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 Para penganut teori human capital berpendapat bahwa 

pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia yang memberi 

manfaat moneter ataupun non-moneter. Manfaat non-moneter dari 

pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, 

kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun 

dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan 

kesehatan. Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis yaitu berupa 

tambahan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat 

pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan 

pendidikan di bawahnya. Sumber daya manusia yang berpendidikan 

akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk 

perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan 

maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. 

Hal ini dikarenakan telah dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan 

dan teknologi oleh sumber daya manusianya sehingga pemerintah 

lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional1.  

 Berpijak pada apa yang dikatakan penganut teori human capital 
di atas, menjadi jelas bahwa betapa pendidikan dan sumber daya 

manusia memiliki keterkaitan sangat intim. Keterkaitan ini juga bisa 

dilihat dari kenyataan bahwa pendidikan yang dijalankan selama ini di 

hampir semua negara di dunia merupakan sarana yang digunakan 

dalam rangka menciptakan  manusia unggul yang memiliki Sumber 

Daya Manusia yang berkualitas. Semua negara mengakui bahwa 

pendidikan merupakan jalan tepat yang memungkinkan lahirnya 

warga negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang bermutu. 

                                                           
1 Anonim; (http://sosbud.kompasiana.com/2013/03/06/pendidikan-sebagai-basis-dalam 
pengembangan sumberdaya manusia indonesia-534548.html). Diunduh, 20 Februari 
2015. 

http://sosbud.kompasiana.com/2013/03/06/pendidikan-sebagai-basis-dalam%20pengembangan%20sumberdaya%20manusia%20indonesia-534548.html
http://sosbud.kompasiana.com/2013/03/06/pendidikan-sebagai-basis-dalam%20pengembangan%20sumberdaya%20manusia%20indonesia-534548.html


Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan 

2 

Indonesia pun mengakui hal ini. Hal ini bisa dilihat dalam bagaimana 

pemerintah Indonesia berjuang keras untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Bahkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

negara yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 diyakini 

hanya bisa tercapai melalui jalan meningkatkan mutu pendidikan yang 

dijalankan.   

 UUD 1945 pasal 31, ayat 3 (versi Amandemen) merumuskan 

tujuan pendidikan sebagai berikut; “Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-

undang. Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, “Pemerintah memajukan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 

agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta 

kesejahteraan umat manusia.” 

 Dalam rangka menjabarkan UUD 1945 ini, Kemdiknas 

mengeluarkan "Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Dalam pasal 3, disebutkan bahwa tujuan 

pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

 Untuk mendukung tujuan ini, dalam pasal 4 UU ini disebutkan 

prinsip-prinsip penyelengaraan pendidikan, yaitu: (1) Pendidikan 

diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.(2) Pendidikan 

diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem 

terbuka dan multimakna. (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu 

proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang 

berlangsung sepanjang hayat. (4) Pendidikan diselenggarakan dengan 

memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan 

kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. (5) Pendidikan 

diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, 
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dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. (6) Pendidikan 

diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat 

melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu 

layanan pendidikan.  

 Mengacu pada tujuan dan prinsip-prinsip pendidikan di atas 

menjadi jelas bahwa pendidikan adalah sebuah sarana ampuh yang 

sanggup menghasilkan masyarakat Indonesia yang cerdas lahir dan 

batinnya. Oleh karenanya dalam UU yang sama ini juga ditegaskan 

bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu (pasal 5 ayat 1). Untuk 

menjamin proses perkembangan pendidikan yang bermutu, ditekankan 

pula kewajiban dan keharusan semua pihak untuk terlibat di dalamnya. 

Artinya dalam menjalankan proses pendidikan, peran semua pihak, 

baik Negara, masyarakat maupun orang tua serta para guru sangat 

dibutuhkan dan bahkan dalam UU ini disebutkan sebagai kewajiban.  

 Sejalan dengan itu, pada periode 2010-2014, Kementerian 

Pendidikan Nasional menetapkan visi Terselenggaranya Layanan 

Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas 

Komprehensif. Insan Indonesia cerdas komprehensif adalah insan yang 

cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual dan 

cerdas kinestetis. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian 

Pendidikan Nasional menetapkan lima misi yang biasa disebut lima (5) 

K, yaitu; ketersediaan layanan pendidikan; keterjangkauan layanan 

pendidikan; kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan; 

kesetaraan memperoleh layanan pendidikan; kepastian/keterjaminan 

memperoleh layanan pendidikan. 

 Apa yang dilakukan pemerintah dalam bidang pendidikan 

merupakan sebuah indikasi jelas bahwa pendidikan adalah sebuah 

sarana dalam rangka melahirkan pribadi-pribadi cerdas yang sanggup 

membanggakan bangsanya. Bahkan karena begitu pentingnya 

pendidikan dalam rangka mengubah keadaan masyarakat, ketika 

pemerintahan beralih dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik, 

pendidikan pun ikut beralih. Dalam sistem desentralistik ini apa yang 

menjadi salah satu prasyarat tercapainya tujuan pendidikan, yaitu 
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partisipasi atau keterlibatan masyarakat dan budaya lokal menjadi 

semakin diperhitungkan. Bahkan, partisipasi masyarakat dan budaya 

lokal menjadi warna utama dari sistem pendidikan dalam era 

desentralisasi ini. 

 Sepintas dapat kita nilai bahwa apa yang telah dilakukan 

pemerintah adalah sebuah lampu hijau yang menandakan sebuah 

babak baru kemajuan pendidikan di negeri ini. Pemerintah telah 

memperlihatkan sebuah rasa kepedulian dan sekaligus optimisme yang 

kuat akan sebuah perubahan yang akan terjadi melalui pendidikan. 

Kepedulian dan optimisme ini terlihat jelas dalam dukungan dan 

perhatian yang diberikan pemerintah, entah dalam bentuk materiil, 

spirituil maupun berupa kebijakan-kebijakan yang pro pendidikan. Tak 

ketinggalan dalam dukungan dan perhatian ini adalah kesempatan 

masayarakat dan semua pihak untuk terlibat dalam membantu 

pengembangan dunia pendidikan. 

 Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa tingkat partsipasi 

masyarakat dalam dunia pendidikan begitu rendah. Johanes Supriyono 

dalam “Pendidikan Di Papua, Masalah Serius”2 menyebutkan tiga 

alasan yang menyebabkan pendidikan yang memerdekakan sulit 

terwujud di Papua. Pertama, semangat pendidikan yang membebaskan 

belum menjadi semangat pendidikan kita. Semangat pendidikan ini 

antara lain ditandai dengan pemberian ruang utama untuk 

pengetahuan lokal. Peserta didik dibimbing untuk mengenali dirinya: 

sejarahnya, tanahnya, silsilahnya, dan segala harta pengetahuan yang 

ada paling dekat dengan mereka. Semangat pembebasan diawali 

dengan mengenal diri sendiri dan perlahan mengenal yang lain. 

Dengan demikian, anak-anak pun pada masanya akan mengerti lebih 

utuh diri mereka. Semangat pendidikan yang membebaskan ini 

menggerakkan peserta didik untuk menyadari masyarakatnya. 

Kesadaran ini pada saatnya bertransformasi menjadi rasa cinta yang 

mendalam (compassion) terhadap tanah dan bangsa. Pendidikan bukan 

hanya soal mengalirkan pengetahuan tetapi juga soal mengonstruksi 

                                                           
2 Supriyono; http://majalahselangkah.com/content/petisi-death-star-ala-star-wars-
ditolak. Diunduh pada 28 Februari 2015 

http://majalahselangkah.com/content/petisi-death-star-ala-star-wars-ditolak
http://majalahselangkah.com/content/petisi-death-star-ala-star-wars-ditolak
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paradigma-paradigma dan membangun nilai. Inilah masalah terbesar 

pendidikan di Papua: tidak menggerakkan insan-insan muda untuk 

merdeka. 

 Kedua, tidak berkembang kultur pendidikan yang sehat. Boleh 

diakui atau disangkal, budaya pendidikan di Papua sedang (di)rusak 

oleh praktik-praktik berulang yang semangatnya bertentangan dengan 

jiwa pendidikan ideal. Dalam percakapan keseharian, sekolah 

dikesankan sebagai lembaga pencetak ijazah selembar kertas yang 

berfungsi sebagai legitimasi untuk menempati jabatan publik. Ijazah 

jauh lebih bernilai daripada seluruh proses belajar sehingga seseorang 

pantas diberi ijazah. Bahkan, merebak pula berbagai praktik transaksi 

tidak sehat demi mendapatkan ijazah. 

 Pemberian ijazah dengan mengabaikan prasyarat-prasyarat 

vital, yaitu proses pendidikan yang sehat, merusak kultur pendidikan 

sekaligus membangun budaya bohong. Praktik ini mengosongkan 

proses pendidikan dari makna yang sesungguhnya. Pada saat yang 

sama, praktik seperti ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa 

proses pendidikan tidak memiliki korelasi langsung dengan ijazah. 

Sudah tentu, jika praktik ini terus berulang, masyarakat dan anak-anak 

pun akan bertanya-tanya: sekolah untuk apa? Masyarakat akan 

terperangkap dalam krisis pendidikan yang kian lama, kian parah. 

 Ketiga, belum terbentuk masyarakat melek pendidikan. 

Masalah pendidikan di Papua antara lain menjadi berlarut-larut karena 

masyakarat melek pendidikan belum sepenuhnya terbentuk. Bertautan 

dengan praktik yang sudah disinggung, oleh sebagian masyarakat 

sekolah masih belum sepenuhnya dipahami sebagai lembaga 

pendidikan. Sekolah lebih sebagai lembaga pemberi gelar. Bukan 

mustahil perilaku masyarakat yang haus gelar ini bisa memanipulasi 

sekolah dan membajak sekolah untuk tidak mengemban tugas 

sejatinya. Secara kasar, sekolah ditekan agar memainkan peran utama 

menjual gelar sambil menyelenggarakan pendidikan yang pura-pura. 

Artinya, pendidikan yang diselenggarakan dibajak untuk sebatas 

menjadi kedok belaka. Tentu saja, perilaku ini tidak bermanfaat bagi 

anak-anak belia Papua selain menjadi contoh kasus yang buruk dan 
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merongrong hasrat mereka akan pendidikan. Pendidikan tidak bisa 

direduksi menjadi proses meluluskan atau memberi ijazah belaka. 

 Mengingat pendidikan di Papua yang masih jauh dari yang 

diharapkan, Kepala Dinas Provinsi Papua James Mondou (dalam Indra 

Akuntono, 2011 “Tantangan Membangun Pendidikan di Papua”3) 

menegaskan bahwa pembangunan pendidikan di Papua harus 

dilakukan secara kontekstual parsial. Kontekstual dalam arti 

menyesuaikan dengan budaya sosial masyarakat Papua. Hal ini, perlu 

dilakukan, mengingat Papua yang unik secara geografis juga termasuk 

daerah yang memiliki bermacam-macam kebudayaan. Ada budaya 

masyarakat yang bermukim di daerah pesisir selatan, atau daerah rawa, 

yang memiliki pola hidup serta mata pencahariaan yang sangat 

berbeda. Mereka selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat 

lain untuk mencari makan di daerah-daerah rawa. Ada juga masyarakat 

pegunungan yang sangat tekun dengan aktivitas pertanian tetapi 

memiliki gizi yang terbilang rendah.  

 Selain realitas budaya yang sangat beranekaragam, luasnya 

wilayah juga menjadi alasan kenapa pendidikan di Papua harus 

menggunakan pendekatan kontekstual parsial. Selain itu, peradaban 

masyarakat tradisional juga menyebabkan benturan lain karena sistem 

di sekolah sangat dominan dengan sistem yang disiplin sehingga harus 

dilakukan berbagai penyesuaian secara sosial dan budaya. 

 Suku Kamoro adalah salah satu suku yang terletak di bagian 

Selatan Papua. Mata pencaharian mereka adalah meramu. Dengan latar 

belakang sebagai peramu, membuat seluruh hari hidup mereka 

bergantung pada kebaikan alam. Pendidikan (sekolah) yang 

dicanangkan oleh pemerintah hadir di tengah masyarakat yang 

demikian. Dalam konteks masyarakat yang demikian pun pendidikan 

yang menekankan partisipasi dari banyak pihak juga harus diterapkan.  

 Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis selama 

empat tahun berada dan bekerja dalam masyarakat suku ini, 

                                                           
3 Idra Akuntono, 2011; http://edukasi.kompas.com/read/201110/17/Tantangan. 
Membangun-Pendidikan.di.Papua. Diunduh, 20 Februari 2015.  

http://edukasi.kompas.com/read/201110/17/Tantangan.%20Membangun-Pendidikan.di.Papua
http://edukasi.kompas.com/read/201110/17/Tantangan.%20Membangun-Pendidikan.di.Papua
http://edukasi.kompas.com/read/201110/17/Tantangan.%20Membangun-Pendidikan.di.Papua
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kebanyakan masyarakat dan bahkan orang tua memperlihatkan sikap 

tidak peduli terhadap dunia pendidikan (sekolah). Bahkan lebih ironis 

lagi adalah ketidakpedulian masyarakat dan orang tua justru berimbas 

pada kesadaran anak-anak usia sekolah yang juga menunjukkan 

ketidakpeduliaannya terhadap pendidikan. Padahal dari segi fasilitas, 

biaya dan kemudahan dalam belajar sudah terpenuhi. Kami sendiri 

memiliki pengalaman mendirikan empat buah Taman Kanak-Kanak di 

empat kampung yang berbeda. Tujuannya adalah dalam rangka 

mendorong orang tua untuk bisa menyekolahkan anak-anak mereka 

secara gratis. Akan tetapi, dalam kenyataanya respon masyarakat 

terhadap pembukaan sekolah Taman Kanak-Kanak ini sangat rendah.  

 Pengalaman ini mendorong saya untuk meneliti lebih jauh, 

sejauhmana masyarakat suku Kamoro menilai dan memandang 

pendidikan (sekolah) sebagai sesuatu yang penting dalam rangka 

membawa kesejahteraan jiwa raga bagi mereka. Apakah tujuan 

pendidikan yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga 

menjadi bagian dari kesadaran masyarakat suku Kamoro? Ataukah 

masyarakat suku Kamoro memiliki paham sendiri tentang pendidikan 

yang kemudian berdampak pada keterlibatan mereka dalam dunia 

pendidikan?  

 Beberapa pertanyaan ini muncul selain karena didorong oleh 

rasa ingin-tahu kami akan konsep masyarakat suku Kamoro tentang 

pendidikan (sekolah) tetapi juga oleh hasil beberapa penelitian 

sebelumnya. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Leonardus 

Tumuka (2013) yang diberi judul “Mengurai Faktor Penghambat 

Pendidikan Suku Kamoro”. Di dalam hasil penelitiannya ini, Tumuka 

mengemukakan beberapa faktor penghambat yang membuat 

pendidikan di masyarakat suku Kamoro tidak berjalan sebagaimana 

mestinya. Faktor-faktor penghambat itu misalnya, masalah ekonomi, 

dukungan orang tua yang sangat minim, ketergantungan pada alam.      

 Kedua, penelitian yang dilakukan Didi Prayitno, et. al, di 

Distrik Semangga Kabupaten Merauke tentang “Analisis Rendahnya 

partisipasi Masyarakat pada Implementasi Program Wajib Belajar 
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Sembilan Tahun”4. Dalam penelitian ini, mereka menemukan beberapa 

faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan 

menjadi kurang; 1) pemahaman orang tua tentang pendidikan masih 

sangat lemah, 2) pengaruh lingkungan sosial, dalam hal ini kebiasaan 

dalam masyarakat membawa anak-anak ke hutan, 3) alam lebih 

menarik bagi mereka dari pada harus pergi ke sekolah, 4) pesta adat 

yang seringkali memakan waktu lama, bisa sampai satu bulan atau 

lebih.  

 Ketiga, penelitian yang dilakukan Alfrits Labage tentang 

“Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan 

Infrastruktur Pendidikan di Kecamatan Morotai Selatan Barat”5. Dalam 

penelitiannya ini, dia menemukan selain faktor penghalang partisipasi 

tetapi faktor pendorong. Ada 5 (lima) kondisi yang mendorong 

terjadinya partisipasi masyarakat. 1) Isu atau kegiatan dianggap penting 

bagi masyarakat; 2) Kegiatan yang dilakukan membawa perubahan; 3) 

Pendidikan dan keterampilan; 4) Pengakuan atas beberapa bentuk 

partisipasi; 5) Masyarakat berpartisipasi didukung oleh suatu situasi 

dan kondisi yang memungkinkan untuk berpartisipasi; 6) Kesetaraan 

dalam struktur dan proses. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat 

partisipasi masyarakat adalah: 1). Rendahnya Tingkat Pendidikan 

Masyarakat; 2) Pengaruh budaya asing yang mempengaruhi adat 

istiadat masyarakat di Kecamatan Morotai Selatan Barat; 3) Tingkat 

penghasilan penduduk yang rendah. 

 Keempat, pengalaman yang dikisahkan Butet Manurung (2007) 

dalam bukunya “Sokolah Rimba”. Di dalam buku ini, Butet 

menceriterakan secara detail pengalaman perjuangannya memasuki 

Rimba untuk memperkenalkan sekolah pada anak-anak rimba. Niat 

baiknya ini tidak ditanggapi secara positif oleh orang tua anak-anak 

rimba. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang tentang 

pendidikan. Bagi Butet, pendidikan yang diprogramkan pemerintah 

                                                           
4 Didi Prayitno, et. al; http://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/ 
viewFile/418/298. Unduh 27 Februari 2015 
5 Alfrits Labage; http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1495. 
Unduh 27 februari 2015 
 

http://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/%20viewFile/418/298
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/%20viewFile/418/298
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/%20viewFile/418/298
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adalah jalan menuju pembebasan (dari keterbelakangan, kebodohan, 

kemiskinan, dan sbagainya); namun bagi masyarakat rimba pendidikan 

yang diperkenalkan adalah sesuatu yang bertentangan dengan budaya 

mereka. Bahkan lebih ekstrim lagi, pendidikan (sekolah) yang 

diprogramkan pemerintah adalah wabah penyakit yang bisa 

menjangkiti masyarakat rimba. Terang bahwa tiadanya partisipasi 

masyarakat dalam pendidikan disebabkan oleh pemahaman masyarakat 

yang sangat kurang tentang pendidikan (sekolah) dan budaya 

masyarakat rimba yang tidak pernah mengenal sistem pendidikan 

formal (sekolah) yang diprogramkan pemerintah.    

 Kelima, penelitian yang dilakukan Tony Robertson, dkk 

tentang “Increasing the Participation of Indigenous Australians in the 
Information Technologi Industries”6. Dalam penelitian ini, mereka 

menemukan bahwa kondisi-kondisi yang menghambat partisipasi 

masyarakat pribumi Australia dalam pendidikan di perguruan tinggi 

adalah, 1) adat atau budaya yang berbeda dengan orang-orang non-

pribumi. 2) masalah keuangan. 3) kurangnya kesadaran masyarakat 

pribumi tentang pendidikan. 

 Keenam, laporan yang dibuat The Episcopal commission on 
Indigenous People yang berjudul; Indigenous Peoples Education: 
“From Alienation To Rootedness”7. Dalam laporan ini, disebutkan 

beberapa kesulitan yang menyebabkan masyarakat pribumi kurang 

berpartisipasi dalam pendidikan (sekolah). Pertama, sekolah dialami 

sebagai tempat diskriminasi. Ada dua bentuk diskriminasi yang 

disebutkan; 1) diskriminasi yang dilakukan oleh guru terhadap murid-

murid pribumi, 2) diskriminasi dari sistem pendidikan itu sendiri, yaitu 

melalui sistem pendidikan yang kurang memperhitungkan 

kemampuan-kemampuan bawaan dari budaya atau adat murid-murid 

pribumi. Misanya, ketika sistem pendidikan hanya menekankan segi 

abstrak dari pendidikan, sementara segi lisan (yang merupakan 

                                                           
6http://research.it.uts.edu.au/idhup/wordpress/wpcontent/uploads/2010/01/Robertson 
PDC2002-.pdf. Unduh 15 Februari 2015 
7 http://www.hurights.or.jp/archives/pdf/asia-s-ed/v11/13Indigenous%20Peoples20 
Education-%20-%20Philippines.pdf. Unduh, 15 Februari 2015 

http://research.it.uts.edu.au/idhup/wordpress/wpcontent/uploads/2010/01/Robertson%20PDC2002-.pdf
http://research.it.uts.edu.au/idhup/wordpress/wpcontent/uploads/2010/01/Robertson%20PDC2002-.pdf
http://www.hurights.or.jp/archives/pdf/asia-s-ed/v11/13Indigenous%20Peoples20%20Education-%20-%20Philippines.pdf
http://www.hurights.or.jp/archives/pdf/asia-s-ed/v11/13Indigenous%20Peoples20%20Education-%20-%20Philippines.pdf
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kemampuan yang dibentuk oleh budaya murid-murid pribumi) kurang 

diberi tempat di dalamnya. Kesulitan kedua, sekolah dipandang sebagai 

pengalaman non-manusiawi. Hal ini diperlihatkan melalui anggapan 

yang memandang masyarakat pribumi sebagai terbelakang dan milik 

masa lalu. Dampak dari anggapan ini adalah pengetahuan dan 

keterampilan yang mereka miliki sebagai yang tidak relevan dalam 

konteks pendidikan (sekolah) modern. Ketiga, dampak yang 

ditimbulkan dari pendidikan (sekolah) bagi relasi anak-anak dengan 

orang tua dan dengan budaya. Anak-anak yang mengikuti pendidikan 

(sekolah) umum cenderung memandang remeh atau sama sekali tidak 

menghargai budaya, termasuk nilai-nilai dan pengetahuan-

pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Pengetahuan dan nilai-

nilai budaya dianggap tak relevan lagi. Akibatnya adalah tiadanya 

keberlanjutan budaya.     

 Dari beberapa hasil penelitian dan temuan yang sudah 

diutarakan di atas, satu hal yang menurut penulis tidak diangkat dan 

menjadi perhatian dalam penelitian mereka adalah bagaimana persepsi 

masyarakat tentang pendidikan yang ada sekarang. Menurut penulis, 

pertanyaan ini sangat mendasar sebab untuk menilai partisipasi 

masyarakat dalam pendidikan pertama-tama harus lebih dahulu 

mengetahui persepsi mereka tentang pendidikan. Persis di sinilah 

kekhasan penelitian yang kami lakukan. Selain itu, dalam peneltian ini 

juga, kami secara khusus berusaha menggali persoalan mendasar yang 

menyebabkan masyarakat di desa Hiripau kurang berpartisipasi dalam 

pendidikan.   

 Bertitik tolak pada beberapa penelitian yang sudah disebutkan 

di atas, kami terdorong untuk secara khusus meneliti tentang persepsi 

masyarakat tentang pendidikan (sekolah) dan alasan mendasar dari 

lemahnya partisipasi masyarakat suku Kamoro dalam pendidikan 

formal secara khusus di desa Hiripau. Selain itu, kami juga akan 

meneliti model pendidikan yang bagaimanakah yang dikehendaki 

masyarakat di desa Hiripau. Menurut kami, hal ini sangat penting 

untuk diketahui bersama agar kehadiran lembaga pendidikan di 

masyarakat suku Kamoro sungguh-sungguh menyentuh kebutuhan 
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mereka. Jangan sampai kehadiran pendidikan (sekolah) bagi 

masyarakat suku Kamoro sama sekali bukan menjadi kebutuhan 

mereka.     

 

Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kami merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana persepsi masyarakat 

Kamoro di desa Hiripau terhadap dunia pendidikan formal (sekolah)? 

2) Kondisi-kondisi apakah yang menyebabkan masyarakat suku 

Kamoro di desa Hiripau kurang berpartisipasi dalam pendidikan? 3) 

Pendidikan seperti apakah yang diharapkan masyarakat suku Kamoro 

di desa Hiripau? 

 

Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian ini adalah: 1) 

Mengetahui konsep pendidikan formal menurut persepsi masyarakat 

suku Kamoro di desa Hiripau. 2) Mengetahui alasan-alasan lemahnya 

partisipasi masyarakat Kamoro di desa Hiripau dalam pendidikan. 3) 

Mengetahui model pendidikan yang diharapkan masyarakat desa 

Hiripau 

 

Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi pemerintah dalam rangka merancang sebuah pola pendidikan 

yang berbasis lokal. Secara spesifik, penelitian ini diharapkan 

bermanfaat sebagai: 1) Sumber pengetahuan baru tentang paham dan 

konsep dunia pendidikan formal menurut persepsi masyarakat suku 

Kamoro. 2) Masukan bagi pihak pemerhati pendidikan di suku Kamoro 

dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan 

pendidikan yang kontekstual 
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Batasan Konsep Penelitian 

 Batasan penelitian adalah usaha untuk menetapkan batasan-

batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini 

berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk 

dalam ruang lingkup masalah penelitian. Dalam tulisan ini, penulis 

hanya memfokuskan tulisan pada pokok persepsi dan partisipasi 

masyarakat dalam pendidikan. 1) Persepsi yang dimaksudkan di sini 

adalah pandangan atau penilaian masyarakat suku Kamoro yang ada di 

desa Hiripau tentang pendidikan. 2) Partisipasi yang dimaksudkan 

adalah keterlibatan masyarakat desa Hiripau dalam pendidikan formal 

yang ada. 3) Sedangkan yang dimaksudkan dengan pendidikan adalah 

keseluruhan proses belajar mengajar, baik di dalam kelas maupun di 

luar kelas yang ada di desa Hiripau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


