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Abstrak

Suatu problematika muncul ”bagaimana dampak globalisasi pendidikan terhadap pelestarian 

kearifan lokal ?”. Guru adalah manusia yang pada hakikatnya manusia disebut sebagai homo 

educandus yaitu manusia harus dan dapat mendidik. Pandangan Konvergensi dalam proses 

perkembangan anak, faktor bawaan dan faktor lingkungan memberikan kontribusi yang 

sepadan, karena mengakui akan kodrat manusia yang memiliki potensi sejak lahir, namun 

potensi akan berkembang menjadi baik manakala mendapat sentuhan pengaruh lingkungan. 

Sejak perintisan kemerdekaan bangsa Indonesia pendidikan gobal merupakan upaya sistematis 

untuk membentuk wawasan dan perspektif peserta didik, karena melalui pendidikan global 

peserta didik dibekali materi yang bersifat utuh dan menyeluruh yang berkaitan dengan masalah 

global. Kearifan lokal pada dasarnya merupakan landasan bagi pembentukan jati diri bangsa 

secara nasional. Untuk menumbuhkembangkan agar ikut berpartisipasi dalam pelestarian 

kearifan lokal diperlukan: motivasi untuk menjaga, mempertahankan dan mewariskan budaya 

yang diwariskan generasi sebelumnya; meningkatkan pengetahuan dan kecintaan terhadap nilai-

nilai sejarah kepribadian bangsa dari masa ke masa melalui pewarisan khasanah budaya dan 

nilai-nilai budaya secara nyata yang dapat dilihat, dikenang dan dihayati; terwujudnya 

keragaman lingkungan budaya; dan motivasi simbolis yang meyakini bahwa budaya lokal 

adalah manifestasi dari jatidiri suatu kelompok atau masyarakat sehingga dapat 

menumbuhkembangkan rasa kebanggaan, harga diri dan percaya diri yang kuat. Selain itu perlu 

memperhatikan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan hambatannya. 

Kata Kunci: Dampak Globalisasi Pendidikan, Pelestarian, Kearifan   Lokal 

 

A. PENDAHULUAN 

Guru adalah manusia, yang hakikatnya manusia disebut 

sebagai homo educandus yakni manusia bukan hanya 

harus dan dapat dididik tetapi juga harus dan dapat 

mendidik. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah 

SWT yang paling sempurna dibanding dengan makhluk 

ciptaan Allah lainnya, karena manusia memiliki ciri 

yang khas yaitu: (1) manusia bisa berjalan tegak, (2) 

manusia memiliki otak yang lebih tinggi 

perkembangannya, (3) manusia memiliki ibu jari yang 

diletakkan secara bertentangan, (4) dilengkapi dengan 

organ vokal, dan (5) saat bayi relatif lama tak berdaya. 

Manusia lahir dalam keadaan lemah, belum bisa berdiri sendiri, apalagi mencari 

nafkah sendiri, semuanya tergantung pada orang lain. Karena itu terdapat beberapa 

pandangan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak manusia, yaitu: 

1. Pandangan Nativisme mengemukakan bahwa perkembangan individu semata-mata 

ditentukan oleh faktor yang dibawa sejak lahir. Schopenhauer mengemukakan bahwa 

hasil pendidikan ditentukan oleh anak itu sendiri, lingkungan kurang memberikan 

Gambar 1: Guru SD yang melanjutkan kuliah
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pengaruh yang besar, karena semuanya sudah ditentukan oleh bawaan yang dibawa sejak 

lahir. 

2. Pandangan Naturalisme mengemukakan bahwa semua anak lahir dengan pembawaan 

baik, dan tak ada seorang anakpun yang memiliki pembawaan jelek. Malahan sebaliknya 

anak yang memiliki pembawaan baik menjadi rusak karena pengaruh lingkungannya. J.J. 

Rousseau memandang penting artinya bagi perkembangan anak. 

3. Pandangan Environtalisme mengemukakan bahwa perkembangan anak sangat tergantung 

pada lingkungannya. John Loeke memberi penekanan bahwa lingkungan memberikan 

kontribusi bagi pembentukan pribadi anak. Anak ibarat kertas putih yang bisa ditulis 

dengan berbagai warna. Oleh sebab itu pendidikan dianggap sebagai campur tangan 

lingkungan terhadapnya. 

4. Pandangan Konvergensi mengemukakan bahwa dalam proses perkembangan anak, faktor 

bawaan ataupun faktor lingkungan memberikan kontribusi yang sepadan. William Stern 

tidak memisahkan secara berkotak-kotak antara faktor bawaan dengan faktor lingkungan. 

Pandangan ini mengakui akan kodrat manusia yang memiliki potensi sejak lahir, namun 

potensi ini akan berkembang menjadi baik manakala mendapat sentuhan pengaruh 

lingkungan yang menopang perkembangan dirinya. 

Pendidikan gobal merupakan upaya sistematis untuk membentuk wawasan dan 

perspektif pebelajar, karena melalui pendidikan global pebelajar dibekali materi yang bersifat 

utuh dan menyeluruh yang berkaitan dengan masalah global. Pendidikan global menawarkan 

suatu makna bahwa didalam kehidupan masyarakat manusia, terdapat suatu perkampungan 

besar di mana manusia dihubungkan baik suku, maupun bangsa, dan batas negara tidak 

menjadi penghalang, merupakan komunitas dari perbedaan diantara orang-orang yang 

berbeda bangsa. Kenyataan sementara ini menunjukkan bahwa globalisasi memiliki dampak 

positif dan negatif. Permasalahan yang muncul adalah: Bagaimana dampak globalisasi 

pendidikan dalam pelestarian kearifan lokal ? 

 

B. PEMBAHASAN 

 

1. Kajian tentang Gobalisasi 

Globalisasi di Indonesia saat ini menjadi sangat populer karena berkaitan dengan gerak 

pembangunan, dengan sistem ekonomi terbuka, dan perdagangan bebas. Era global ditandai 

dengan adanya persaingan yang semakin tajam, seperti halnya: padatnya informasi, kuatnya 

komunikasi, dan keterbukaan. Miriam Steiner mengemukakan bahwa globalisasi adalah suatu 

proses dengan mana kejadian, keputusan dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi 

suatu konsekwensi yang signifikan bagi individu dan masyarakat di daerah yang jauh. 

Menurut Yaya globalisasi adalah keseluruhan proses di mana manusia di bumi ini 

diinkorparasikan (dimasukkan) ke dalam masyarakat dunia tunggal, disamping masyarakat 

global. Mimbar mengemukakan bahwa ciri-ciri yang berkaitan dengan globalisasi adalah 

sebagai berikut: (a) Globalisasi perlu didukung oleh percepatan informasi, kecanggihan 

teknologi, transportasi dan komunikasi yang diperkuat oleh tuntutan organisasi dan 

manajemen yang tangguh, (b) Globalisasi telah melampaui batas tradisional geopolitik. Batas 

tersebut saat ini harus tunduk pada kekuatan teknologi, ekonomi, sosial politik dan sekaligus 

mempertemukan tatanan yang sebelumnya sulit dipertemukan, (c) Adanya saling 

ketergantungan antar negara, dan (d) Pendidikan merupakan bagian dari globalisasi. 

Penyebaran dalam hal gagasan, pembaruan dan inovasi dalam struktur, isi dan metode 

pendidikan dan pengajaran menunjukkan terjadinya globalisasi. Ini telah terjadi melalui 

literatur, atau kontak antar pakar dan mahasiswa. 

Globalisasi secara khusus memasuki tiga arena penting dalam kehidupan manusia 

yaitu: (1) ekonomi, (2) politik, dan (3) budaya. Selanjutnya Tilaar mengemukakan bahwa ciri 
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Era Global, yaitu adanya era masyarakat terbuka. Era masyarakat terbuka adalah sebagai 

berikut: (1) Bidang ekonomi, ditandai dengan adanya pasar bebas, yang menuntut 

kemampuan, kreasi yang menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi, (2) Bidang politik 

ditandai dengan berkembangnya nilai demokrasi dalam masyarakat yang demokratis, yaitu 

suatu masyarakat di mana setiap anggota ikut aktif dalam kehidupan bersama dan 

menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik. Masyarakat yang demokratis adalah 

masyarakat yang menghormati nilai Hak Asasi Manusia (HAM), yang merupakan 

masyarakat madani yang hak dan kewajibannya dihargai dan dijunjung tinggi, dan (3) Bidang 

pendidikan ditandai dengan masalah pemerataan, peningkatan mutu, relevansi, efisiensi dan 

efektifitas.  

Esensi Era Global adalah kerjasama internasional antar negara merupakan prasyarat 

dalam menata kehidupan global yang lebih baik. Globalisasi bukan berarti persaingan antar 

bangsa dalam arti sempit, bukan pula penindasan sebagaimana hukum rimba, tetapi lebih 

merupakan pranata baru antar bangsa yang berpijak pada semangat kebersamaan guna 

kehidupan masyarakat yang lebih baik.  

Globalisasi dapat melahirkan kesadaran global di mana manusia saat ini merasa satu 

dengan lainnya, saling tergantung dan saling membutuhkan, saling memberi dan saling 

membantu. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang demikian cepat dapat 

menyatukan umat manusia. Globalisasi ditandai dengan cepatnya perubahan. Oleh karena itu 

diperlukan menguasai IPTEK. Tilaar mengisyaratkan bahwa konsep inovasi yang dituntut 

dalam era global yaitu: (a) Dalam era global masyarakat berada dalam kondisi yang 

menghasilkan hal yang terbaik, (b) Menuntut kualitas yang tinggi baik dalam jasa, barang, 

maupun investasi modal. Kualitas berada di atas kuantitas, (c) Era global merupakan era 

informasi dengan sarana-sarananya yang dikenal sebagai informatioan superhighway. 

Pemanfaatan informasi superhighway merupakan suatu kebutuhan masyarakat modern dan 

perlu dikuasai masyarakat, (d) Era global merupakan era komunikasi yang sangat cepat dan 

canggih. Oleh sebab itu, penguasaan terhadap sarana-sarana komunikasi seperti bahasa, 

merupakan syarat mutlak, dan (d) Era global merupakan era teknologi dan oleh sebab itu 

aggota-anggotanya harus melek digital. 

Globalisasi di bidang pendidikan telah dirintis semenjak dua dasawarsa yang lalu oleh 

badan dunia PBB. Lewat “trilogi pendidikan global”: terutama bagi negara berkembang, 

yaitu: (1) Demokratisasi pendidikan, (2) Modernisasi pendidikan dengan menghormati 

identitas budaya, dan (3) Adaptasi pendidikan dengan tuntutan pekerjaan produktif searah 

dengan kebutuhan lapangan kerja.  

Di bidang demokratisasi, peran dan fungsinya tercuat nilai hakiki tentang pendidikan 

itu sendiri, untuk mendidik masyarakat dalam hal berikut: (a) Menuju kemandirian, (b) 

Menuju ke suatu wujud pemerataan untuk memperoleh pendidikan seluas-luasnya, dan (c) 

Pendidikan adalah universal dan hak semua orang (education is universal and for al)l. 

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak deskriminatif dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa 

(UURI Nomor 20, 2003:76). Dalam rangka membangun sistem pendidikan nasional yang 

mantap Din Wahyudin menjelaskan bahwa keberadaan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sisstem 

Pendidikan Nasional (UUSPN) merupakan acuan penting yang patut dicatat. UUSPN yang 

disyahkan tanggal 27 Maret 1989 mengatur berbagai aspek dan bidang pendidikan, sumber 

daya pendidikan, peran serta masyarakat, Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN), 

pengelolaan pengawasan, dilengkapi ketentuan pidana dan ketentuan peralihan. 

Peran dan fungsi modernisasi mencakup keragaman alternatif dalam pelayanan 

pendidikan dan proses belajar-mengajar. Beberapa bentuk modernisasi pendidikan antara 

lain: (a) Pendidikan jarak jauh, (b) Pendidikan dengan multimedia, dan (c) Cara belajar 

tuntas. Semuanya itu bermuara kearah globalisasi pendidikan, serta pemerataan perolehan 
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pendidikan untuk semua orang tanpa rintangan atau hambatan baik secara geografis, psikis, 

fisik, finansial maupun halangan yang sifatnya dukungan kultural. 

Peran dan fungsi adaptasi pendidikan 

menyangkut hal berikut: (a) Kesenjangan 

bersifat okupasional, (b) Kesenjangan 

akademik, kesenjangan kultural/budaya, karena 

masyarakat belum siap secara kultur dalam 

mengantisipasi gejolak perkembangan yang 

ada. Dalam konteks nasional, antisipasi garapan 

pendidikan nasional secara yuridis formal telah 

tersurat dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  

Salah satu kebijakannya adalah bahwa sistem pendidikan nasional menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi 

manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan 

lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara 

terencana dan berkesinambungan (UURI Nomor 20, 2003:70). 

Peran dan fungsi adaptasi pendidikan menyangkut hal berikut: (a) Kesenjangan bersifat 

okupasional, (b) Kesenjangan akademik, kesenjangan kultural/budaya, karena masyarakat 

belum siap secara kultur dalam mengantisipasi gejolak perkembangan yang ada. Dalam 

konteks nasional, antisipasi garapan pendidikan nasional secara yuridis formal telah tersurat 

dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Salah satu kebijakannya adalah bahwa sistem pendidikan nasional menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi 

manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan 

lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara 

terencana dan berkesinambungan (UURI Nomor 20, 2003:70). 

Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan sebagaimana 

terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa 

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Sedangkan pada pasal 3 dinyatakan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

bertujuan 

 

 

 

 

 

Bila bangsa ingin berkualitas setara dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia, maka 

latar pendidikan warganya harus meningkat. Dengan demikian, meningkatnya mutu sumber 

daya manusia secara nasional akan membawa bangsa kita ke arah kehidupan yang lebih baik. 

Ada beberapa gagasan yang mungkin dapat dipertimbangkan dalam menyiapkan 

garapan pendidikan nasional, khususnya dalam antisipasi menghadapi kehidupan abad 21 

mendatang sebagaimana dikemukakan Iskandar Alisyahbana (dalam Din Wahyudin, 

2010:223): (a) Pendidikan bukan hanya berurusan dengan transmisi pengetahuan dan 

Gambar 2: Guru SD berstatus sebagai mahasiswa PGSD UT

mengajar menggunakan komputer

Gambar 3: Guru SD berstatus sebagai mahasiswa

PGSD UT mengarahkan menggunakan komputer
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

b t j b (UURI N 20 2003 76)
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keterampilan, tetapi dengan preferensi lain. Itu berarti bahwa pendidikan berhubungan 

dengan nilai-nilai, dan sebagian nilai-nilai itu adalah berkenaan dengan nasionalisme, (b) 

Negara kita adalah negara kepulauan. Secara potensial, sumber-sumber kita ada di darat dan 

di perairan. Kita bertanggung jawab untuk melindungi sumber alam tersebut dan 

memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan bangsa. Ini berarti kita perlu cukup 

banyak orang berlatih untuk pemanfaatan sumber-sumber tersebut, dan (c) Di masa depan 

mungkin sekali ada perubahan dan fluktuasi yang berarti dalam penyebaran penduduk. Oleh 

sebab itu, perlu dikembangkan sistem pendidikan yang cukup luwes yang mampu secara 

cepat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut: (a) Di masa depan perlu memberi 

peranan yang seluas-luasnya kepada kaum wanita untuk mendapat kesempatan dalam 

pendidikan, (b) Tuntutan belajar seumur hidup (life long education) harus mendapat perhatian 

yang lebih memadai di masa mendatang, (c) Pentingnya media elektronik dalam 

menyebarluaskan pendidikan, termasuk pengembangan sistem belajar jarak jauh dan 

pemanfaatan komputer untuk pendidikan, dan (d) Publikasi dan penelitian serta 

pengembangan pendidikan merupakan hal yang sangat mendasar bagi setiap masyarakat yang 

ingin maju. 

Pendidikan global mempersiapkan masa depan pebelajar dengan memberikan 

keterampilan analisis dan evaluasi yang luas, Keterampilan ini akan membekali pebelajar 

untuk memahami dan memberi reaksi terhadap isu internasional dan antar budaya. 

Pendidikan global mengenalkan peserta didik dengan berbagai strategi untuk berperan serta 

secara lokal, nasional dan internasional. Mata pelajaran harus menyajikan informasi yang 

relevan untuk meningkatkan kemampuan terlibat dalam percaturan kebijakan publik. 

Pendidikan global mengaitkan isu global dengan kepentingan lokal. Garcia 

mengemukakan bahwa pendidikan global mempersiapkan peserta didik untuk memahami dan 

menguasai adanya ketergantungan global dan keragaman budaya, yang mencakup hubungan, 

kejadian dan kekuatan yang tidak dapat diisikan ke dalam batas-batas negara dan budaya. 

Hoopes mengemukakan bahwa pendidikan global memiliki tiga tujuan yaitu: (a) Pendidikan 

global memberikan pengalaman yang mengurangi rasa kedaerahan dan kesukuan. Tujuan ini 

dapat dicapai melalui mengajarkan bahan dan menggunakan metode-metode yang 

memberikan relativisme budaya, (b) Pendidikan global memberikan pengalaman yang 

mempersiapkan peserta didik untuk mendekatkan diri dengan keragaman global. Kegunaan 

dari tujuan ini adalah untuk mendiskusikan tentang relativisme budaya dan keutamaan etika, 

dan (c) Pendidikan global memberikan pengalaman tentang mengajar peserta didik untuk 

berpikir tentang mereka sendiri sebagai individu, sebagai warga suatu negara, dan sebagai 

anggota masyarakat manusia secara keseluruhan (global citizen). 

Pendidikan global adalah suatu pendidikan yang berusaha untuk meningkatkan 

kesadaran pebelajar, bahwa pebelajar hidup dan berada pada satu area global yang saling 

berkaitan. Pebelajar perlu diberi informasi tentang keadaan dan sistem global. Konsekwensi 

logis adanya globalisasi di bidang pendidikan menyangkut hal berikut: (a) Dalam globalisasi, 

sistem nilai dan filsafat merupakan posisi kunci dalam garapan pendidikan nasional. Semua 

negara menempatkan sistem nilai dan etika sebagai landasan utama dalam merancang 

kurikulum nasionalnya, (b) Globalisasi menurut adanya angkatan kerja yang berkualifikasi 

dan berpendidikan (skilled educated employees). Dalam masyarakat informasi, lapangan 

kerja terutama dialamatkan pada mereka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

berlatar pendidikan yang memadai. Sebaliknya, mereka yang miskin keterampilan dan tuna 

pendidikan, akan berderet mengisi barisan pengangguran atau sebagai kelompok pekerja 

dengan gaji yang sangat minim, dan (3) Kerja sama pendidikan mutlak diperlukan. Kerja 

sama internasional di bidang pendidikan adalah sisi lain daripada konsekuensi globalisasi. 

Bantuan dana, pengiriman tenaga ahli, ataupun pemberian beasiswa dan pengiriman siswa 
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tugas belajar keluar negeri merupakan salah satu bentuk kerja sama internasional di bidang 

pendidikan. 

Menurut Syamsudin, A. (2002:1.3) manusia diciptakan Tuhan dengan segenap potensi 

yang akan menjadi modal dasar bagi perkembangannya. Perkembangan pendidikan dilihat 

dari dimensi inovasi: (1) Muncul dari pihak bawah (desentralisasi). Agar pembaharuan itu 

terlaksana dengan penuh makna, dan tumbuh mengakar di masyarakat luas, sebaiknya ide 

pembaharuan muncul dari pihak bawah (change from the grass roots), (2) Muncul dari pihak 

atas atau pusat sebagai penentu kebijakan (sentralisasi). Menurut Din Wahyudin (2004:8.7) 

tanpa ada restu atau keputusan kebijaksanaan dari pemerintah pusat maka orang-orang yang 

ada di bawah dan daerah akan merasa ragu-ragu atau kurang merasa terdorong untuk ikut 

serta menyebarkan dan melaksanakan pembaharuan. dan (3) Muncul sedikit demi sedikit, 

aspek demi aspek tetapi terus menerus dari waktu ke waktu. 

Menurut Robinson Situmorang, dkk (2005:2.3) misalnya keadaan saat ini 

menunjukkan lambatnya para lulusan menerima ijazah dari perguruan tempat mereka belajar. 

Dalam bidang pendidikan masalah teknologi misalnya komputer, sedang dikembangkan 

keberadaannya di Sekolah Dasar. 

 

2. Kajian tentang Kearifan Lokal 

 

Kearifan lokal pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan bagi pembentukan jati 

diri bangsa secara nasional. Kearifan-kearifan lokal itulah yang membuat suatu budaya 

bangsa memiliki akar. 

Pemerintah pusat lebih banyak berperan sebagai regulator dan penjamin mutu 

pendidikan secara makro dalam konteks perwujudan pendidikan nasional sebagai wahana 

pemberdayaan potensi pebelajar, pengembangan watak dan peradaban bangsa yang 

bermartabat, guna mewujudkan proses pencerdasan kehidupan bangsa. 

Atas dasar inilah maka di dalamnya terdapat istilah kurikulum muatan lokal dan juga 

terdapat istilah kearifan lokal. Tujuan muatan lokal menurut Wijaya adalah: (a) Berbudi 

pekerti luhur, sopan santun daerah disamping sopan santun nasional, (b) Berkepribadian; 

Punya jati diri dan punya kepribadian daerah disamping kepribadin nasional, (c) Mandiri; 

dapat mencukupi diri sendiri tanpa batuan orang lain, (d) Terampil, menguasai 10 segi PKK 

didaerahnya, (e) Beretos kerja, cinta akan kerja, makanya dapat menggunakan waktu sebaik-

baiknya, (f) Profesional, mengerjakan kerajinan daerah seperti membatik, membuat anyaman, 

patung dan sebagainya, (g) Produktif, dapat berbuat sebagai produsen dan bukan hanya 

sebagai konsumen, (h) Sehat jasmani dan rohani, (h) Cinta lingkungan, dapat menumbuhkan 

cinta kepada tanah air, dan (i) Kesetiakawanan sosial. 

Kearifan lokal  berasal dari dua kata yaitu kearifan (wisdom), dan lokal (local). Secara 

umum local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami merupakan gagasan-gagasan 

setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan 

diikuti oleh anggota masyarakatnya. 

Kearifan lokal menurut Karo merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-

padangan setempat atau (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang 

tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal terbentuk sebagai 

keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan 

lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan 

pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap 

sangat universal. Menurut Rochmany dalam http://rochmany. blogspot.com/2012/03/apa-arti-

kearifan-lokal.html bahwa kearifan lokal, dalam terminology budaya, dapat diinterpretasikan 

sebagai pengetahuan lokal yang berasal dari budaya masyarakat, yang unik, mempunyai 
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Gambar 5: Meniru budaya asing

hubungan dengan alam dalam sejarah yang  panjang, beradaptasi dengan system ekologi 

setempat, bersifat dinamis dan selalu terbuka dengan tambahan pengetahuan baru. 

Secara lebih spesifik, kearifan lokal merupakan suatu pengetahuan lokal, yang unik 

yang berasal dari budaya atau masyarakat setempat, yang dapat dijadikan dasar 

pengambilan keputusan pada tingkat lokal dalam bidang pertanian, kesehatan, 

penyediaan makanan, pendidikan, pengelolaan sumberdaya alam dan beragam kegiatan 

lainnya di dalam komunitas-komunitas. 

Kearifan lokal menurut Sartini (2006), bahwa fungsi kearifan lokal adalah: (a) Untuk 

konservasi dan pelestarian sumber daya alam, (b) Untuk pengembangan sumber daya 

manusia, (c) Untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, (d) Sebagai petuah, 

kepercayaan, sastra dan pantangan, (e) Bermakna sosial misalnya upacara integrasi 

komunal/kerabat, (f) Bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian, (g) Bermakna 

etika dan moral, dan (g) Bermakna politik.

Kearifan lokal memiliki ciri sebagai berikut: (1) berdasarkan pengalaman, (2) teruji 

setelah digunakan berabad-abad, (3) dapat diadaptasi dengan kultur 

kini, (4) padu dalam praktik keseharian masyarakat dan lembaga, (5) 

lazim dilakukan oleh individu atau masyarakat secara keseluruhan, 

(6) bersifat dinamis dan terus berubah, dan (7) sangat terkait dengan 

sistem kepercayaan. Hal ini terlihat dari hasil penelitian di 

Kabupaten Pamekasan di Sekolah Dasar yang mencoba menerapkan 

keterampilan dalam membuat batik, seperti terlihat pada gambar: 

 

3. Dampak Globalisasi Pendidikan dalam Melestarikan Kearifan Lokal 

Menurut Nurdin Sumaatmadja globalisasi pendidikan memiliki dampak positif dan 

negatif. Dampak positif adalah akan menyebabkan munculnya masyarakat megakomposisi, di 

mana setiap orang berlomba untuk berbuat yang terbaik untuk mencapai yang terbaik pula. 

Untuk kompetisi ini diperlukan kualitas yang tinggi. Dalam era global adalah era mengejar 

keunggulan kualitas, sehingga masyarakat menjadi dinamis, aktif, dan kreatif. 

Globalisasi akan melahirkan budaya global dan akan menjadi ancaman bagi budaya 

lokal, atau budaya bangsa. Rendahnya tingkat pendidikan akan menjadi salah satu penyebab 

cepatnya masyarakat terseret oleh arus globalisasi dengan menghilangkan identitas diri atau 

bangsa. Sebagai contoh peserta didik dengan cepat meniru potongan rambut, model pakaian 

atau perilaku yang tidak cocok dengan jati diri bangsa kita. 

Sedangkan dampak negatif globalisasi sosial budaya kebanyakan terjadi pada generasi 

muda seperti meniru budaya asing, bersifat konsumtif dan hedonism, seperti tampak pada 

gambar berikut: 

Globalisasi dalam bidang pendidikan dikemukakan oleh Indra 

Januar bahwa salah satu kuncinya adalah globalisasi 

pendidikan yang dipadukan dengan kekayaan budaya bangsa 

Indonesia. Selain itu kualitas pendidikan hendaknya selaras 

dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. 

Globalisasi dalam bidang pendidikan dikemukakan oleh Indra 

Januar bahwa salah satu kuncinya adalah globalisasi pendidikan yang dipadukan dengan 

kekayaan budaya bangsa Indonesia. Selain itu kualitas pendidikan hendaknya selaras dengan 

kondisi masyarakat Indonesia saat ini. 

Sebagai generasi penerus bangsa dan warga negara yang baik perlu mempertahankan, 

melestarikan, menjaga, serta mewarisi budaya lokal dengan sebaik-baiknya agar dapat 

memperkokoh budaya bangsa, khususnya budaya asli negara Indonesia tidak diklaim oleh 

negara lain. Untuk menumbuhkembangkan motivasi yang kuat agar ikut tergerak 

berpartisipasi melaksanakan pelestarian kearifan lokal, antara lain dengan memberikan 

Gambar 4: Batik sebagai

kearifan lokal
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Gambar 6: Pengarahan umum

dalam kegiatan ekstra kurikuler

pelestarian batik

Gambar 7: Kain dasar

dalam pembuatan batik

Gambar 8: Pemasangan

malan

Gambar 9: Kontrol

finalisasi

motivasi untuk menjaga, mempertahankan dan mewariskan warisan budaya yang diwarisinya 

dari generasi sebelumnya; meningkatkan pengetahuan dan kecintaan generasi penerus bangsa 

terhadap nilai-nilai sejarah kepribadian bangsa dari masa ke masa melalui pewarisan 

khasanah budaya dan nilai-nilai budaya secara nyata yang dapat dilihat, dikenang dan 

dihayati; menjamin terwujudnya keragaman atau variasi lingkungan budaya; motivasi 

ekonomi yang percaya bahwa nilai budaya lokal akan meningkat bila terpelihara dengan baik 

sehingga memiliki nilai komersial untuk meningkatkan kesejahteraan pengampunya; dan 

motivasi simbolis yang meyakini bahwa budaya lokal adalah manifestasi dari jatidiri suatu 

kelompok atau masyarakat sehingga dapat menumbuhkembangkan rasa kebanggaan, harga 

diri dan percaya diri yang kuat. 

Untuk melestarikan kearifan lokal terdapat beberapa hal penting yang perlu 

diperhatikan, yaitu: 

1. Strength (Kekuatan) merupakan situasi dan kondisi yang merupakan kekuatan peranan 

budaya daerah dalam memperkokoh budaya nasional. Misalnya dalam melestarikan 

budaya batik. Kabupaten Pamekasan memiliki ciri khas tersendiri yakni pembuatan batik 

yang dilaksanakan dalam kegiatan ekstra kurikuler. Semua itu dijadikan kekuatan untuk 

dapat memperkokoh ketahanan budaya bangsa dimata Internasional. 

2. Weakness (Kelemahan) adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari 

peranan budaya daerah dalam memperkokoh budaya nasional. Dalam hal ini terikat pada 

waktu pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah. 

3. Opportunity (Kesempatan) adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari 

peranan budaya daerah dalam memperkokoh budaya nasional. Dalam hal ini budaya 

batik di Kabupaten Pamekasan lebih mengarah pada batik serat.

4. Threat (Hambatan) adalah situasi atau kondisi yang merupakan hambatan yang dapat 

mengancam eksistensi peranan budaya daerah dalam memperkokoh budaya nasional. 

Pelestarian budaya lokal mempunyai muatan ideologis yaitu sebagai gerakan untuk 

mengukuhkan kebudayaan, sejarah dan identitas (Lewis, 1983:4), dan sebagai penumbuh 

kepedulian masyarakat untuk mendorong munculnya rasa memiliki masa lalu yang sama 

diantara anggota komunitas (Smith, 1996: 68). Contoh pelestarian kearifan lokal dapat 

diperhatikan pada gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam waktu satu bulan mengahasilkan 80 batik yang dilaksanakan dalam kegiatan 

ektra kurikuler di SD yang guru-gurunya berstatus sebagai mahasiswa S-I PGSD Universitas 

Terbuka. 

C. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Globalisasi adalah keseluruhan proses di mana manusia diinkorparasikan ke dalam 

masyarakat dunia tunggal, dan masyarakat global. 
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2. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, 

penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. 

3. Agar ikut berpartisipasi dalam pelestarian kearifan lokal diperlukan: motivasi untuk 

menjaga, mempertahankan dan mewariskan budaya yang diwariskan generasi 

sebelumnya; meningkatkan pengetahuan dan kecintaan terhadap nilai-nilai sejarah 

kepribadian bangsa dari masa ke masa melalui pewarisan khasanah budaya dan nilai-

nilai budaya secara nyata yang dapat dilihat, dikenang dan dihayati; terwujudnya 

keragaman lingkungan budaya; dan motivasi simbolis yang meyakini bahwa budaya 

lokal adalah manifestasi dari jatidiri suatu kelompok atau masyarakat sehingga dapat 

menumbuhkembangkan rasa kebanggaan, harga diri dan percaya diri yang kuat. Selain 

itu perlu memperhatikan Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunity 

(Kesempatan), Threat (Hambatan). 
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