dalam konsep masyarakat Bakumpai, gotong royong menjelang 

beberapa minggu atau beberapa hari sebelum perkawinan disebut dengan 

bagawi duduk. Istilah bagawi duduk juga dimiliki oleh etnis serumpun (Banjar) 

di Kalimantan Selatan, seperti di Hulu Sungai Utara dengan menyebut 

istilah bamamula, di Hulu Sungai Tengah dengan istilah bapapandal, dan di 

Tabalong disebut bamula-mula. 

Bagawi  duduk  pada  masyarakat  Bakumpai  sarat  dengan  sikap  
gotong royong. Mengenalkan nilai bagawi duduk pada peserta didik 

berpotensi terhadap proses internalisasi nilai-nilai gotong royong yang 

sangat penting dimiliki peserta didik dalam konteks kehidupan sosial. 

Kemampuan guru menggali nilai lokal untuk diintegrasikan dalam 

pembelajaran    masih belum optimal. Guru memiliki keterbatasan 

pengetahuan informasi tentang kearifan lokal sehingga merupakan kendala 

terhadap   proses penanaman nilai lokal bagi peserta didik. Keterbatasan 

sumber belajar yang berasal dari lokal menjadi kendala bagi guru dalam 

mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal Bakumpai dalam proses 

pembelajaran. 

Proses   pembelajaran   yang   dilakukan   Mardiana   (35    tahun)  
padakelas V tampak berbeda dengan kelas rendah. Dari sisi penggunaan 

media  jauh lebih baik  karena  menggunakan LCD untuk  menampilkan 

beberapa gambar yang berkaitan dengan materi.



44     Penuturan   Misdiani   (Wawancara,   13   Agustus   2016),   tentang 

strategi pembelajaran, kaitannya dengan  kearifan lokal Bakumpai di SDN 

Batik, menjelaskan sebagai berikut: “Kami  dalam mengajar, kadang menggunakan istilah lokal untuk 
memberikan   pemahaman   kepada   siswa,   namun   kami   tidak 
mencantumkan  hal  tersebut  secara  khusus  dalam  RPP,  seperti: 
pada kelas rendah (kelas 1), mengatakan    kait unjun untuk menjelaskan  huruf  “j”,  kaya  burung  tarabang  untuk  menjelaskan angka   “3”,  kursi tebalik   untuk menjelaskan  angka   “4”,  batis dua 
untuk menjelaskan  huruf “m”,  batis tiga untuk menjelaskan huruf “n”, turus kacang untuk menjelaskan angka  “1”, parut di depan untuk menjelaskan huruf “b”,  dan   parut di belakang  untuk  menjelaskan huruf “d”   
Pernyataan yang sama dari Misdiani (wawancara, 13 Agustus 2016) 

yang juga menjelaskan hal yang sama, namun pada mata pelajaran lain, 

yakni muatan lokal Baca Tulis Al Quran (BTA). Ia menjelaskan sebagai 

berikut: “Saya  mengajarkan huruf hijaiyah pada siswa  dengan menganalogikan beberapa huruf, seperti:  huruf “ba”,  dengan 
mengatakan kayak jukung batitik satu di bawah, begitu pula dengan “tsa”,  dan “taa”,  dengan menjelaskan kayak jukung batik dua dan tiga. Huruf “alif”  dengan mengatakan kayak turus kacang. Huruf “lam” 
dengan mengatakan kayak kait unjun”.   
Hal sama juga diutarakan oleh Sogiannor  (wawancara, 13 Agustus  

2016) ketika mengajarkan olahraga kepada peserta didik dalam rangka 

menanamkan semangat kerja keras, maka ia menjelaskan sebagai berikut: “Ketika   saya  mengajarkan  beberapa  jenis  olahraga  yang 
memerlukan kekuatan kaki dengan berlari kencang, saya kadang 
memberikan arahan dengan bahasa lokal, dengan harapan ia lebih 
bersemangat oleh karena menggunakan bahasa lokal dan kalimat 
yang  sudah  biasa  mereka  dengar,  seperti:  belaju-laju bukah, kaya’ 
disasah asu’ (cepat-cepat lari seperti dikejar anjing).



45     Kalimat-kalimat seperti itu tampaknya sering menjadi semangat 

peserta didik ketika mereka telah mulai kehilangan semangat saat 

berolahraga. Kemampuan guru menggunakan istilah-istilah lokal (bahasa 

Bakumpai) telah mampu memberikan motivasi dalam berlatih.   
4.1.4 Pengembangan Penilaian  

Analisa terhadap dokumen guru berupa RPP tentang 

kemampuannya mengembangkan evaluasi, khususnya kemampuan guru 

dalam  mengembangkan  peserta   didik  dalam  berfikir  tingkat  tinggi 

(HOTS, higher order thinking skills) masih rendah. Kondisi ini berpengaruh 

terhadap   kemampuan   peserta   didik   dalam   menginternalisasi   nilai 

(budaya Bakumpai) dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. 

Berikut tabel yang menggambarkan kemampuan guru dalam 

membuat soal penilaian, sebagai berikut:    Tabel 4. 10 Bentuk Penilaian Mata Pelajaran Kelas II SDN Batik  
No Indikator Pencapaian Kompetensi Bentuk Penilaian 
1 PKN: 

1. Menjelaskan arti rukun 
4. Menyebutkan   manfaat   saling 

berbagi dengan teman 

1.   Jelaskan arti rukun? 
2.   Sebutkan  manfaat  saling 

berbagi dengan teman? 

2 Matematika 
1. Menentukan bilangan 1 sampai 

50 
2. Menentukan    bilangan    lebih 

besar 
3. Menentukan    bilangan    lebih 

kecil 
4. Membandingkan    dua     buah 

bilangan dengan menggunakan 
symbol < , >, = 

5. Membandingkan       kumpulan 
benda   dengan   menggunakan 
istilah lebih dari, kurang dari 

1.   Tentukan bilangan 1-50? 
Berilah  tanda  (<=>)dibawah 
ini: 
2.   20…. 30 
3.   50…..50 
4.   50….70 



46      6. Menyuun  bilangan  dari  yang 
terkecil ke terbesar 

7. Menulis bilangan dengan benar 
secara urut dari 1-500 

8. Menyebutkan            pengertian 
bilangan ganjil 

9. Menjelaskan               perbedaan 
bilangan genap dan ganjil 

 
3 IPA 

1. Mengidentifikasi bagian utama 
tubuh hewan di sekitar rumah….(sebutkan  cth  hewan di sekitar  rumah…..!) 

2. Mengidentifikasi bagian utama tumbuhan  ….(sebutkan cth hewan di sekitar  rumah…..!) 
3. Menjelaskan sifat benda padat 
4. Menjelaskan sifat benda cair 

1.   Jelaskan    bagian    tubuh 
hewan di sekitar rumah? 

2.   Jelaskan    bagian    tubuh 
tumbuhan      di      sekitar 
rumah? 

3.   Jelaskan      sifat      benda 
padat? 

4.   Jelaskan sifat benda cair? 

4 IPS: 
1. Menunjukkan   dokumen   diri 

dengan kelaurga 
2. Menceritakan   peristiwa   yang 

berkesan  waktu  kecil  tentang 
diri    dan    keluarga    melalui 
dokumen 

3. Menceritakan cara memelihara 
dokumen pribadi 

4. Menyampaikan           pendapat 
tentang peristiwa yang dialami 

1.   Tunjukkan dokumen diri 
dan keluarga? 

2.   Ceritakan peristiwa yang 
berkesan    waktu kecil 
tentang diri dan keluarga 
melalui dokumen! 

3. Ceritakan                   cara 
memelihara dokumen 
pribadi! 

4.   Sampaikan 
pendapat/komentar 
tentang   peristiwa   yang 
dialami teman! 

Sumber: RPP SDN Batik (Data diolah, 2016)    
Berdasarkan tabel di atas, kaitannya dengan kemampuan guru 

dalam mengembangkan penilaian tampak bahwa guru belum 

mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Bakumpai dalam soal PKn. 

Konsep  rukun  dan  saling  berbagi  penting  dikenalkan  guru  melalui 

kearifan lokal Bakumpai.



47     Adapun bentuk penilaian mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VI 

SDN Ulu Benteng  2 sebagai berikut:  Tabel 4. 11 Bentuk Penilaian Mata Pelajaran  Kelas VI SDN Ulu Benteng 2  
No Indikator Pencapaian Kompetensi Contoh Instrumen 
1 Bahasa Indonesia: 

a.   Siswa dapat mendengarkan 
Pembacaan teks 

b. Siswa    dapat    melengkapi 
pernyataan  yang  sesuai 
dengan teks 

c.   Siswa dapat menentukan hal- 
hal   yang   penting   dari   teks 
yang didengarkan 

d. Siswa dapat meringkas teks 
yang   didengarkan 
berdasarkan hal-hal 
penting/pokok 

1. Lengkapilah         pernyataan 
yang sesuai dengan teks! 

2.   Ringkaslah       teks       yang 
didengarkan      berdasarkan 
hal-hal penting/pokok! 

4 PKn. 
a.   Mendeskripsikan  nilai-nilai 

juang para pahlawan 
b.  Menceritakan arti dan nilai 

kebangkitan nasional 
c.   Menceritakan arti dan nilai 

Sumpah Pemuda 
d.  Menyebutkan isi Pancasila 
e.   Memahami   nilai   tiap-tiap 

butir Pancasila 

1.   Menceritakan          mengapa 
Indonesia dapat dijajah 
selama  ratusan  tahun  oleh 
bangsa asing? 

2.   Menjelaskan      nilai      yang 
terkandung pada sumpah 
pemuda untuk diterapkan 
pada masa sekarang ini? 

Sumber: RPP Kelas VI SDN Ulu Benteng 2 (Data diolah, 2016)  
Tabel di atas menggambarkan jika guru mata pelajaran PKn belum 

mampu menggali nilai-nilai lokal. Masyarakat Bakumpai di Batola memiliki 

sejarah perjuangan   dalam melawan kolonialisme Belanda. Terdapat  

seorang  tokoh      yang  bernama  Panglima  Wangkang. Kemampuan   guru   

menggali   nilai-nilai   kejuangan   melalui   seorang



48     Wangkang    memiliki    fungsi    strategis    terhadap    penanaman    nilai 

kepahlawnan terhadap peserta didik. 

Adapun bentuk penilaian pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas VI 

Batik sebagaimana tampak pada tabel berikut: Tabel 4. 12 Bentuk Penilaian  Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VI SDN Batik   
No 

Standar 
Kompetensi 

(SK) 

 
Kompetensi 
Dasar (KD) 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

 
Bentuk 

Soal/Instrumen 

1 Mendengarkan: 
Memahami 
Teks dan Cerita 
Rakyat yang 
Dibaca 

Mengidentifikasi 
tokoh, watak, 
latar, tema, 
amanat, dari 
cerita  rakyat 
yang diceritakan 

1. Menentukan tokoh 
cerita; 

2. Menentukan watak 
tokoh dalam cerita; 

3. Menentukan   latar 
cerita; 

4. Menentukan   tema 
dan amanat dalam 
cerita; 

5. Mengetahui   cerita 
rakyat lingkungan 
tempat tinggal 
tempat tinggalnya. 

1. Apa                yang 
dimaksud denga 
cerpen? 

2. Apa                yang 
dimaksud  dengan 
instrinsik     dalam 
sebuha cerita? 

3. Sebutkan    unsure 
instrinsik dalam 
sebuah cerita? 

4. Berikan       contoh 
judul cerita rakyat 
Bakumpai      yang 
kamu ketahui? 

Sumber: RPP Bahasa Indonesia Kelas VI SDN Batik (Data diolah, 2016)  
Berdasarkan informasi yang digali dari RPP guru-guru kelas II, VI 

SDN Batik dan kelas VI SDN Ulu Benteng 2, maka dapat disimpulkan jika 

guru-guru belum secara eksplisit mengintegrasikan kearifan lokal 

Bakumpai ke dalam bentuk evaluasi yang dibuat sehingga peserta didik 

tidak mengenal nilai-nilai budayanya   sendiri. Kondisi ini berpotensi 

terhadap keterasingan peserta didik terhadap nilai budayanya sendiri dan 

sebaliknya   sangat berpeluang terhadap pengaruh budaya   global yang 

cenderung mengabaikan nilai-nilai budaya dan agama. 

Membangun jati diri bangsa dapat dimulai melalui proses 

pendidikan pada tingkat dasar.  Pada masa ini merupakan periode emas 

dalam  proses  pembentukan      karakter  peserta  didik.  Kegagalan  guru



49     dalam melakukan internalisasi nilai-nilai budaya (lokal) terhadap peserta 

didik, maka berpotensi terhadap kegagalan dalam pembentukan karakter 

sebagai modal untuk memasuki jenjang berikutnya. 

Adapun analisa dokumen RPP pada bagian evaluasi terhadap guru  
Maulida Hasanah (37 tahun) dapat dijelaskan bahwa kemampuan guru 

dalam mengembangkan soal yang digali berdasarkan muatan lokal 

Bakumpai belum optimal. Hal itu tampak ketika guru hanya meminta 

peserta  didik  menyebutkan contoh judul  cerita  rakyat  Bakumpai  yang 

diketahuinya. Seharusnya, guru lebih optimal mengembangkan soal yang 

bertujuan agar  siswa  memiliki  pemahaman  terhadap  cerita  rakyat  yag 

sarat  dengan karakter.    Kondisi  ini  merupakan kelemahan pendidikan 

kaitannya dengan optimalisasi pengintegrasian kearifan lokal ke dalam 

mata pelajaran untuk membentuk nation and character building. 

Dalam  konteks  penilaian  pada  Kurikulum  2013  dikenal  dengan  
konsep penilaian otentik. Penilaian otentik dalam praksisnya berpotensi 

terhadap   pembentukan   karakter   peserta   didik   manakala   dilakukan 

dengan benar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Herry 

Sudjendro (2014: 90) menjelaskan bahwa diantara tujuan penilaian otentik 

adalah mampu memotivasi peserta didik dan meningkatkan kualitas 

pendidikan. Dalam konteks penelitian ini maka melalui integrasi nilai- 

nilai kearifan lokal Bakumpai melalui penilaian pada setiap pembelajaran 

maka akan mampu memotivasi peserta didik untuk lebih memahami 

budayanya dan secara tidak langsung  berpengaruh terhadap penguatan 

jatidiri bangsa.



50     4.2  Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Pendidikan 
Karakter Berbasis Kearifan Lokal Bakumpai pada SDN Batik dan SDN 
Ulu Benteng 2 pada Wilayah Bantaran Sungai Kabupaten Barito Kuala   

4.2.1 Faktor Pendukung  
Beberapa faktor pendukung adanya kemungkinan pengembangan 

karakter bangsa melalui penggalian budaya, yakni sebagai berikut: 

Pertama, lebih dari 50% peserta didik dan masyarakat Batola adalah 

etnis Bakumpai sehingga peluang terhadap proses transformasi budaya 

dalam pembelajaran di sekolah (Wawancara, Asmudiansyah, 5 Agustus 

2016). Peluang ini tidak akan banyak bermanfaat bagi pengembangan 

pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kearifan lokal Bakumpai, ketika 

guru tidak dengan sengaja mendesain pembelajaran dengan 

mengintegrasikan  nilai-nilai  kearifan  lokal  Bakumpai.  Desain 

pembelajaran  dengan  mengintegrasikan  nilai-nilai  kearifan  lokal 

Bakumpai   dapat   berupa   nilai-nilai   religius,   nilai-nilai   peduli   sosial 

(gotong royong), nilai peduli lingkungan (cara-cara mengelola alam) dan 

nilai patriotisme. 

Kedua,  hingga  saat  ini,  peserta  didik  masih  merasakan  adanya  
budaya Bakumpai dalam kehidupan sehari-hari terutama ketika 

menghadapi daur hidup (lahir, kawin, meninggal) sehingga sangat 

berpotensi terhadap dukungan atas implementasi pebelajaran nilai-nilai 

kearifan lokal Bakumpai di sekolah (wawancara, Jali, tanggal 5 Agustus 

2016).  
Peluang   ini   sangat   strategis   terhadap   pembentukan   karakter 

peserta didik melalui desain pembelajaran yang digali dari kearifan lokal 

Bakumpai. Kearifan lokal yang sarat dengan nilai-nilai karakter, seperi 

karakter religius, karakter toleransi,    karakter gotong royong, dan 

sebagainya  sangat  potensial  terhadap  pembentukan  karakter  peserta 

didik.



51     Ketiga, visi, misi dan tujuan sekolah SDN Batik dan SDN Ulu 

Benteng 2 memiliki potensi terhadap pembentukan karakter peserta didik. 

Visi, misi dan tujuan SDN Batik mengembangkan potensi peserta didik 

dalam hal karakter yang dijiwai oleh semangat iman dan taqwa. Visi  SDN  Batik,  yakni:  “  Terwujudnya sekolah yang  berkualitas, 
bersih, sehat, berbudaya dan berakhlak mulia yang dijiwai oleh iman dan taqwa”. Sedangkan misi  SDN  Batik,  yakni:  (1) Menanamkan iman  dan 
taqwa, berakhlak mulia, perilaku religius di dalam dan di luar sekolah; (2) 

Melaksanakan pembelajaran yang inspiratif, aktif, kreatif, efektif, inovatif, 

dan menyenangkan; (3) Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan; (4) mengembangkan budaya gemar membaca, 

kreatif, rapi bersih, disiplin, dan rasa ingin tahu; (5) Menanamkan 

kepedulian sosial dan lingkungan, cinta damai, dan cinta tanah air; (6) 

Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah   (Profil SDN Batik, 2016). 

Adapun visi misi SDN Ulu Benteng 2 Marabahan Kabupaten Barito  Kuala,  yakni:  “Terwujudnya pendidikan berkualitas berwawasan 
lingkungan  sehat  berdasarkan  iman   dan   taqwa”.  Sedangkan  misinya 
adalah: (1) Pengamalan ajaran agama dan menciptakan suasana keagamaan 

di lingkungan sekolah; (2) Menyiapkan generasi unggul yang memiliki 

imtaq dan iptek; (3) mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan; 

(4) Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan 

dan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler; (5) Menciptakan sekolah yang 

aman, tertib, bersih, indah, rindang, dan nyaman; (6) Meningkatkan 

wawasan lingkungan hidup sejak dini (Profil SDN Ulu Benteng 2 

Marabahan Kabupaten Barito Kuala). 

Visi, misi dan tujuan SDN Batik sangat mendukung pengembangan  
kurikulum pendidikan karakter, dengan beberapa indikator, seperti: 

menanamkan sikap gemar membaca, kreatif, rapi bersih, disiplin, dan rasa 

ingin  tahu;  kepedulian  sosial  dan  lingkungan,  cinta  damai,  dan  cinta



52     tanah air. Misi ini menjadi pedoman bagi seluruh proses pembelajaran di 

sekolah sehingga sekolah menjadi pusat pengembangan karakter. 

Secara nasional, pengembangan pendidikan karakter di sekolah 

didkung oleh ada adanya kebijakan pemerintah melalui RPJPN 2005-2015, 

RPJMN 2015-2019 dan Rencana Stategis (Renstra) Pendidikan dan 

Kebudayaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia,  2015-2019,  yakni   “Revolusi Mental” dengan  menghidupkan 

kembali budaya lokal sebagai kekuatan untuk membentuk daya saing 

bangsa. 

Pembangunan kebudayaan selama ini mengacu pada RPJPN Tahun  
2005—2025, yang menjelaskan tentang pembangunan kebudayaan, yakni: 

(1) hak-hak berkebudayaan; (2) jati diri dan karakter bangsa; (3) 

multikulturalisme; (4) sejarah dan warisan budaya; (5) industri budaya; (6) 

diplomasi budaya; (7) pranata dan insan kebudayaan; serta (8) sarana dan 

prasarana budaya (Kemendikbud, 2015). 

Informasi tersebut dapat dipahami bahwa upaya serius pemerintah  
dalam membangun kebudayaan sangat tegas yang sangat erat kaitannya 

dengan persoalan jati diri dan karakter bangsa serta sejarah dan warisan 

budaya. Karena itu, upaya melalui pendidikan untuk mengembangkan 

sejarah dan kebudayaan lokal adalah sangat penting untuk meningkatkan 

jatiri diri dan karakter bangsa. RPJPN 2005-2025, dipertegas oleh RPJMN 

2015-2019, yang menegaskan bahwa  ideologi pemersatu bangsa adalah  
Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti yang diwujudkan antara lain dalam 

bentuk kepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan karakter dan 

kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebinekaan. RPJMN 

2015—2019  telah  menetapkan  sembilan  agenda  prioritas,  yang  dikenal  
sebagai Nawacita, yang sepenuhnya berlandaskan ideologi Trisakti. 

Ideologi Trisakti mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di 

bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sementara itu



53     Nawacita, yang berkaitan dengan dukungan terhadap nilai-nilai karakter 

bangsa, yakni melakukan revolusi karakter bangsa. 

RPJPN dan RPJMN dan Renstra Kemendikbud merupakan peluang 

terhadap pengembangan pendidikan kebudayaan di sekolah. Internalisasi 

nilai-nilai karakter lokal Bakumpai berpotensi terhadap pengembangan 

pembangunan jatidiri dan karakter bangsa melalui proses pembelajaran di 

sekolah. Kreativitas pendidik dalam mengemas kurikulum nasional dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal merupakan tuntutan bagi 

implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. 

Pengembangan pendidikan karakter di SDN Batik juga didukung 

oleh  kebijakan  sekolah  dengan  cara  mengembangkan  budaya  mutu 

sekolah   melalui   slogan   yang   mengandung   ungkapan   positif   yang 

dipasang pada setiap sudut dinding sekolah, seperti:   “rajin pangkal pandai”, “kebersihan bagian dari  iman”,  “buku jendela  dunia”, dsb. 
(Pengamatan,  Agustus 2016). 

Akan  halnya  dengan  SDN  Ulu  Benteng  2,  kaitannya  dengan  
pembiasaan pembentukan karakter, maka tampak di lingkungan sekolah 

berupa ungkapan-ungkapan, slogan-slogan dan kalimat yang memotivasi, antara lain:  “Hidup akan   indah jika  pandai  bersyukur”, “  Sukses   itu adalah pilihan, jika kita  memilihnya maka  berjuanglah!”, Kawasan tanpa rokok”, “Buanglah sampah pada tempatnya”, Warga  Sekolah  SDN  Ulu 
Benteng 2 Marabahan, Budayakan 5S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan, Santun), “Doa  masuk WC”,  “Doa  Keluar  WC”,  “Kebersihan Bagian  dari Iman”  dan lain-lain. 

Keempat,      faktor      pendukung      lainnya      kaitannya      dengan  
pengembangan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kearifan lokal, 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menuntut pelaksanaan 

otonomi   daerah   dan   wawasan   demokrasi   dalam   penyelenggaraan



54     pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang semula bersifat sentralistik 

berubah menjadi desentralistik. Desentralisasi pengelolaan pendidikan 

dengan diberikannya wewenang kepada satuan pendidikan untuk 

menyusun  kurikulumnya  mengacu  pada  Undang-undang  Nomor  20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Pasal 3 tentang 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan Pasal 35 mengenai standar 

nasional pendidikan. 

Desentralisasi pengelolaan pendidikan yang diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan dan kondisi daerah harus segera dilaksanakan. 

Bentuk nyata desentralisasi pengelolaan pendidikan adalah diberikannya 

kewenangan kepada satuan pendidikan untuk mengambil keputusan 

berkenaan dengan pengelolaan pendidikan, seperti dalam pengelolaan 

kurikulum, baik dalam penyusunan maupun pelaksanaannya di satuan 

pendidikan. Satuan pendidikan merupakan pusat pengembangan budaya. 

KTSP ini mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagai 

satu  kesatuan  kegiatan  pendidikan  yang  terjadi  di  sekolah.  Nilai-nilai 

yang dimaksud di antaranya: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 

tanah   air,   menghargai   prestasi,   komunikatif,   cinta   damai,   gemar 

membaca, peduli sosial dan lingkungan, serta tanggung jawab. Nilai-nilai 

melingkupi dan terintegrasi dalam seluruh kegiatan pendidikan sebagai 

budaya sekolah. 

Kebijakan nasional sejak penerapan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) hingga Kurikulum 2013 (K-13) memberi ruang yang 

seluas-luasnya terhadap upaya penggalian nilai-nilai sosial budaya 

masyarakat lokal untuk dijadikan sumber pembelajaran. Walaupun upaya 

ke arah ini tampaknya belum optimal, namun paling tidak kurikulum 

terus dikembangkan melalui KKG dan MGMP yang dibantu oleh para 

akademisi  kampus  sesuai  bidangnya  masing-masing.  Kondisi  ini  tentu



55     merupakan   peluang   terhadap   pengembangan   pendidikan   karakter 

berbasis nilai-nilai kearifan lokal Bakumpai di Kabupaten Barito kuala. 

Doni Kusuma (Masnur Muslich, 2011: 91): menjelaskan bahwa desain  

pendidikan  karakter  berbasis  kultur  sekolah      mencoba membangun 

kultur sekolah yang mampu membentuk karakter anak didik dengan 

bantuan pranata sosial sekolah agar nilai tertentu terbentuk dan terbatinkan 

dalam diri siswa (misalnya kegiatan kelas, sekolah dan luar sekolah, 

memasang tata tertib dalam kelas, dan sebagainya). 

Di  SDN  Batik  dan  SDN  Ulu  Benteng  2  dalam  implementasi  
pendidikan karakter didukung oleh kebijakan sekolah berupa perumusan 

visi,  misi,  program  hingga  berbagai  hal  yang  mengarah  pada 

pembentukan karakter melalui berbagai kegiatan, baik bidang seni, 

olahraga dan akademis lainnya. Kegiatan itu itu dapat dikatakan sebagai 

pranata sosial sekolah yang cukup berkontribusi terhadap proses 

internalisasi nilai. Kebijakan sekolah lainnya adalah memasang kata-kata 

bijak pada setiap dinding sekolah yang ditempatkan pada ruang-ruang 

yang strategis. Kata-kata bijak itu dibuat dengan ukuran yang cukup jelas 

dan terang dilihat pada jarak 3-5 meter sehingga    sangat efektif keterbacaan 

teks. 

Kemampuan SDN Batik dalam membangun kultur sekolah 

merupakan faktor pendukung dalam implementasi pendidikan karakter. 

Doni Kusuma (Masnur Muslich, 2011: 91) dalam penjelasannya dapat 

dipahami bahwa melalui bantuan pranata sosial sekolah seperti kegiatan 

ekstra dan intra sekolah, seperti pramuka, PMR, paskibraka, termasuk 

juga kegiatan olahraga, seni dan pemasangan simbol-simbol berupa kata- 

kata bijak sangat strategis terhadap penanaman nilai-nilai karakter .



56        4.2.2   Faktor Penghambat  
Beberapa faktor penghambat terhadap upaya pengembangan 

pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Bakumpai pada, adalah sebagai 

berikut: 

Pertama, lebih dari 50% peserta didik di SDN Batik, tenaga pendidik  
dan masyarakat Batola telah bercampur antara etnis Bakumpai dengan 

Banjar serta suku pendatang lainnya sehingga menghambat proses 

internalisasi budaya Bakumpai dalam pembelajaran di sekolah 

(Wawancara, Asmudiansyah, 5 Agustus 2016). 

Adapun  kondisi  sosial    budaya  di  SDN  Ulu  Benteng  2,  yakni  
jumlah peserta didik,  tenaga pendidik dan masyarakat Batola lebih dari  
80% non Bakumpai,  sehingga berpengaruh terhadap proses internalisasi 

nilai-nilai lokal Bakumpai dalam pembelajaran karena kultur dominan 

Banjar dan kelompok etnis lainnya lebih banyak daripada etnik Bakumpai 

(Wawancara, Bahran, 10 Oktober 2016). 

Hambatan tersebut dapat diantisipasi melalui optimalisasi guru 

dalam menggali sumber-sumber belajar dari kearifan lokal   Bakumpai. 

Nilai-nilai kearifan lokal Bakumpai baik yang berkaitan dengan cara-cara 

bertani, cara-cara menangkap ikan, cara-cara melaksanakan persiapan 

perkawinan  dan  sebagainya,  berpeluang  terhadap  proses  internalisasi 

nilai-nilai karakter bagi peserta didik di sekolah. 

Cara-cara    mencari    ikan    dan    bertani    (cara-cara    mengelola  
lingkungan) dalam masyarakat Bakumpai sarat dengan nilai peduli 

lingkungan. Nilai peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu   

berupaya   mencegah   kerusakan   pada   lingkungan   alam   di sekitarnya, 

dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam 

yang sudah terjadi (Kemendiknas, 2010).



57     Kedua, Tidak tersedia sumber belajar utama seperti buku pegangan 

guru bermuatan budaya Bakumpai sehingga menghambat proses 

transformasi budaya melalui sekolah (Wawancara, Mardiana, 5 Agustus 

2016).  
Buku  merupakan  sumber  belajar  utama  dalam  proses 

pembelajaran. Ketidakhadiran buku dalam kelas merupakan penghambt 

utama pembelajaran, sehingga buku menjadi penting. Usaha menghadirkan 

buku kearifan lokal adalah upaya utama yang seharusnya menjadi prioritas 

bagi dunia akademis sehingga permasalahan kurangnya buku dapat 

teratasi. 

Ketiga, kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) tentang Ujian  
Nasional  (UN)  dan  prosentase  kelulusan  yang  ditentukan  oleh 

pemerintah pusat dan sekolah merupakan pemicu terhadap rendahnya „kemauan‟   dan  „kemampuan‟   sekolah  (guru)  untuk  mengembangkan  
kurikulum dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam 

pembelajaran. Adanya target kurikulum yang harus diselesaikan oleh 

sekolah dalam suatu periode tertentu, berimplikasi terhadap absennya 

sejumlah materi lokal yang sarat nilai dalam materi pembelajaran. Kondisi 

ini memperlemah proses transformasi nilai-nilai kearifan lokal suatu daerah 

yang potensial membentuk karakter bangsa. 

Keempat,  dampak  globalisasi  yang  diiringi  oleh  perkembangan  
teknologi informasi telah mengubah pandangan masyarakat Bakumpai 

dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh TV dan perkembangan 

teknologi informasi berdampak terhadap kemampuan generasi penerus 

Bakumpai dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokalnya. Banjar sebagai 

kultur dominan pada hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan 

memengaruhi etnis Bakumpai untuk tetap bertahan dengan budaya 

leluhurnya. Kondisi ini berdampak kepada kemampuan generasi Bakumpai 

dalam melestarikan budayanya. Sebagaimana yang diutarakan



58     oleh  Asmudiansyah  (54  tahun)  bahwa  dua  anak  terakhirnya  pun  kini 

tidak mengerti berbahasa Bakumpai. Informasi yang mereka dengar melalui 

media TV lokal dengan bahasa Banjar, komunikasi sehari-hari dengan 

menggunakan bahasa Banjar melalui teman-teman sebayanya di 

lingkungan rumah dan sekolah, membuat kedua anaknya kini tidak lagi 

memahami bahasa Bakumpai.     
4.3  Integrasi Nilai-nilai Karakter Kearifan Lokal Bakumpai dalam 

Pembelajaran pada SDN Batik dan SDN Ulu Benteng 2 Daerah 
Bantaran Sungai  Kabupaten Barito Kuala  

Nilai-nilai pendidikan karakter berbasis kearifan lokal masyarakat 

Bakumpai di daerah bantaran sungai yang akan diuraikan mengacu pada I8 

Budaya dan karakter  Bangsa rumusan dari Litbang Puskur Kemendiknas 

(2010) yang meliputi: religius, kerja keras, peduli sosial, toleransi, 

patriotism, dst. Kedelapanbelas nilai pendidikan karakter rumusan  

Kemendiknas  tersebut  akan  dicoba  diidentifikasi  pada  SDN Batik. 

Berdasarkan hasil wawancara, studi dokumen dan pengamatan dengan 

subyek penelitian, maka ada beberapa nilai pendidikan karakter yang 

ditemukan, yaitu: (1) nilai religius; (2) nilai peduli sosial atau gotong 

royong; (3) peduli lingkungan; dan (4) nilai patriotism.  
4.3.1 Nilai Religius  

Kemendiknas (2010: 9) memberikan definisi religius yakni  sikap 

dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya. Religius juga berkaitan dengan sikap toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain.  Nilai  religius  juga  dimaknai  sebagaimana  definisi  dari  Aqib  dan 

Sujak (2011: 7), yakni:   segala pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang



59     yang diupayakan selalu didasarkan nilai-nilai ketuhanan dan/atau ajaran 

agama. 

Nilai religius dalam implementasi pendidikan karakter di SD Batik 

dan Ulu Benteng 2 tampak ketika peserta didik mengawali belajarnya 

dengan berdoa.   Berdoa merupakan manifestasi dari sifat lemahnya 

manusia di hadapan Tuhan. Memulai belajar dengan berdoa yang didahului 

dengan membaca beberapa surah menandakan bahwa peserta didik di sejak 

dini telah ditanamkan kesadaran spiritual, yakni kesadaran akan adanya 

kekuatan yang yang maha dahsyat di luar dirinya. 

Dalam mengembangkan sumber belajar, maka guru memanfaatkan 

tempat-tempat   yang   memiliki   nuansa   religius,   seperti   mengunjungi 

makam  keramat  (wali),  mesjid  bersejarah  dan  beberapa  situs  yang 

memiliki nilai religius serta beberapa budaya yang sarat dengan sikap 

religius, seperti bamandi-mandi menjelang perkawinan dan baayun mulud 

(Wawancara, Nurhainah, 10 Oktober 2016). 

Bamandi-mandi   sehari   sebelum   menjelang   hari   H   perkawinan  
dikenal dengan istilah bapapai. Budaya bamandi-mandi pada masyarakat 

Bakumpai,   sebagaimana tujuannya maka memiliki nilai, yakni nilai 

kesadaran  akan  kelemaham  diri  sehingga  memohon  kepada  Tuhan 

melalui ritual bamandi-manadi agar dijauhkan dari segala bencana 

menjelang, pada saat dan setelah perkawinan dilaksanakan (Wawancara, 

Asmudiansyah,  5 Agustus 2016).   
4.3.2 Nilai Peduli Lingkungan  

Nilai peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang 

sudah   terjadi   (Kemendiknas,   2010).   Dalam   konteks   penelitian   ini 

dipahami sebagai informasi yang dikemas guru dalam pembelajaran IPA



60     dengan mengenalkan cara-cara masyarakat Bakumpai dalam hal bertani 

dan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara-cara atau 

metode bertani dan mencari ikan yang tidak merusak alam merupakan 

nilai-nilai  peduli  lingkungan  yang  penting  disampaikan  guru  dalam 

proses  pembelajaran  untuk  menanamkan  sikap  cinta  terhadap  alam 

sekitar. Faktanya, sebagian masyarakat melakukan eksploitasi alam tanpa 

peduli terhadap dampak yang ditimbulkannya. Kondisi ini merupakan 

peluang dan memiliki fungsi strategis dalam pembelajaran pada jenjang 

pendidikan dasar dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal 

Bakumpai khususnya cara-cara masyarakat Bakumpai dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik dalam bertani maupun mencari ikan. 

Setiap etnis di negeri ini memiliki karakteristik tersendiri dalam  
mengelola  sawah  dan  ladangnya.  Ada  banyak  kearifan  yang  dimiliki 

setiap etnis atau suku tertentu dalam konteks  living in harmony,  yakni 

bagaimana  mengelola  alam  dengan  bijak  sehingga  tidak  berdampak 

buruk bagi anak cucunya di kemudian. 

Nilai-nilai  lingkungan  etnis  Bakumpai  dapat  dilihat  dari  cara  
pengolahan lahan pertanian, yang dimulai dari wayah manunggal, wayah 

malacak, wayah maimbul, dan wayah getem. Petani Bakumpai mengenal 

musim yang secara garis besar dibagi dua macam, yakni wayah pandang 

(musim kemarau) dan wayah danum (musim air). Wayah pandang 

berlangsung antara bulan November hingga April, masa pancaroba pada 

bulan Mei, sedangkan Wayah danum berlangsung antara bulan Juni hingga 

Oktober. Perbedaan musim ini akan mempengaruhi aktivitas pertanian 

yang dilakukan. Kearifan lokal Bakumpai yang sarat dengan nilai-nilai 

lingkungan, misalnya, bagaimana orang Bakumpai    memanfaatkan 

rumput yang ditebas untuk dijadikan pupuk alami. Alat yang digunakan 

petani  Bakumpai  untuk  memotong  rumput,  tidak  sampai  membalikan



61     permukaan  tanah  yang  mempengaruhi  kadar  keasaman  (Wahyu  dan  
Nasrullah, tt.).  

Pascatanam dalam masyarakat Bakumpai dikenal dengan   istilah “gantung  sendok”. Maksudnya  adalah   istilah  berhemat  ketika  musim 

tanam telah usai, karena menunggu pekerjaan selanjutnya dengan waktu 

yang cukup lama sehingga harus diisi dengan aktivitas lainnya. Aktivitas masyarakat biasanya “marumput”,  yakni  membersihkan rumput  untuk 
persiapan penanaman. Dalam bahasa bakumpai   menanam padi atau 

bahasa Banjarnya bahuma, disebut malam. Langkah-langkahnya yaitu 

manaradak, atau manugal sesudah itu kemudian dicabut, tugal melacak, 

sesudah  itu  meimbul  atau  betanam,  kemudian  pamupukan  menunggu 

panen atau mengatam. Hal lain yang dilakukan ketika menunggu panen 

yaitu mencari ikan, dan galam untuk dijual. 

Berhemat,  dimaknai  sebagai  kemampuan  etnis  Bakumpai  dalam  
melakukan penghematan terhadap kebutuhan hidup karena menunggu 

masa panen. Menunggu masa panen dengan mengisi kegiatan-kegiatan 

sebagaimana yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa masyarakat 

Bakumpai sangat mengharagai waktu dan kerja keras sekaligus pandai 

berhemat. Hal ini dapat dirasakan suasana betanam tidak dilakukan 

kegiatan perkawinan. Karena perkawinan sangat memerlukan bahan 

sembako yang dapat dijangkau ketika musim panen tiba. 

Pada   saat   mengatam   etnis   Bakumpai   menggunakan   peralatan  
tertentu, yakni ranggaman, kemudian maihik (Banjar: meirik/merapai). 

Kemudian  dibersihkan  dengan  kumpa,  kalau  zaman  dahulu 

menggunakan tampi/nyiru. Untuk menjadikan beras menggunakan 

putaran, yaitu kayu dengan diameter 80 cm. Kemudian dihaluskan 

menggunakan lingsung ditumbuk dengan halu yang terbuat dari ulin. 

Penanaman sikap hemat semacam ini memiliki arti strategis 

terhadap penanaman karakter bagi peserta didik. Sikap konsumtif yang



62     mencolok yang tumbuh subur dalam masyarakat menjadikan pendidikan 

karakter memiliki tempat yang penting untuk dikampayekan melalui 

pembelajaran pada jenjang sekolah dasar dengan mengangkat nilai-nilai 

budaya lokal yang dimiliki masyarakat. 

Selain cara bertani, masyarakat Bakumpai memiliki tradisi mencari 

ikan yang dalam prosesnya sangat ramah lingkungan karena tidak 

menggunakan teknologi yang merusakan habitat ikan. 

Implementasi pembelajaran IPA di SDN Batik, sebagaimana 

diutarakan oleh Gusti Muhammad Yamani  (wawancara,  5 Agustus 2016), bahwa pada materi “Keanekaragaman Sumberdaya Alam  Hayati” pada 
mata pelajaran IPA maka dijelaskan tentang aktivitas masyarakat Bakumpai 

di wilayah bantaran sungai. Ia menjelaskan bahwa sungai sebagai  sumber  

daya  alam  yang  mengandung  berbagai  sumber  daya alam, berupa ikan. 

Jenis ikan yang terdapat dalam sungai dan rawa di wilayah bantara sungai 

antara lain, haruan, papuyu, saluang, sapat siam, dan sebagainya. Cara-cara 

menangkap ikan  dengan alat tertentu, seperti menangkap ikan dengan 

tangan kosong tanpa menggunakan alat yang biasa kami sebut mengacal, 

jenis ikan yang ditangkap berupa haruan, biasa ditangkap pada musim 

kemarau di sawah atau rawa-rawa. Cara menangkap ikan dengan 

menggunakan alat seperti tampirai, jambi, marempa, ringgi, dan   lukah. Jenis 

ikan yang ditangkap adalah beranakan (anak haruan yang kecil) papuyu, 

saluang, kalatau, sapat. Biasanya alat tersebut digunakan di sungai kecil 

atau rawa-rawa. 

Jenis peralatan untuk menangkap ikan dan udang antara lainnya  
adalah kabam (tampirai saluang) untuk menjaring ikan saluang bahannya 

terbuat dari paring (bambu). Kemudian, Kabam yakni bambu yang dibelah 

dua kemudian diambil bagian seratnya dan diricih menjadi sebilah lidi, 

selanjutnya  dianyam  secara  tersusun.  Kabam  atau  saluang  digunakan



63     dengan cara meletakkan umpan kemudian tutupnya diikat, selanjutnya 

ditambatkan pada tiang (Rochgiyanti, 2014: 21). 

Implementasi pembelajaran yang mengembangkan nilai-nilai 

lingkungan dan sosial budaya pada SDN Ulu Benteng 2 tampak pada 

mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). Guru-guru SDN Ulu 

Benteng memanfaatkan hasil alam yang ada di lingkungan alam 

masyarakat Bakumpai seabgai daerah rawa, yakni pembuatan anyaman 

berupa tikar purun, topi purun dan bakul purun. Purun dibuat menjadi 

bakul  yang  dalam  bahasa  Bakumpai  dinamakan  balansai,  yakni sejenis 

karung untuk mengangkut barang dagangan (Wawancara, Nurhainah, 10 

Oktober 2016).  
Di  Kalimantan  Selatan,  seni  anyaman  tidak  hanya  dari  bahan 

purun  sebagaimana  pada  etnis  Bakumpai,  namun  juga  menggunakan 

rotan dan bambu, akan tetapi purun masih mendominasi. Jenis anyaman 

sebagai mata penceharian rakyat terdapat di desa-desa yang tersebar di 

Kalimantan Selatan, yakni seperti tikar, kampil, bakul belangsai, dan lain 

sebagainya. 

Dalam masyarakat Dayak, terdapat berbagai jenis motif anyaman, 

seperti:    tapak catur, bintang berhamburan, pancar walu, belah ketupat, gigi 

haruan  dan  daun  melancar.  Selain  itu  ada  juga  yang  terkenal  teknik 

anyaman kopiah pekat dan kopiah janggang (bahan dari ekor kuda atau dari 

jangang) yang dibuat oleh orang Banjar. Karena halus anyamannya dan 

hampir serupa dengan kain tenun. 

Gambaran  penggunaan  bahan  purun,  rotan  dan  bamboo  dan  
terutama bahan purun sebagai bentuk kerajinan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, merupakan sebuah gambaran bahwa 

masyarakat Bakumpai dan masyarakat Banjar secara luas di Kalimantan 

Selatan memiliki sikap peduli terhadap lingkungan.



64     4.3.3   Nilai Peduli Sosial (Gotong Royong)  
Implementasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di SDN 

Batik melalui proses pembelajaran dilakukan dengan cara 

mengintegrasikan budaya lokal masyarakat Bakumpai. Hasil pengamatan 

terhadap Murdi Aspyni (51 tahun) menunjukkan bahwa ketika guru 

menyampaikan materi PKn tentang kehidupan tolong menolong dalam 

kehidupan masyarakat, maka tampak jika guru telah berupaya 

memanfaatkan budaya Bakumpai sebagai sumber belajar dalam 

mengajarkan tema gotong royong. 

Dalam Konteks Kemendiknas (2010),   gotong royong dinamakan  
peduli sosial. Peduli sosial yakni sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

Gotong royong merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Setiap  
etnis di berbagai daerah, masing-masing memiliki cara tersendiri dalam 

menyelesaikan berbagai pekerjaan, baik dalam bidang bidang ekonomi 

(petanian)  maupun  bidang    budaya  (tradisi  daur  hidup).  Masyarakat 

Banjar di Kalimantan Selatan pun memiliki cara-cara tersendiri dalam 

menyelesaikan berbagai pekerjaannya yang dilakukan secara bersama- 

sama. Misalnya, tradisi baarian dalam masyarakat Banjar. Baarian yakni 

suatu aktivitas sekelompok orang dalam mengerjakan sawah secara 

bergantian. Mengerjakan sawah, dapat saja sejak batanam hingga panen. 

Gotong royong dalam masyarakat Bakumpai dapat dilihat pada 

kegiatan menjelang dan pelaksanaan perkawinan. Dalam konsep 

masyarakat Bakumpai, gotong royong menjelang beberapa minggu atau 

beberapa  hari  sebelum  perkawinan  disebut  dengan  duduk gawi.  Istilah 

duduk gawi juga dimiliki oleh etnis serumpun (Banjar) di Kalimantan 

Selatan, seperti di Hulu Sungai Utara dengan menyebut istilah bamamula, 

di Hulu Sungai Tengah dengan istilah bapapandal, dan di Tabalong disebut 

bamula-mula.



65     Duduk gawi pada masyarakat Bakumpai sarat dengan sikap gotong 

royong. Mengenalkan nilai duduk gawi pada peserta didik berpotensi 

terhadap   proses  internalisasi   nilai-nilai  gotong  royong  yang  sangat 

penting dimiliki peserta didik dalam konteks kehidupan sosial. 

Duduk gawi diawali  beberapa  hari  sebelum  pernikahan  dimulai. 

Umumnya para keluarga dan tetangga saling membantu untuk mencari 

kayu untuk keperluan pendirian tenda, membuat meja dan kursi. Kayu juga 

digunakan untuk memasak sayur, nasi, dan makanan lainnya. Satu hari 

sebelum perkawinan dimulai, beberapa kegiatan duduk gawi, diantaranya 

mengawah, yaitu memasak makan pada subuh hari H yang biasa dilakukan 

oleh laki-laki juga perempuan.  Jenis makanan yang ada di duduk gawi 

yaitu gangan umbud, umbud yang digunakan yaitu umbud rumbia,   dengan   

campuran   waluh   kuning,   jawaw   (singkong),   kacang panjang, serta ikan 

papai dan sapat karing. Kemudian hari H ada besusurung yang bertugas 

mengantarkan makanan kepada tamu dan pembasuhan yang mencuci 

piring. 

Duduk  gawi   merupakan   sebuah   gambaran   kehidupan   gotong  
royong dalam masyarakat Bakumpai ketika menjelang dan pelaksanaan 

pernikahan. Kegiatan duduk gawi yang dimulai dari beberapa hari mencari 

kayu untuk membuat tenda, meja dan kursi. Pada satu hari menjelang 

pernikahan,  dilanjutkan  dengan  mengawah,  yakni  memasak  nasi  dan 

sayur,  serta  pada  hari  H,  yakni  pelaksanaan  tampak  kegiatan  surung 

sintak, yakni mengantarkan dan mengambil piring yang kotor, menjaga 

tamu, mencuci piring dan menjaga parker semua itu sebuah gambaran 

sikap gotong royong yang dalam konsep etnis Bakumpai disebut duduk 

gawi.  
Nilai-nilai duduk gawi berupa sikap gotong royong dalam 

masyarakat   Bakumpai   melalui   kegiatan   perkawinan   memiliki   arti 

strategis terhadap pembentukan karakter bagi peserta didik di   sekolah



66     dasar. Sekolah dasar merupakan wadah pembentukan karakter yang 

strategis karena usia peserta didik antara 7-12 tahun merupakan masa- masa 

yang tepat dalam penanaman karakter. Kegagalan pembentukan karakter 

pada periode ini, akan berdampak terhadap proses pembentukan karakter 

pada jenjang berikutnya. Penanaman nilai-nilai gawi duduk masyarakat 

Bakumpai melalui pembelajaran pada jenjang SD berpotensi terhadap 

proses internalisasi nilai-nilai karakter gotong royong bagi peserta didik. 

Pada sisi yang lain, mengenal budaya duduk gawi masyarakat Bakumpai 

merupakan bagian dari mengenal jati dari bangsa yang sangat duduk gawi 

masyarakat Bakumpai merupakan bagian dari mengenal jati dari bangsa 

yang sangat penting dimiliki peserta didik di era global. Globalisasi yang 

didukung oleh perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan 

pengaruh yang cukup signifikan terhadap pola  hidup  masyarakat  saat  ini.    

Menghadirkan  nilai-nilai  duduk gawi dalam kelas-kelas pada jenajng SD 

nemiliki signifikansi terhadap internalisasi nilai-nilai karakter gotong 

royong. Karakter gotong royong melalui bng melalui budaya duduk gawi 

memiliki signifikansi dalam membentuk peserta didik yang memiliki daya 

saing yang didsarkan  pada nilai-nilai budaya (Wawancara, Lambrah, 10 

Oktober 2016).   
4.3.4   Nilai Patriotisme  

Menurut Brameld (Abbas, 2014) bahwa sasaran pendidikan 

menghendaki adanya pewarisan nilai dari generasi terdahulu ke generasi 

berikutnya  melalui  penyampaian  berbagai  informasi  atau 

mentransmisikan pengetahuan kepada peserta didik. Tujuannya adalah 

untuk memperkuat integrasi bangsa. 

Nilai-nilai patriotism yang dikembangkan oleh guru SDN Batik 

yakni melalui penggalian sejarah   lokal masyarakat Bakumpai pada 

periode Kolonial. Di antara tokoh yang yang paling penting pada periode



67     Perang Banjar (1859-1906) adalah Panglima Wangkang. Panglima 

Wangkang   adalah   seorang   tokoh   Perang   Banjar   berdarah   Dayak 

Bakumpai yang berjuang hingga titik daarah penghabisan untuk 

mempertahankan tanah Banjar dari penjajah Belanda. 

Dalam praksisnya, guru mengenalkan tokoh ini melalui dua mata 

pelajaran, yakni mata pelajaran Bahasa Indonesia pada tema cerita rakyat 

dan  mata  pelajaran  Muatan  Lokal  (wawancara,  Maulidah  Hasanah,  5 

Agustus 2016).  
Nilai-nilai patriotism Panglima Wangkang dapat diidentifikasi 

dalambeberapa hal, yakni: (1) Ikut serta mempertahankan benteng Lahei 

dari serangan Belanda pada tahun 1860; (2) Ikut menyerang benteng- 

benteng Belanda di Barabai, Hampukong dan Tabalong; (3) Ikut serta dalam 

pertempuran Gunung Tongka (8 November 1861); (4) Memimpin laskarnya 

pada setiap ada operasi atas perintah Antasari atau Surapati; (5) 

Mempertahankan Benteng Wangkang Tanggal 27 Desember 1870, atas 

penyerangan  Belanda di Simpang  Durakhman dekat  Sungai  Bedandan 

Marabahan (Syamsuddin, 2001). 

Patriotisme dalam konteks penelitian ini adalah cara berfikir, 

bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan  yang  tinggi  terhadap  bahasa,  lingkungan  fisik,  sosial, 

budaya, ekonomi, dan politik bangsa (Kemendiknas, 2010). 

Sikap  Panglima  Wangkang  mencerminkan  patriotism  karena  ia  
memiliki kesetiaan, kepedulian dan penghargaaan terhadap tanah airnya, 

yakni tanah air Banjar yang pada waktu itu dikuasai oleh Pemerintah 

Hindia Belanda. Penghargaan yang tinggi terhadap politik bangsa 

(Indonesia) pada waktu itu oleh Panglima Wangkang menunjukkan sikap 

patriotism yang penting ditransformasikan kepada peserta didik. 

Kebanggan    peserta    didik    terhadap    Panglima    Wangkang    akan



68     berimplikasi terhadap pembentukan karakter bangsa (nation and character 

building). 

Selain Panglima Wangkang, seorang tokoh pejuang  Dayak yang 

ikut berjuang melawan Pemerintah Hindia Belanda hingga titik darah 

penghabisan (waja sampai kaputing), bersama-sama dengan pangeran 

Antasari, yakni Temenggung Surapati. Sejak tahun 1825, ia telah menjadi 

pemimpin terkemuka suku Dayak Bakumpai (Hadi, 2015: 28). 

Penggambaran  karakter  kedua  tokoh  tersebut  melalui 

pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar memiliki arti strategis 

terhadap proses internalisasi nilai-nilai patriotism bagi peserta didik. 

Adanya sebuah kenyataan bahwa saat ini generasi muda sangat jauh dari 

karakter cintai tanah air yang terindikasi dengan maraknya tauran 

antarpelajar, kurang menghargai prestasi, terloibat Narkoba, seks bebas dan 

berbagai tindak kriminal lainnya adalah sebuah cerminan kegagalan 

pendidikan karakter di sekolah. 

Nilai-nilai  patriotism  dalam  arti     cara  berfikir,  bersikap,  dan  
berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang 

tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsa (Kemendiknas, 2010), searah dengan penjelasan Bahran 

(wawancara, 10 Oktober 2016) bahwa dalam proses pembelajaran PKn yang 

telah diimplementasikan di SDN Ulu Benteng 2, seringkali menyisipkan   

nilai-nilai   budaya   melalui   ungkapan,   seperti:      haram manyarah wajah 

sampai kaputing (haram menyerah, berjuang hingga titik darah 

penghabisan); yang bermakna kerja keras, wani manimbai, wani manujini 

(berani membuang [sesuatu di laut/sungai], berani menerjuni), yang 

bermakna orang yang memiliki sikaptanggung jawab; sabantal sapaguringan 

(satu bantal satu tempat tindur), yang bermakna kesetiakawanan; lain 

danau, lain iwaknya (lain danau lain ikannya), yang bermakna  setiap  daerah  

berbeda  budayanya;  mancancang  banyu  kada



69     pernah putus, yang bermakna sebaiknya belajar diwaktu muda. Ela 

bawarahan  yang  bermakna  jangan  saling  mencela;  banganga  baduhulu 

hanyar bepadah (buka mulut dulu baru berkata-kata) yang bermakna agar 

berfikir sebelum berbuat.  
4.4  Rencana Tidak Lanjut  

Temua awal penelitian ini adalah gambaran tentang kondisi dan 

permasalahan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Bakumpai pada 

SDN Batik dan SDN Ulu Benteng 2 Kabupaten Barito Kuala. Juga berhasil 

didiskripsikan tentang faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan 

pendidikan  karakter  berbasis  kearifan  lokal  bakumpai  serta  menggali 

nilai-nilai  kearifan  lokal  Bakumpai  dalam  implementasi  pembelajaran 

pada SDN Batik dan SDN Ulu Benteng. 

Penelitian ini dirancang untuk selanjutnya melakukan desain strategi  

pendidikan  karakter  berbasis  kearifan  lokal  Bakumpai  pada jenjang  

pendidikan  dasar  (SD)  daerah  bantaran  sungai  di  Kabupaten Barito   

kuala.   Rencana   desain   strategi   pendidikan   karakter   berbasis 

kearifan lokal sebagaimana tampak pada gambar berikut:      Kearifan Lokal Bakumpai: religiusitas, duduk gawi, bahuma, dan perjuangan Panglima Wangkang    Program Peng. Diri: (1) kegiatan rutin di sekolah; (2) kegiatan spontan; (3) keteladanan (4) pengkondisian Dukungan Budaya Mutu Sekolah: -   Manajemen Sekolah -     Lingkungan Sekolah -   Pembiayaan pendidikan Model Strategi Pengembangan Pendidikan Karakter  Integrasi Mapel: mengkaji SK dan KD setiap mapel  DESAIN PEMBELAJARANPENDIDIK AN KARAKRER BERBASIS KEARIFAN LOKAL BAKUMPAI NATION AND CHARACTER BUILDING I8 Budaya dan karakter Bangsa: religius, kerja keras, peduli sosial, toleransi, patriotism, dst. Budaya Sekolah: Peran pendidik dan tenaga kependidikan  Dukungan sarana dan prasarana: -   Media Pembelajaran -   Sumber Belajar (Modul ) -   Alat (berba Gambar 4.1. Desain Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Bakumpai



70        BAB V PENUTUP    
5.1   Simpulan  

Penelitian ini dapat disimpulkan, pertama,     implementasi 

pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Bakumpai Bakumpai di SDN 

Batik dan Ulu Benteng 2 belum optimal, baik pada aspek perencanaan, 

pelaksanaan maupun penilaian. Kedua, adanya regulasi pemerintah tentang 

perlunya menggali kembali budaya sebagai   upaya memperkuat jatidiri 

bangsa merupakan faktor pendukung dalam implementasi pendidikan 

karakter di SDN Batik, namun percampuran etnis dan budaya dalam 

masyarakat Barito Kuala yang semakin luas cukup menghambat 

implementasi   pendidikan  karakter   berbasis  kearifan  lokal   Bakumpai 

karena budaya non Bakumpai (Banjar, Jawa dan lain-lain) tampak lebih 

dominan dalam berbagai aspek sosial budaya di Kabupaten Barito Kuala. 

Minimnya sumber belajar yang berkaitan dengan budaya Bakumpai 

merupakan  hambatan  dalam  pengembangan  pendidikan  karakter, 

sehingga diperlukan kajian dalam berbagai varian budaya untuk 

melestarikan budaya Bakumpai.  
Ketiga, ada banyak nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam 

pembelajaran pada SDN Batik dan SDN Ulu Benteng 2, kaitannya dengan 

kearifan lokal Bakumpai, yakni nilai religius, nilai peduli sosial, peduli 

lingkungan, dan nilai patriotism. Keempat nilai yang ditemukan dalam 

proses pembelajaran memiliki arti strategis dalam pembentukan karakter 

pada SDN Batik untuk memperkuat jatidiri bangsa.



71     5.2 Saran-saran  
5.2.1 Tenaga   Kependidikan   (struktural   pada   Dinas   Pendidikan, 

Dewan Pendidikan, pengawas sekolah, komite sekolah dan 

kepala sekolah) hendaknyaa bersinergi dan satu visi untuk 

mengembangkan sumber belajar yang digali dari nilai-nilai 

kearifan lokal Bakumpai karena memiliki fungsi strategis 

terhadap pembentukan karakter bangsa (nation and character 

building). 

5.1.2 Tenaga  pendidik  hendaknya  mengoptimalkan  pembelajaran 

dengan menggali nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal 

Bakumpai sehingga pembelajaran lebih bermakna (meaningfull 

learning) bagi peserta didik. 

5.1.3   Kepada  peneliti  selanjutnya  agar  dapat  menggali  nilai-nilai  
lokal yang ada di daerahnya masing-masing untuk selanjutnya 

dijadikan  guru  sebagai  bahan  ajar  berbasis  kearifan  lokal 

karena berpotensi terhadap menguatnya jatidiri bangsa.
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G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir



80      Algebra   Bandung 4 English for Mathematics Education 2014 200 Andi Offset Yogyakarta 5 Pembelajaran Matematika Bermuatan Karakter 2014 300 Alfabeta Bandung 6 Suplemen Profesi Kependidikan 2015 300 Andi Offset Yogyakarta  
H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir 

No Judul /tema HAKI Tahun Jenis Nomor P/ID 1 - - - - 2 - - - -  
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya 

dalam 5 Tahun Terakhir 
No Judul/Tema/Jenis 

Rekayasa Sosial 
Lainnya yang Telah 
Diterapkan Tahun Tempat 

Penerapan Respon 
Masyarakat 1 - - - -- 2 - - - - 3 - - - - 

J.   Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) No Jenis Penghargaan Institusi Pemberian Penghargaan Tahun 1 - - - 2 - - - Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Apabila  di  kemudian  hari ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Banjarbaru,  November 2016    

Dr. Chairil Paif Fasani,M.Pd.



81     BIODATA PENELITI 2  A.  Identitas Diri   Nama Lengkap (dengan gelar) Dr. Nanik Mariani, M.Pd  Jenis Kelamin L/P P  Jabatan Fungsional Lektor Kepala  NIP/NIK/Identitas lainnya 19590928 199010 2 001  NIDN 00-2809-5903  Tempat dan Tanggal Lahir Surabaya, 28 September 1959  Alamat Rumah Jl. Cendrawasih I No 10 RT 19 Banjarmasin 70116  E-mail nanikmariani59@yahoo.com  Nomor Telepon/HP 081952766699  Alamat Kantor FKIP Unlam, Jl. Brigjend. H.Hasan Basry Banjarmasin  Nomor Telepon/Faks 05113304914  Lulusan yang Telah Dihasilkan S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan S1 Pendidikan Sendratasik  Mata Kuliah yang Diampu Speaking 4, Intro to Linguistics, Phonology, Morphology, Semantics, Instructional Media dan Metodologi Penulisan Ilmiah   B.  Riwayat Pendidikan   S1 S2 S3 Nama Perguruan Tinggi IKIP Surabaya IKIP Malang UPI Bidang Ilmu Pend. Bhs. Inggris Pend. Bhs. Inggris Pend. Umum/ Nilai Tahun Masuk/Lulus 1979/1984 1998/2003 2009/2014 Judul Skripsi/Tesis/Disertasi Correlation of Teaching Listening Skills Using Laboratory and Manual Conversational Implicatures in Bernard Shaw’s “Pygmalion” Pengembangan Karakter Cerdas Melalui Pembinaan Kesantunan Berbahasa dalam Pembelajaran Bahasa Inggris di SMP Nama Pembimbng/Promotor Prof. Dr. H. Abbas Badib, M.A Prof. Dr. H. Zuchridin Suryawinata Prof. H. Adeng Chaedar Alwasilah, M.A. Ph.D. 



82  N0 Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor/Tahun Nama Jurnal 2010 Interpreting A Poem of Ben Johnson’s “Song: To Celia” Vol. 1, No 2, Tahun 2010 IAIN 2014 The Student Wheels Strategy In Teaching Vol. 2, No. 12, Tahun 2014, 1211-1217 American Journal of     C.   Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, 
Tesis, maupun Disertasi) No Tahun Judul Penelitian Pendanaan Sumber* Jlh (Juta/Rp) 1 2011 Pemetaan dan Analisis Kompetensi  Siswa SMA serta Alternatif Pemecahannya di Kabupaten Banjar dan Kabupaten  Tanah  Laut Provinsi Kalimantan Selatan. DIT. LITABMAS 100.000.000 2 2012 Study Of Ethics in Teaching English Speaking Skills at Junior High Schools FKIP Unlam 2.000.000 3 2013 Conversational Implicatures of The Primary-School-Age FKIP Unlam 2.000.000  

D.  Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir No Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan Sumber* Jlh (Juta/Rp) 1 2010 Pelatihan Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif di Kabupaten Banjar Pribadi - 2 2012 Penerapan Model Tes Bekal Awal Belajar untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran dan Kompetensi Siswa SMA di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan DIT. LITABMAS 75.000.000  
E.  Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir



83  No Judul /tema HAKI Tahun Jenis Nomor P/ID      Speaking Skills To Cultivate Politeness At Junior High School  Education Research  F.   Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir No Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 1 “The Internasional Conference Philosophy, Education and Humanity Development” Study of Ethics of English Language Communication (Kajian Etika dalam Pergaulan Berbahasa Inggris 2010 - di University of Malay – Kuala Lumpur 2 Seminar Internasional “Socialization and Implementation of Character Education” The Implementation of Speech Act Values in Teaching and Learning English at SMP (Implementasi Nilai-Nilai Tindak Tutur dalam Pembelajaran Bahasa Inggris di SMP 2010 - di Universita Pendidikan IndonesiUPI Bandung) 3 The International Conference of The 2nd INASYSCON 2011 Systemic Functional Linguistics “Applied” and Multiculturalism Study of Ethics in Teaching English Speaking Skills at Junior High School (SMP) 2011 – Faculty of Culture Studies Universitas Brawijaya Malang Indonesia 4 1st International Conference on Language Literature and Cultural Studies (ICLLCS) The Student Wheels Strategy In Teaching Speaking Skills To Cultivate Politeness At Junior High School 2013 - Faculty of Humanities and Social Science Burapha University, Chon Buri, Thailand  G.  Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 
No Judul Buku Tahun Jlh Halaman Penerbit 1     2 - - - -  

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir



84     1 - - - - 2 - - - -  
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya 

dalam 5 tahun terakhir  
No Judul/Tema/Jenis 

Rekayasa Sosial 
Lainnya yang Telah 

Diterapkan Tahun Tempat 
Penerapan Respon 

Masyarakat 1 - - - -- 2 - - - -  J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya)  
No Jenis Penghargaan Institusi 

Pemberian 
Penghargaan Tahun 1 - - - 2 - - -  Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Apabila  di  kemudian  hari ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.     Banjarbaru,  November 2016     

Dr. Nanik Mariani, M.Pd.



85     BIODATA PENELITI 3   
A.  Identitas Diri  1 Nama Lengkap Dr. Syaharuddin, S.Pd.,M.A. 2 Jenis Kelamin Laki-laki 3 Jabatan Fungsional Lektor 4 NIP 197403012002121004 5 NIDN 0001037404 6 Tempat dan Tanggal Lahir Santan Ilir, 1 Maret 1974 7 E-mail Fikri_025@yahoo.co.id 8 No HP 081375554388 9 Alamat Kantor Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Program Studi Pendidikan Geografi. Jl. Brigjend H. Hassan Basry No. 87 Banjarmasin. 10 No Fax 0511-3302789/3305240 11 Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1= 100      12      Mata Kuliah yg Diampu 1.   Sejarah Pendidikan Indonesia 2.   Kajian Kurikulum dan Buku Teks 3.   Sejarah Indonesia IV 4.   Kearsipan dan Permuseuman 5.   Metode Sejarah 6.   Sejarah Asia Timur 7.   Profesi Pendidikan   
B.  Riwayat Pendidikan   S-1 S-2 S-3 Nama Perguruan Tinggi Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) Universitas gadjah Mada (UGM) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bidang Ilmu Pendidikan Sejarah Ilmu Sejarah Pendidikan IPS Tahun Masuk- Lulus 1993-1998 2005-2009 2011-2015 Judul Skripsi/Tesis Peranan Guru Mengaji dalam Pengembangan Pendidikan Al Quran di Kotamadya Banjarmasin (1970- Organisasi Islam di Borneo Selatan, 1912-1942 (Awal Keasadaran Berbangsa Urang Banjar ) Transformasi Nilai-Nilai Kejuangan Masyarakat Banjar Periode Revolusi Fisik 



    1996)  (1945-1950) di Kalimantan Selatan (Kajian Etnopedagogi dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan IPS) Nama Pembimbing Drs.H. Soenarto/Drs. Hairiyadi, M.Hum. Prof. Dr. Djoko Suryo Prof. Dr. Suwarma Al Muchtar/Prof. Helius Sjamsuddin, P.hD./Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd.,M.A.     
C.  Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir   No  Tahun  Judul Penelitian Pendanaan Sumber* Jumlah (Juta Rp) 1 2010 Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Daerah Tertinggal di Kabupaten Banjar Dikti 75 2 2010 Pemetaan Kompetensi Guru pada Jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK di Tabalong Pemda Tabalong 60. 3 2011 Pemetaan Standar Kualifikasi Akademik Tenaga Pendidik dan Kependidikan Jenjang pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Banjarmasin Dikti 26 4 2011 Pendidikan Islam di Borneo Selatan pada Periode Kolonial Dipa/PNBP FKIP Unlam 2010/2011 2 5 2013 Pemetaan Uji Kompetensi Guru (UKG) Jenjang Pendidikan SMPN dan SMAN di Kota Banjarmasin Pemko Banjarmasin 35    
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87    No  Nama Pertemuan Ilmiah   Judul Artikel Ilmiah  Waktu dan Tempat 1 Seminar Sehari Memaknai Hari Kebangkitan Nasional melalui Rasa Cinta Akan Peninggalan Sejarah 2010, di Aula Rektorat Lt. III Banjarmasin 2 Diklat KAMMI Pengalaman Berorganisasi Urang Banjar pada periode 2010, di Aula IAIN Antasari     6 2014 Pengaruh               Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi,   Dan      Self Efficacy Terhadap Kinerja Akreditasi Program Studi di Universitas Lambung   Mangkurat Banjarmasin BOPTN UNLAM 50 
D.  Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun 

Terakhir  No  Tahun  Judul Pengabdian Pendanaan Sumber* Jumlah (Juta Rp) 1 2010 Mengenali Tata Lingkungan Air Kota Banjarmasin dari Persfektif Historis Dipa/PNBP FKIP Unlam 1 2 2010 Pelatihan Pembuatan Blog Guru- Guru Kota Banjarbaru Diknas Kota Banjarbaru 1 3 2010 Diklat PLPG Pembuatan Proposal PTK Guru SD Kab. Banjar Dikti 8 4 2012 Diklat PLPG Bidang Studi Sejarah Dikti 4   
E.  Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 Tahun terakhir   No  Judul Artikel Ilmiah  Nama Jurnal  Volume/Nomor/Tahun    1 Pembelajaran IPS berbasis Multikultural: Studi tentang Model Pengajaran Sosial pada Jenjang Pendidikan Dasar   Jurnal Pendidikan LPMP Kalsel   Jilid 2, Nomor 1, Agustus, 2013   
F.  Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral) Presentation) dalam 5 Tahun 

terakhir



88       Kolonial Banjarmasin 3 Seminar Internasional (pemakalah paralel session) Konflik dan Dinamika Masyarakat Pedesaan ”Sekitar” Perkebunan: Kasus Tanah Eks Perkebunan Karangnongko, Ngelegok, Blitar 2011, di Aula Lt. 6 FPIPS UPI Bandung 4 Seminr Nasional Inovasi Pembelajaran IPS (pemakalah paralel session) Model Pembelajaran Sosial Berbasis Multikultural 2012, di Aula FPIPS Lt. 6 UPI Bandung 5 Seminar Internasional (pemakalah paralel session) Nilai-Nilai Sejarah Lokal (Banjar) dalam Pembelajaran IPS (Studi Pada Sejarah Lokal Kalimantan Selatan Periode Perang Banjar, 1859-1906) 2012, di UPSI Malaysia. 6 Seminar Nasional (pemakalah paralel session) Pendidikan IPS dan pendidikan karakter: Konsep, Implementasi dan Solusi 2013, di Aula Bappeda Kalsel Banjarmasin 7 Seminar Internasional (pemakalah paralel session) Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Bakumpai di SDN Batik Daerah Bantaran Sungai Kabupaten Barito Kuala 2016, Hotel Rattan Inn Banjarmasin 8 Seminar Internasional (pemakalah paralel session) The Values of Gotong 
Royong of Bahaul Tradition in  Banjarese Society in Andhika Village as The Source of Social Studies Education 2016, Grand Tjokro Bandung  Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Apabila  di  kemudian  hari ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  Banjarbaru,  November 2016     

Dr. Syaharuddin, S.Pd.,M.A. 


