
49 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang Terkandung di dalam 20 Macam 

Peribahasa Jawa 

1. Analisis Aspek Peribahasa 

a. Asal Usul Ungkapan Tradisional 

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan budaya. Hampir 

di setiap daerah yang terletak di seluruh penjuru negara Indonesia 

memiliki budaya berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh bentuk 

negara Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Selain budaya, 

Indonesia juga kaya dengan bahasa. Bahasa dan budaya merupakan dua 

hal yang tidak dapat dipisahkan. Budaya diciptakan oleh kelompok 

masyarakat tertentu dengan pertimbangan filosofi yang terkandung di 

dalamnya.   

Budaya memiliki berbagai macam wujud, salah satunya adalah 

folklor. Salah satu jenis folklor lisan adalah ungkapan tradisional. 

Ungkapan tradisional mengandung nilai-nilai baik yang berada di 

dalam norma agama dan adat istiadat.
77

 Lebih lanjut dijelaskan oleh  

Danandjaja bahwa jenis folklor ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

Penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, bersifat 

tradisional yakni disebarkan dalam bentuk relatif tetap atau dalam 
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bentuk standar, disebarkan di antara kolektif tertentu dalam waktu yang 

cukup lama, ada dalam versi-versi bahkan varian-varian dikarenakan 

cara penyebarannya yang bersifat lisan, bersifat anonim atau nama 

penciptanya sudah tidak diketahui lagi, mempunyai bentuk berpola, 

mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama seperti sebagai alat 

pendidikan, pelipur lara, protes sosial dan proyeksi keinginan 

terpendam, bersifat pralogis atau mempunyai logika sendiri yang 

kadang tidak sesuai dengan logika umum, serta menjadi milik bersama 

dari kolektif tertentu karena penciptanya yang pertama sudah tidak 

diketahui lagi sehingga setiap anggota kolektif yang bersangkutan 

merasa memilikinya.
78

 

b. Struktur  

Secara sekilas peribahasa Jawa dengan peribahasa dalam bahasa 

Indonesia tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Hal tersebut 

dikarenakan, peribahasa sebenarnya semua bentuk bahasa yang 

mengandung arti kiasan. di dalamnya termasuk: ungkapan berupa kata a 

tau frase, perumpamaan, tamsil atau ibarat, pepatah dan petitih. J adi, ke 

dalam peribahasa itu termasuk pula. pepatah. yaitu klausa atau kalimat 

yang mengandung makna kiasen.
79

 Dengan demikian, peribahasa 

sejatinya memiliki cakupan yang sangat luas.  
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Pada prinsipnya, peribahasa mempunyai sifat hakiki yang perlu 

diperhatikan oleh peneliti. Sifat hakiki itu secara jelas dapat dirinci 

sebagai berikut:
80

 

1) Peribahasa harus berupa satu kalimat ungkapan dan tidak cukup 

hanya satu kata tradisional. 

2) Peribahasa berbentuk standar. 

3) Peribahasa harus mempunyai daya hidup tradisi lisan, yang dapat 

dibedakan dari bentuk kalimat klise, tulisan yang berbentuk syair, 

iklan, reportase olah raga, dan sebagainya 

Peribahasa Jawa tergolong ke dalam aforisme (aphorism), yaitu 

merupakan ungkapan bahasa yang pendek, padat, singkat, dan berupa 

isi suatu pendapat atau suatu kebenaran umum.
81

 Dari pengertian 

tersebut secara sekilas sejatinya dapat diketahui bahwa di dalam 

peribahasa tersebut otomatis akan banyak mengendung makna yang 

teramat dalam. Oleh karena itu, untuk memahaminya secara mendalam 

diperlukan kemampuan pembacaan bukan hanya pada aspek 

kebahasaan, melainkan juga aspek kesusastraan, dan aspek budaya yang 

melingkupinya. Jika dilihat dari aspek kesusastraan dan aspek budaya, 

maka paribahasa Jawa ini dapat dikategorikan ke dalam kelompok 

puisi. Puisi sendiri dapat dibedakan dari prosa atas dasar kosentrasi di 
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dalamnya.
82

 Oleh karena itu, walaupun peribahasa Jawa hanya terdiri 

dari sau lirik, jenis ini tetep dikatakan sebagai pusi.  

Kepadatan bahasa puisi ini menyebabkan puisi bersifat sugestif, 

asositif, atau berdaya saran. Akan tetapi. ada ka.hmya bahasa puisi 

mudah ditangkap maksudnya. Ini terjadi bila struktur bahasanya 

sederhana, tidak banyak digayakan, serta pilihan katanya pun cenderung 

mewakili pikiran. Gaya puisi yang sederhana semacam ini disebut gaya 

diaphan. Dalam peribahasa Jawa ada salah satu jenis di dalamnya yang 

bergaya sederhana. Jenis peribahasa Jawa ini menggunakan kata-kata 

yang bermakna wantah (lugu) . Akan tetapi , beberapa jenis lainnya 

mengungkapkan pikiran secara tidak langsung karena kata-kata di 

dalamnya tidak mengacu langsung kepada pikiran. Gaya bahasa 

semacam ini disebut gaya bahasa kiasan (figurative language). Bahasa 

kiasan mengandung perbandingan yang tersirat sebagai pengganti kata 

atau ungkapan lain untuk melukiskan kesamaan atau kesejajaran makna 

di antaranya.
83

  

Bahasa kiasan ada beberapa bentuk. Pertama, ialah bentuk 

metafora. Metafora ialah kata yang penggunaannya secara harafiah 

menunjuk ke suatu benda , keadaan, atau perbuatan manusia, tetapi 

dipergunakan untuk maksud yang lain. Metafora lebih tinggi tingkatnya 

daripada perbandingan simile. Metafora dapat ditafsirkan dengan 

melihat hubungan tanda dengan·yang ditandaijtenor dan vehicle). Ada 
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metafora yang tenor atau acuannya irnplisit (hadir) ada yang tidak. 

Yang terakhir ini disebut kiasan langsung. Kedua, bentuk simile atau 

kiasan tidak langsung. Bentuk ini disebut tidak langsung karena acuan a 

tau tenor hadir dan tanda ( vehicle) juga hadir. Hubungan tenor dan 

vehicle atau acuan (yang ditandai) dengan tanda itu bersifat 

perbandingan, yang ditandai dengan hadirnya penanda perbandingan 

misalnya seperti, bak , laksana. Kehadiran tenor atau acuan di sini 

untuk menunjukkan intensitas perasaan yang hendak digambarkan . 

Ketiga, hampir sama dengan metafora ialah metonimi. Gaya bahasa ini 

sering dilebur menjadi metafora karena ciri utaml.', yaitu ciri hubungan 

acuan dengan yang diacu ( tanda dengan yang ditandai, atau tenor dan 

vehicle). Bentuk metonimi juga tidak menunjuk langsung atau tidak 

menghadirkan acuan ( tenor). Dengan demikian, metonimi adalah 

kiasan langsung, seperti metafora . Perbedaannya terletak pada topik 

acuan . Kiasan atau majas ini menggunakan nama diri atau salah satu 

ciri khas seseorang ( dapat juga benda) untuk menyebut topik pada 

tanda (vehicle). Keempat, sinekdoke (sy necdocke) adalah kiasan 

langsung juga seperti metafora dan metonimi. Topik pada jenis ini 

adalah nama sebagian untuk rnaksud keseluruhan ( sinekdoke pars pro 

ro to) a tau sebaliknya, yaitu seluruhnya untuk maksud sebagian 

(sine~doke totum pro parte)° Kelima , ialah personifikasi. Majas atau 

k\asan ini disebut pula majas insanan karena memberikan sifat-sifat 

manusia kepada benda yang tidak bernyawa. Gaya bahasa ini 
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difungsikan untuk membangun kesan hidup bagi topik yang berupa 

benda tidak bernyawa sehingga gambaran ide abstrak menjadi 

konkret.
84

 

c. Peribahasa Jawa dan Filsafat Jawa 

Telah disinggung sebelumnya bahwa bahasa Jawa sebagai 

produk masyarakat Jawa mencerminkan budaya. Jawa. Sifat dan 

perilaku masyarakat Jawa dapat dilihat melalui bahasa atau kegiatan 

berbahasanya. Begitu juga perkembangan kebudayaan Jawaakan dapat 

memperkaya bahasa Jawa. Peribahasa, bebasan, dan saloka sebagai 

salah satu produk budaya dan sebagai bentuk penggunaan bahasa dapat 

mencerminkan sifat dan kepribadian pemakainya.  

Lebih lanjut, dalam banyak hal budaya Jawa memiliki makna-

makna luhur yang menyelimutinya. Oleh karena itu tidak 

mengherankan apabila  budaya Jawa dikenal sebagai budaya adiluhung. 

Budaya adiluhung inilah yang memuat banyak nilai yang sangat luhur 

mulai dari etika dan sopan santun di dalam rumah sampai sopan santun 

di ranah publik.
85

 Salah satu hasil kebudayaan Jawa yang menyimpan 

berbagai petuah luhur terdapat pada ungkapan tradisionalnya. 

Ungkapan tradisional tersebut sangat kental dengan nilai dan norma 

budaya.
86
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Berbicara mengenai budaya Jawa tentu tidak bisa dipisahkan 

dengan sejarah terbentuknya. Hal tersebut karena budaya adalah ruang 

sosial yang tercipta dari masa ke masa. Kebudayaan Jawa telah ada 

sejak zaman prahistori. Datangnya bangsa Hindu-Jawa dan dengan 

masuknya agama Islam dengan kebudayaannya, maka kebudayaan Jawa 

menjadi filsafat sinkretis yang menyatukan unsur-unsur pra-Hindu, 

Hindu-Jawa, dan Islam. Filsafat menempatkan kebudayaan pada aras 

metafisis yang merujuk pada penempatan nilai sebagai aspek formal 

intrinsik.
87

 

Pemikiran filsafat jawa merupakan suatu usaha untuk 

mengartikan hidup dengan segala pangejawantahannya, mansia dengan 

tujuan akhirnya, hubungan yang nampak dengan yang gaib, yang silih 

berganti dengan yang abadi, tempat manusia dalam alam semesta. 

Lebih lanjut menyatakan bahwa ungkapan-ungkapan renungan-

renungan filsafat Jawa merupakan sarana untuk mencapai 

kesempurnaan, suatu langkah ke jalan menuju kelepasan atau bahkan 

mencapainya, satu-satunya jalan bagi manusia untuk sampai kepada 

tujuan akhirnya. Pengeahuan (filsafat) senantiasa hanya merupakan 

sarana untuk mencapai kesempurnaan atau cinta kesempurnaan (the 

love of perfection). Filsafat Jawa juga dapat dikatakan ngudi 

kasampurnan (berusaha mencari kesempurnaan).
88
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Filsafat Jawa menurut Kusbandriyo dimaknai sebagai filsafat 

yang menekankan pentingnya kesempurnaan hidup.
89

 Manusia berfikir 

dan merenungi dirinya dalam rangka menemukan integritas dirinya 

dalam kaitan dengan Tuhan. Dimensi ini adalah karakteristik yang 

dominan dan tidak dapat dilepaskan dengan kecenderungan hidup 

manusia Jawa. Pemikiran-pemikiran Jawa merupakan suatu usaha 

untuk mencapai kesempurnaan hidup, oleh karena itu intuisi memegang 

peranan penting. Filsafat Jawa, sebagaimana dikemukakan oleh 

Zoetmulder mengandung pengetahuan filsafat yang senantiasa 

merupakan sarana untuk mencapai kesempurnaan. Berfilsafat dalam 

kebudayaan Jawa berarti ngudi kasampurnan. Manusia mencurahkan 

seluruh eksistensinya, baik jasmani maupun rohani untuk mencapai 

tujuan itu. Eksistensi manusia diasumsikan sebagai kenyataan, dari 

kenyataan itu dipertanyakan dari mana asalnya, ke mana ujuannya.
90

 

 

2. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam 20 Peribahasa Jawa 

Peribahasa Jawa sejatinya menyimpan berbagai nilai di dalamnya.  

Ia bukan hanya sekedar hasil dari interaksi sosial dan kebudayaan, lebih 

dari itu di dalamnya mengandung nilai-nilai rohani atau kebatinan. 

Warisan rohani atau kebatinan ini disadari atau tidak telah melembaga 

dalam kehidupan seluruh lapisan folk pendukungnya.  Nilai-nilai di dalam 

ungkapan tradisional Jawa inilah  yang perlu senantiasa dijaga apinya.  
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Peribahasa Jawa merupakan salah satu media dalam pendidikan 

orang Jawa. Hal ini karena peribahasa Jawa telah menjadi bagian penting 

dengan pembinaan budi pekerti luhur. Lebih lanjut, hal tersebut 

dikarenakan di dalam peribahasa Jawa mengandung ajaran moral atau budi 

pekerti yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh manusia Jawa 

pada khususnya. 

a. Ana Gula Ana Semut 

Kata ana (baca: ono) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai 

ada. Dengan demikian, secara sekilas peribahasa ana gula ana semut 

dapat diartikan sebagai ada gula ada semut. Adapaun makna harfiah 

dari peribahas itu sendiri beragram, seperti “dimana ada sumber 

kehidupan, maka di situlah orang akan mencari pekerjaan”,
91

 atau juga 

dapat dimaknai dengan “orang kaya banyak yang akan mendekati”.
92

  

Walaupun demikian, apabila dikaji lebih jauh, peribahasa  ana 

gula ana semut tersebut, tidaklah sesederhana arti harfiahnya, 

kenyatannya masih banyak terdapat banyak nilai-nilai filosofis di 

dalamnya. Bahkan terdapat pula alkisah yang mengiringinya, seperti 

berikut: 

Ing sawijining desa ana dhudha duwe anak lanang siji, banget 

kemlaratane. Tanggane dhuda iku, kang sisih lor sudagar sugih 

banget, dene tanggane kang sisih wetan uga mlarate kaya kaki 

dhudha iku. Ing sawijining dina anuju ing wayah sore, anake kaki 

dhuda atakon marang bapake, tembunge: “Bapak, sabab punapa dene 

ler ngriku punika, rinten dalau teka tansah gemrumung, ing ngriki 
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utawi ing wetan ngriku, teka nyenyet kemawon?” Bapakne mangsuli: 

“Engger, mulane ing lor kono tansah gemrumung, awit akeh wong 

kang nyaba, dene ing kene lan ing wetan kono, mulane nyenyet bae, 

marga ora ana wong kang nyaba.” Anake takon meneh: “Punapa 

bapak, ing ler ngriku kathah tiyang ingkang dhateng, ing ngriki lan 

ing wetan ngriku teka mboten wonten ingkang purun dhateng?” 

Bapakne mangsuli maneh: “O, ngger mulane mengkono, awit wis 

pinesthi dening Gusti Allah, ana gula ana semut.”
93

 

 

Menarik melihat jawaban sang bapak pada alkisah tersebut. 

Beliau menjawab daerah seberang selalu ramai karena ada orang yang 

berkunjung. Sebab selanjutnya, mengapa daerah tersebut ramai 

dkunjungi oleh banyak orang, tentunya karena di daerah tersebut 

terdapat daya tarik, yang membuat orang berduyun-duyun ke sana. 

Adanya sebab daya tarik pada tempat tersebut yang mengakibatkan  

banyak orang menghampirinya. Sama sama arti harfiah di dalam 

peribahasa tersebut, yang mengatakan bahwa “dimana ada sumber 

kehidupan, maka di situlah orang akan mencari pekerjaan”. 

Dari alkisah di atas sebenarnya menyimpan makna yang 

dalam. Nilai filososi yang terpancar darinya adalah sejatinya ada 

hukum yang berlaku di dunia ini. Salah satunya adalah hukum 

kausalitas atau hukum sebab akibat. Bahkan tidak sedikit,  filosof dan 

ilmuwan yang menyebutkan bahwa hukum sebab akibat ini adalah 

hukum yang mengatur bukan hanya hukum di bumi, tapi juga di alam 

semesta. Hukum sebab akibat ini di dalam pendidikan Islam acapkali 

masing menimbulkan pertentangan. Khususnya problematika ini 
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mengakar kuat ketika dua tokoh besar saling berbeda pendapat 

mengenai hukum kausalitas tersebut, yaitu antara pemikiran teolog 

Al-Ghazali bersilang pendapat dengan arah pikiran filosof dari Ibnu 

Rusyd. 

Terlepas dari perdebatan mengenai hukum kausalitas, 

nampaknya hal tersebut janganlah sampai menimbulkan efek negatif 

bagi peradaban Islam. Seperti kekhawatiran para sarjana Islam 

penganut pemikiran dari Ibnu Rusyd yang berpandangan bahwa 

pendapat Al-Ghazali mengenai kausalitas dapat menimbulkan 

melemahnya kegiatan intelektual umat Islam.
94

 Lebih lanjut mengenai 

hukum sebab akibat yang paling sederhana yang diajarkan oleh Islam 

adalah prisnip siapa yang berbuat baik, maka ia akan mendapatkan 

kebaikan pula. Hal tersebut dapat dikaji di dalam Al-Quran maupun 

hadist, diantaranya: 

1) QS. Ar- Rahman ayat 60 

[ ُُ ْحَغب ُِ إَِّلا اْْلِ ْحَغب [ٓٙ:َْٕ٘٘و َجَضاُء اْْلِ  

Artinya: “Wahai kaum mukmin, bukankah balasan atas amal 

shalih itu adalah pahala yang baik”
 95

 

2) QS. Hud ayat 115 

[ َِ ْحِغِْٞ َُ َ ََّل ُِٝعُٞع أَْجَش اْى ُا َّللاا اْصجِْش فَئِ َٗٔٔ:ٔٔ٘]  
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Artinya: “Wahai Muhammad, bersabarlah kamu, sesungguhnya 

Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang 

beramal shalih”
96

 

 

3) QS. Az-Zalzala ayat 7 

ًْٞشا ََٝشُٓ ] ٍح َخ ْضقَبَه َرسا ٍِ ْو  ََ ِْ َْٝع ََ [٩٩:٧فَ  

Artinya: “Siapa saja yang beramal shalih walaupun sebesar 

debu, ia akan menyaksikan catatan amal masing-masing” 
97

 

 

4) QS. Yusuf ayat 56 

 

[ َِ ْحِغِْٞ َُ ََّل ُِّعُٞع أَْجَش اْى َٗ ...ٕٔ:٘ٙ]  

Artinya: “...dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang-

orang yang berbuat kebajikan”
98

 

 

5) Hadis HR. Bukhari dan Muslim 

Artinya: “Allah ta’ala berfirman: “Aku menyediakan untuk 

hamba-hamba-Ku yang shaleh, sesuatu yang tidak pernah dilihat 

oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah 

pula terbetik dalam hati manusai....”
99

 

 

Dari ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa tidak ada yang 

sia-sia. Segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia, entah itu baik 

atau buruk pastinya akan membawa dampaknya masing-masing. 

Konsekuensi berbuat baik tentunya akan mendapatkan kebaikan pula, 

sedangkan akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan akan 

membawa keburukan pula. Dari sini dapat ditarik benang merah 

                                                           
96 Muhammad Thalib, Al-Quran Karim: Tarjamah..., hlm. 235. 
97 Muhammad Thalib, Al-Quran Karim: Tarjamah..., hlm. 600. 
98 Muhammad Thalib, Al-Quran Karim: Tarjamah..., hlm. 243. 
99

 Achmad Sunarto dan Syamsuddin Noor, Himpunan Hadis Shahih..,. hlm. 330. 



61 
 

 

bahwa maksud tersembunyi di dalam peribahasa ana gula ana semut, 

nyatanya tidak sesederhana arti harfiahnya.  

 

b. Anggenteni Watang Putung 

Peribahasa anggenteni watang putung, tersusun dari tiga kata 

yang berbeda. Kata anggenteni itu sendiri dapat diartikan sebagai 

“menggantikan”, kata watang yaitu merupakan sebutan untuk tangkai 

atau gagang tombak. Sedangkan, untuk kata putung sendiri memiliki 

arti putus atau patah dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian secara 

arti perkata peribahasa anggenteni watang putung diartikan sebagai 

mengganti tomba yang patah atau menggantikan batang yang patah. 

Peribahasa ini sendiri dapat dimaknai sebagai menggantikan 

bangsawan dan sebagainya yang tidak mempunyai ahli waris.
100

 

Secara umum memiliki makna menggantikan kedudukan orang yang 

telah meninggal dunia, bisa juga diartikan sebagai menggantikan 

tenaga (pegawai) yang patah (mati).
 101 Ada alkisah menarik yang 

berkaitan dengan peribahasa anggenteni watang putung, seperti 

berikut:
102

 

Kyai Dipadarma lurah desa ing ngatase lurah, sugihe luwih-

luwih, duwe anak lanagn siji aran si Kacung, ndhugal banget jalaran 

wong tuane banget pangunggunge. Munguh kuli ing desa kono, ora 

ana kang dhemen marang si Kacung. 

Ora antara taun Kyai Dipardarma tumeka ing pati, dene 

sapatine iku, priyayi kang nguwasani mriksa pilihane ing desa mau. 

                                                           
100 Sri Sukesi Adiwimarta, dkk., Kamus Ungkapan Bahasa Jawa, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), hlm. 134. 
101

 F.S. Darmasoetjipta, Kamus Peribahasa..., hlm. 17 
102 Mas Merta Senjaya, Layang Bebasan lan Saloka:..., hlm. 106. 
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Nalika samana kuli ing desa kono, ora ana kang milih Kacung, 

ananging padha milih si Parta, kabayan ing desa kono uga. Sarehne 

saka pranatane Kangjeng Gupermen, wong kang kena kadadekake 

lurah desa, kudu wong kang kapilih kuli ing desa kono, dadi si 

Kacung mau mesthi ora bisa nggenteni bapakne, dene si Parta, ora 

kena ora kudu kadadekake lurah ing desa kono. 

Si Parta mau anak-turune wong gugon-tuhon. Dheweke iya 

isih ngimanake marang pitutur bapakne: ing bab gugon-tuhon. Nalika 

arep kadadekake lurah banget akipa-kipa, ature marang priyayi kang 

mriksa: “Kawula munjuk ing ngarsa-dalem adalem, anamung kawula 

sanget mopo, menggah nglampahana dados lurah ing dhusun 

ngriku.” Priyayi ndangu: “Parta, sabab dening apa kowe ora gelem 

dadi lurah ana ing desa kono?” Ature si Parta: “Mila adalem mopo, 

awit saking welingipun abdi-dalem pun bapa nalika teksih gesang, 

mboten ngidini, menggah anak-putunipun nglampahana anggentosi 

watang putung.” 

Prakasa iku konjuk ing ngarsane Residhen. Residhen uga 

kewuhan banget anggalih. Si Parta nuli katimbalan ing ngarsane 

Residhen. Bareng si Parta seba, Residhen ndangu: “Parta, iya gene 

kowe ora gelem anggenteni watang putung, yen kowe nglakoni, bakal 

kapriye ta kang tinemu?” Ature si Parta: “Adalem mboten saged 

ngunjuki katingkasan, bendara mboten amung adalem ajrih menggah 

ngelirna dhaateng welingipun abdidalem pun bapa. “Sarehne ewuh 

pinutusan, Residhen dhawuh supaya desa mau kapriksa pilihan 

maneh.  

 

Untuk membaca makna yang tersembunyi di dalam peribahasa 

Jawa, tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai filasat Jawa, termasuk pula 

pada peribahasa anggenteni watang putung. Pada pembahasan 

sebelumnya telah dijelaskan bahwa aksiologi dari dari filsafat Jawa, 

adalah ngudi kasampurnan. Ngudi kasampurnan tersebut dicapai 

dengan keselaran yang terjadi antara manusia dengan manusia, 

manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Dalam alkisah 

tersebut, nampak salah satu unsurnya, yaitu menjaga keselarasan 

terhadap sesama manusia.Sekilas dalam alkisah di atas tergambar 

bahwa ada larangan terdahap tokoh Parta oleh ayahnya yang telah 
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meninggal untuk tidak menggantikan jabatan orang yang telah 

meninggal. Hal tersebut menarik untuk diungkap alasan pelarangan 

hal tersebut.  

Pada zaman dahulu, selain masih banyak terdapat paham kasta 

sebagai pengejawantahan terhadap agama Hindu, juga terdapat sistem 

pemerintahan yang masih menggunakan model kerajaan. Adanya 

kasta-kasta dan sistem kerajaan ini, sedikit banyak menimbulkan 

adanya jarak antara satu satu orang dengan orang yang lainya. Stake 

holder pada suatu wilayah sangat dihormati dan terpandang. 

Pelarangan untuk tidak menggantikan jabatan orang yang telah 

meninggal kepada tokoh Parta yang berasal dari kaum kurang  berada 

tentunya mengandung pesan-pesan di dalamnya. Salah satunya adalah 

agar tidak menimbulkan konflik diantara masyarakat. Walaupun 

masyarakat di desa tersebut sudah memilih Parta, akan tetapi masih 

kental paham bahwa yang harusnya menggantikan Lurah yang 

meninggal adalah anaknya tentu tidak bisa diabaikan. 

Walaupun demikian, untuk konteks saat ini tentunya hal yang 

berkaiatan dengan keunggulan seseorang yang dilihat dari sisi 

keturunan kurang relefan. Begitu pun juga dengan memandang 

seseorang dari keadaan ekonomi dan lain misalnya. Walaupun 

demikian, menggnatikan jabatan atau peran seseorang nyatanya 

mendapatkan perhatian oleh orang Jawa. Menggantikan peran terlebih 

jabatan yang penting dalam suatu masyarakat haruslah diperhatikan 



64 
 

 

dengan serius. Mulai dari kompetensi, rekam jejak, kepribadian, 

hubungan sosial, dan lain sebagainya. Hal ini penting tentunya agar 

bukan hanya nantinya dapat menggantikan peran orang yang 

digantikan, akan tetapi lebih dari itu mampu memberikan kemanfaatan 

yang lebih baik bagi masyarakat/bawahan yang dipimpinnya. 

Di dalam pendidikan Islam sendiri juga sangat memandang 

kompetensi dan memberikan persyaratan khusus bagi seorang 

pemimpin. Hal ini tentunya dimaksudkan agar tercipta situasi 

masyarakat yang kondusif. Selain itu, secara filosofis orang Jawa 

nampaknya benar-benar  memuliakan seorang pemimpin. Terlebih 

lagi, dalam peribahasa anggenteni watang putung ini dapat dilihat 

bahwa manusia senantiasa harus membuat jejak kehidupan yang baik 

agar tidak mempermalukan orang tua atau orang yang digantikan jika 

dalam konteks jabatan. 

1) Hadis Bukhari 

Artinya: Ahmad bin Yunus menyampaikan kepada kami dari 

Ibrahim bin Sa’d, dari ayahnya, dari Humaid bin Abdurrahman 

bahwa Abdullah bin Amr berkata, Rasullah bersabda: Sungguh, 

salah satu dosa yang paling besar adalah apabila seseorang 

melaknat kedua orang tuanya,..."
103

 

 

2) QS. An-Khabut ayat 8 

ِٔ ُحْغًْب... ْٝ اىَِذ َ٘ َُ ثِ َّْغب َْْٞب اْْلِ صا َٗ َٗ  

                                                           
103 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, diterjemahkan 

oleh Subhan Abdullah, Idris, Imam Ghazali dengan judul Ensiklopedia Hadits Shahih Al-Buhari 2, 

(Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 523. 
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Artinya: “Wahai manusia, kami perintahkan kepada kalian untuk 

berbuat baik kepada bapak ibu kalian....”
104

 

 

3) QS. An-Nisa ayat 58 

  ٚ بَّبِد إِىَ ٍَ ٗا اْْلَ ُْ رَُؤدُّ ٌْ أَ ُشُم ٍُ
َ َٝأْ ُا َّللاا َِ  إِ ْٞ ٌْ ثَ زُ َْ إَِرا َحَن َٗ ْٕيَِٖب  أَ

٘ا ثِبْىَعْذهِ  َُ ُْ رَْحُن ِٔ  ۚ   اىْابِط أَ ٌْ ثِ ب َِٝعظُُن َا َ ِِّع ُا َّللاا َ  ۚ   إِ ُا َّللاا إِ

ًٞعب ثَِصًٞشا  َِ َُ َع [٥٘:ٗ]َمب  

Artinya: “Wahai kaum mukmin, Allah menyuruh kalian supaya 

menunaikan semua amanah kepada yang berhak menerimanya. 

Jika kalian memutuskan perkara sesama manusia, hendaklah 

kalian memutuskan dengan adil. Allah adalah sebaik-baik 

pemberi nasehat kepada kalian. Allah Maha Mendengar 

pembicaraan kalian dan Maha Mengetahui keputusan yang 

kalian tetapkan dalam mengadili perkara”
105

 

 

4) QS. Al-Ahzaab ayat 21 

 ِْ ََ حٌ َحَغَْخٌ ىِ َ٘ ِ أُْع ٌْ فِٜ َسُعِ٘ه َّللاا َُ ىَُن َ  ىَقَْذ َمب َُ َْٝشُج٘ َّللاا َمب

َ َمضًِٞشا  َرَمَش َّللاا َٗ ِخَش  ْٟ ًَ ا ْ٘ اْىَٞ َٗ[ٖٖ:ٕٔ]  

Artinya: “Wahai kaum mukmin, sungguh pada diri Rasulullah 

telah ada teladan yang baik bagi kalian yang mengharap rahmat 

Allah, beriman kepada hari akhir dan banyak mengingat 

Allah”
106

 

 

Untuk tataran tafsir secara sederhana, ayat di atas 

mengingatkan pentingnya bagi seorang atau bawahan untuk 

senanatiasa membuat jejak amal yang baik. Hal tersebut tentunya 

bertujuan agar suatu ketika seorang anak atau bawahan tersebut 

menggantikan posisi sebagai orang tua atau atasan ia dapat dipandang 

mampu. Lebih lanjut lagi dari ayat dan hadis di atas menjelaskan 

bahwa menempati sebuah jabatan bukanlah perkara mudah. Terlebih 
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 Muhammad Thalib, Al-Quran Karim: Tarjamah..., hlm. 398. 
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 Muhammad Thalib, Al-Quran Karim: Tarjamah..., hlm. 88. 
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 Muhammad Thalib, Al-Quran Karim: Tarjamah..., hlm. 421. 
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di dunia profesional, jabatan yang diemban hendaknya diisi oleh 

orang-orang terbaik dibidangnya.  

 

c. Bacin-Bacin Yen Iwak 

Jika diartikan penggalan perkata, maka kata bacin dapat 

diartikan sebagai bau ikan atau bau binatang yang sudah mati. 

Selanjutnya untuk kata yen memiliki arti kalau, dalam bahasa 

Indonesia. Sedangkan, untuk kata iwak sendiri adalah merupakan arti 

kata ikan atau daging dalam bahasa Jawa. Dengan demikian, apabila 

diartikan secara perkata peribahasa bacin-bacin yen iwak, yaitu bau-

bau-bau kalau/seperti ikan/daging, atau juga dapat diartikan sebagai 

masih kulit ikan. 

Peribahasa bacin-bacin yen iwak ini secara sederhana diartikan 

sebagai “walaupun berbau busuk (tetapi) bila ikan (daging) tetap enak 

rasanya”.
107

 Walaupun demikian arti secara umum yang sering 

digunakan untuk peribahasa bacin-bacin yen iwak, yaitu diartikan 

sebagai “meskipun buruk masih saudara kaum kerabat, tentu terdapat 

bedanya.”
108

 Atau juga dapat dimaknai sebagai “saudara yang 

bagaimanapun buruknya masih tetap saudara sendiri”.
109

 Ada alkisah 

menarik yang berkaitan dengan peribahasa bacin-bacin yen iwak, 

seperti berikut:
110

 

                                                           
107

 Mas Merta Senjaya, Layang Bebasan lan Saloka:..., hlm. 90. 
108 L. Mardiwarsito, Peribahasa dan Saloka Jawa..., hlm.  30 
109 F.S. Darmasoetjipta, Kamus Peribahasa..., hlm. 25. 
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Ana wong desa, sugih raja-kaya, duwe anak lanang loro, kang 

tuwa aran si Sebul, kang enom aran si Landhung. Bapa-biyunge 

padha tresna marang si Landhung tinimbang marang si Sebul, awit si 

Landhung bekti marang wong tuwa, mugen lan taberi ing gawe. Done 

si Sebul, kaduk wani kurang deduga, kesed tur dhemen ngabotohan. 

Bareng wong desa mau ngrepake jempo, kemlaratan banget, 

awit saka panggawean si Sebul. Dene si Landhung saya tuea saya 

mrenthel, awit saka wekele. Samana si Sebul yen arep ngabotohan, 

rada kewuhan, ing bab panggoleke pawitan. Saking judheging pikire, 

mbanjur nyolong jarane si Landhung, didol marang pasar. 

Ing rong dinanem si Landhung menyang pasar, sumeja 

nggoleki jarane kang ilang. Satekane ing pasar, ana ing pajaranan, 

weruh yen jarane ana ing kono, ananing uwis tumiba ana tangane 

blantik. Si Landhung enggal nyedhaki, sarta takon marang kang adol, 

tembunge: “Sadherek, ten pundi kang sade kuda iki?” Blantik kang 

adol gurawalan ngaku: “Kang sade kuda niki kula ki-sanak.” Si 

Landhung nuli takon maneh: “Kuda niki ndika tumbas saking sinten, 

sarta saksi ndika sinten, nalika ndika tampan tinampan kuda niki, 

kalih tiyang kang sade?” Blantik mangsuli: “Kula tumbas saking si 

Sebul, kala dinten wingi, seksi kula, lurah sapraboting dusun kula.” 

Nalika iku si Landhung suwe mikir-mikir, awit saupama 

diaturna ing parentah, ora wurung sadulure kang kaukum, awit wong 

kang kanggonan, bisa nerangake lan akeh seksine. Bareng pinikir 

bakal nggawe susahe shewem nuli mulih satekane ing Omah, tutur 

marang bapakne, tumbunge: “Bapak, kala wau kula dhateng peken, 

sumeja madosi kuda kula ingkang ical punika, sareng kula dumugi ing 

peken, ing riku wau kuda ketinggal dipun sade tiyang, wau tiyang 

pancen blantik. Sareng kula takekaken, ketingkasanipun wau kuda 

ingkan nyolong kakang Sebul, mila lajeng kula kendelaken kemawon, 

awit saupami kula aturaken ing parentah mboten sande kakang Sebul 

ingkang kaukum.” Bapakne mangsuli: “O, ngger Landhung, mungguh 

pamikirku becik aturna ing parentah, iya kareban kakangmu kaukum 

awit yen ora mangkono, ing tembe mesthi tuman.” Si Landhung nyela: 

“O, bapak saking karsa sampeyan sampisan punika, kula badhe 

nglanggar awit bacin-bacin ulam, mboten kelampahan menggah 

kabucala, ewadenten manawi ing tembe taksih purun makaten, kula 

inggih nderek saking karsa sampeyan punika.” 

 

Dari alkisah di atas, dapat digambarkan bahwa, seburuk-

buruknya saudara kita, ia teteplah saudara kita. Hal tersebut tidak 

dapat terbantahkan. Di samping itu, dalam alkisah di atas juga 

diceritakan bahwa, jika terdapat permasalahan maka hendakanya 
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diselesaikan secara baik-baik. Oleh karena itu, sejatinya dalam 

peribahasa bacin-bacin yen iwak ini mengandung beberapa nilai-nilai 

pendidikan Islam diantaranya: 

1) QS: Al Hujurat ayat 9 

…   َُْْٔٞ َِ اْقزَزَيُ٘ا فَأَْصيُِح٘ا ثَ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ َِ اْى ٍِ  ُِ ُْ غَبئِفَزَب إِ َٗ  

Artinya: “Jika dua golongan orang mukmin saling membunuh, 

maka hendaklah kalian damaikan mereka…”
111

 

 

2) QS: Al Hujurat ayat 10 

 ٌْ ُْٝن َ٘ َِ أََخ ْٞ حٌ فَأَْصيُِح٘ا ثَ َ٘ َُ إِْخ ُْ٘ ٍِ ْؤ َُ ب اْى ََ َ  ۚ   إِّا اراقُ٘ا َّللاا َٗ
[ َُ ٘ َُ ٌْ رُْشَح [ٓٔ:٩ٗىََعياُن  

Artinya: Hanya orang-orang mukminlah yang bersaudara. Wahai 

orang-orang mukmin, hendaklah kalian damaikan saudara-

saudara kalian yang berselisih. Taatlah kepada Allah. Mudah-

mudahan kalian diberi rahmat.
112

 

 

3) HR. Bukhari 

Artinya: “... Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali 

silaturahim.” (HR. Bukhari)”
113

 

 

Dari beberapa ayat dan hadis di atas secara tersirat dapat 

dilihat bahwa pada peribahasa bacin-bacin yen iwak terdapat nilai-

nilai pendidikan Islam. Secara tersirat di dalam peribahasa tersebut 

ingin menggambarkan bagaimana sakralnya hubungan antar manusia 

yang satu dengan manusia yang lain, khususnya keluarga sendiri. 

Pelajaran pertama yang dapat diambil adalah bagaimana menjadi 
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orang tua hendaknya selalu berlaku adil kepada anak-anaknya. Dalam 

alkisah di atas sedikit diulas bahwa sang ayah digambarkan sedikit 

lebih mencintai anak bungsunya. Pemberian hak yang tidak adil 

sejatinya malah dapat memicu atau menambah permasalah yang acap 

kali terjadi di dalam hubungan persaudaraan, seperti kakak-beradik. 

Dalam peribahasa bacin-bacin yen iwak juga mengandung 

makna bahwa hubungan darah tidaklah dapat dihapuskan dengan 

apapun. Oleh karena itu, hendaknya setiap insan berlaku bijak dalam 

bertindak karena setiap hal yang dilakukan dapat berefek bukan hanya 

kepada dirinya, tapi juga keluarganya. Bahkan walau terjadi 

permasalah besar sekalipun, seorang yang bersaudara hendaknya tetap 

berlaku baik dan tidak memutus hubungan silaturahmi pada 

saudaranya. Dengan demikian, dalam peribahasa bacin-bacin yen 

iwak sejatinya menyimpan makna tersirat nilai-nilai pendidikan Islam 

khusunya dalam hubungan persaudaraan yang mengajarkan untuk 

saling berbuat adil dan bijak, serta menjaga perilaku sehingga tidak 

mencoreng nama baik keluarga dan saudaranya sendiri. 

 

d. Belo Melu Seton 

Peribahasa belo melu seton adalah salah satu peribahasa yang 

familiar ditelinga masyarakat Jawa. Secara arti bahasa, kata belo 

dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai nama sebutan untuk anak 

kuda. Kata melu dalam bahasa Indonesia diartikan ikut, sedangkan 
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untuk kata seton mempunyai makna bertugas pada hari Sabtu. Dengan 

demikian, peribahasa belo melu seton secara sederhana diartikan 

sebagai anak kuda yang ikut bertugas pada hari Sabtu. Hari Sabtu 

pada zaman dahulu sering diadakan permainan watang tombak) 

dengan cara menunggangi seokor kuda.
114

 

Makna terminologi dari peribahasa belo melu seton secara 

umum dapat diartikan sebagai orang yang ikut-ikut melakukan 

perbuatan orang lain, akan tetapi tidak tau maksudnya tujuannya.
115

 

Ada alkisah menarik yang berkaitan dengan peribahasa beton Melu 

seton, seperti berikut:
116

 

Ing desa ana uwong duwe anak lanang loro, kang gedhe aran 

si Karma, wayahe agi dewasa, kang cilik aran si Karja, agi umur 

rolas taun. Munggah si Karma agi arep dirabekke oleh ing kutha, 

kang ora adoh saka ing kono. Uwong-tuwane si Karma, uwis aweh 

weruh marang calon besane, serta wis kapesthi dinane, yen arep 

ngaterkke anake, teka nontoni mrono. Bareng tutug ing dina janjine, 

wong desa lan anake kang cilik kelayu. Nalika semana lakune wong 

mau lan anake loro padha jaranan. 

Satekane ing kutha, ora suwe mbanjur disuguh, dene kang 

ngladeni iya bocah kang ditontoni iku. Mungguh tekane ing kono, si 

Karja ora ngerti pisan-pisan ing bab perlune, dadi sasuwene ana ing 

kono, ora nglegewa marang bocah wadon kang ngladeni mau. 

Bareng uwis rada sore, nuli padha mulih, dene ulihe si Karja 

mau ndhisiki. Satekane ing omah si Karja enggal ditakoni mbokne, 

tembunge: “Nang Karja, apa ayu calon bojone kakangmu?” Karja 

mangsuli: “Aku ora weruh biyung, ing ngendi ta omahe calon bojone 

kang Karma iku?” Biyung nuli calathu: “O, karja! Kepriye kowe iku? 

Dadi lungamu iku kaya belo melu seton, ana wong milu nontoni kok 

ora weruh kang ditontoni, gawene apa, weruh grubyuk ora weruh 

rembug.” 
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Dari alkisah di atas, sedikit banyak tergambar bahwa sejatinya 

perilaku yang hanya ikut-ikutan tersebut memiliki sisi negatif. Dalam 

beragama, perilaku ikut-ikutan sangat berbahaya. Hal ini dikarenakan 

dalam beramal umat Islam diperintahkan bukan hanya dengan niat 

yang lurus, akan tetapi juga dituntut dengan dilandasi dengan  

pengetahuan yang baik. Hal tersebut sesuai dengan peringatan Allah 

dan Nabi-Nya, sebagaimana di bawah ini: 

1) QS: An-Nisa ayat 123 

  ٞ ٌ   ظَ ىا بُِِّّٞن ٍَ َ ََّلا  ثِأ َٗ  ِّٜ بِّ ٍَ ٕ   أَ ِ ِت  ِنزَ  ى  ٱ وِ أَ و  َٝع   ٍَ ٘ا  ََ  اء  ُع

ِٔ  ضَ ُٝج   ََّل  ۦثِ ُِ  ٍِِ  ۥىَُٔ  َِٝجذ   َٗ ِ ٱ ُدٗ ىِّٞ   ّللا ََّل  بَٗ  ٖٕٔ  اَِّصٞش   َٗ
Artinya: “Wahai kaum musyik, jalan untuk mendapatkan surga 

bukanlah seperti angan-angan kalian dan bukan pula seperti 

anagan-angan kaum Yahudi dan  Nasrani. Siapa saja yang tetap 

melakukan dosa sampai sakaratul maut, pasti dia akan diberi 

hukuman. Dia tidak akan mendapatkan penolong dan pembela di 

selain Allah”
117

 

 

2) QS: Al-An‟am ayat 116 

إُِ ِ ضَشَ أَم   رُِطع   َٗ َ ٱ فِٜ ٍَ كَ  ضِ س  ْل  ِ  ٱ َعجِٞوِ  َعِ ُِٝعيُّ٘  ّللا

َُ  إُِ ِا ٱ إَِّلا  َٝزاجُِع٘ ُ   ىظا إِ َٗ   ٌ َُ َٝخ   إَِّلا  ُٕ  ٙٔٔ  ُشُص٘
Artinya: “Wahai Muhammad, jika kamu menuruti kemauan 

sebagian besar manusia di muka bumi, niscaya mereka akan 

menyesatkan kamu dari agama Allah. Karena sebagaian besar 

manusia hanya mengikuti angan-angan yang dibisikkan oleh hawa 

nafsu mereka, dan mereka hanyalah mengikuti slogan-slogan 

kosong”
118

 

 

3) HR. Muslim 

Artinya: ... Siapa saja yang mengajak kepada kebenaran, maka ia 

memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya 

                                                           
117 Muhammad Thalib, Al-Quran Karim: Tarjamah..., hlm. 99. 
118 Muhammad Thalib, Al-Quran Karim: Tarjamah..., hlm. 143. 
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tanpa dikurangi sedikitpun. Dan siapa saja yang mengajak kepada 

kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti orang yang 

mengerjakannya tanpa dikurangi sedikitpun.
119

 

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam 

peribahasa belo melu seton mengandung beberapa nilai pendidikan 

Islam. Dalam ajaran Islam sikap ikutan-ikutan tanpa mengetahui 

maksud dan tujuannya ini dilarang. Hal tersebut dikarenakan dapat 

menjerumuskan diri sendiri dan bahkan orang lain ke dalam 

keburukan jika yang dilakukannya tersebut ternyata adalah sesuatu 

perbuatan yang salah. Ayat dan hadis di atas secara implisit, 

menerangkan bahwa sikap ikut-ikutan tersebut bermula dari sebuah 

prasangka. Suatu prasangka yang tidak mendasar, sangat rentang 

terjerumus kepada pemikiran yang melenceng, seperti timbulnya 

fitnah. Oleh karena itu, di dalam peribahasa belo melu seton 

merupakan petuah yang patut diperhatikan pada zaman sekarang ini. 

Terlebih pada praktek penyebaran berita bohong atau hoax. Tidak 

sedikit dari pengguna media sosial terutama, sangat latah untuk ikut 

menyebarkan suatu berita yang belum tentu kebenarannya. 

 

 

 

e. Cina Craki 

                                                           
119 Imam An-Nawawi, Riyadh ash-Shalihin, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto dengan 

judul  Riyadhus Shalihin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2013), hlm. 172. 
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Peribahasa cina craki secara bahasa dapat diartikan sebagai 

cina penjual obat. Kata cina merupakan kata yang merujuk kepada 

orang-orang asli atau keturunan dari bangsa cina. Selaanjutnya kata 

craki adalah ramuan obat yang terbuat dari campuran berbagai empu-

empunan atau akar-akaran. Kata craki disandingkan dengan kata cina 

dikarenakan pada zaman dahulu biasanya orang keturunan cina 

merupakan seorang pedagang, dan salah saru dagangannya adalah 

obat-obatan.
120

 

Peribahasa cina craki ditinjau dari makananya adalah 

merupakan sebutan untuk orang yang amat kikir yang tidak mau 

memberikan derma sedikit pun.
121

 Untuk mengulas lebih dalam 

mengenai peribahas ini terdapat alkisah menarik yang berkaitan 

dengan peribahasa Cina Craki, seperti berikut:
122

 

Ing desa ana wong siji, aran Anggayuda, sugih, ananging 

cetheil. Saking cethile kongsi ora pisan eling nguluri pangan marang 

wong mlarat. Dene yen ana wong nyilih barang  dandanane, kudu 

nyewa. Tanggane Anggayuda mau aran Parta, watake makuthar, 

ananing ora sugih kaya Anggayuda. 

Nuju sawijine sasi, si Parta duwe gawe ngrabekake anake. 

Nalikane ngarapake duwe gawe, si Parta teka ing omahe Anggayuda, 

njaluk nyilih diyan gantung siji, tembunge Parta mengkene; “Kang 

Anggayuda, dhateng kula ing ngriki kula badhe nedha nyambut dilahe 

kakang, gantung satunggal kamawon, dene mengke yen empun kula 

enggih nyukani pituwas dhateng kakang, napa adate.” Sarehne disilih 

tangga, Anggayuda ora arep yen diwenehana sewane, wangsulane 

mangkene: “Enggih sae, dhimangke dika kengkenan mendhet, serta si 

adhi mboten usah nyukani pituwase, awit ngangkah napa, ndi, dilah 

satunggil kasambut sadherek.” Parta mengsuli banget panarimane. 

Bareng tutug mangsane arep kanggo, si Parta kongkonan 

njupuk diyan uga digawekake serta katutan lenga setengah endhek, 

                                                           
120 F.S. Darmasoetjipta, Kamus Peribahasa..., hlm. 40. 
121 L. Mardiwarsito, Peribahasa dan Saloka Jawa..., hlm.  40. 
122 Mas Merta Senjaya, Layang Bebasan lan Saloka:..., hlm. 69. 
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dene si Parta iya weruh dhewe, yen diyan mau isi lengan satengah 

endhek. Bareng bubur gawe, Parta kongkonan ngulih-ulihake barang 

silihan, kabeh bener mung diyane Anggayuda kang dibalekake, unine 

Anggayuda mangkene: “Diyan iki gawenen bali, awit diyanku kang 

digawa mrana ora kaya mangkono.” Bareng digawa bali, anake 

Parta lan kongkonan mau geder, unine mangkene: “Kapriyedene ora 

nyilih diyan gantung liya-liyane kejaba mung siji iki, lan ing kene ora 

ana diyan maneh-maneh, mangka bareng diulihake kang duwe ora 

nganggep.” 

Mongkono iku kerungu ing si Parta, sarta eling yen nalika 

nggawa mau, isi lenga satengah endhek, mangka olehe ngulihake 

kothong babar pisan. Parta mbanjur calathu marang anake lan 

kongkonan mau, tembunge: “O, bocah bodho ngulihake diyan 

mangkono bae kok ora bisa, nyilih barange cina-craki mono kudu 

elingan, mara saiki diyane isanane setengah dhuwur, mbanjur ulihna 

masthi enggal ditampani, awit biyen nalika diyan iki digawe mrene, 

isa lenga satengah endhek.” Bareng diyan mau uwis isi lenga 

setengah dhuwur, mbanjur diulihake, Anggayuda enggal nampani 

mungguh olehe nampani, katon ing semu yen kalawan bungah. 

 

Dalam alkisah di atas memang tidak diceritakan mengenai hal 

negatif dari seorang yang berlaku cina craki. Walaupun demikian, 

orang yang mempunyai kebribadian cina craki, sejatinya bak duri 

dalam daging bagi kehidupan di masyaratat. Orang yang memiliki 

kepribadian yang kikir tentunya akan membawa hal-hal negatif bagi 

dirinya dan bagi keluarganya. Dalam pendidikan Islam,  istilah dari 

peribahasa cina craki ini dekat dengan istilah kata bakhil. Beberapa 

ayat dan hadis yang membahas mengenai kata bakhil ini diantaranya 

adalah: 

 

 

 

 

1) QS: Al-Isra  ayat 29 
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ََّل  غ   ََٝذكَ  َعو  رَج   َٗ ٚ   يُ٘ىَخً ٍَ ََّل  ُعُْقِلَ  إِىَ  ػِ جَغ  ى  ٱ ُموا  َٖبُغط  رَج   َٗ

ٍ   ُعذَ فَزَق   يُ٘ ح   بٍَ  ٩ٕ  ُغً٘ساٍا
Artinya: “Dan jangalah kamu kikir, tetapi jangan pula kamu 

berlaku boros, karena kelak kamu akan menjadi hina dan 

menyesal karena sikapmu yang berlebihan.
123

 

 

2) QS: Al-Isra ayat 100 

٘   قُو ٌ   ىا َ   أَّزُ َِ َخَضاا  َُ يُِن٘رَ خِ َسح   ئِ ٜا  ََ ٍ   اإِر   َسثِّ َ ٌ  َغن  ْلا  زُ

ِ ٱ َٞخَ َخش   ِۚ  ْل  َُ  ّفَب َمب ِ ٱ َٗ  ٓٓٔ  اقَزُ٘س   ُِ َّغ  ْل 
Artinya: “Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang 

kafir: “Kalu kalian menguasai semua sumber rezeki Tuhankum 

niscaya kalian akan membelanjakannya dengan kikir, karena 

kalian takut harta kalian habis dibelanjakan.” Sungguh watak 

orang-orang kafir itu sangat kikir”.
124

 

 

3) QS: Ali-Imran ayat 180 

ََّل  ِا َٝح   َٗ َِ ٱ َغجَ با  َُ َخيَُ٘ٝج   ىاِزٝ ََ ٌُ َءارَى   ثِ ُ ٱ ُٖ ِ ّللا ِٔ فَع   ٍِ  ۦيِ

 َ٘ ُٕ   ٞ ٌ   اش  َخ ُ َ٘  ثَو   ىٖا ٌ    َشّش   ُٕ ُ َُ  ىٖا قُ٘ ٘ا ب َعُٞطَ ِٔ  ثَِخيُ٘اْ  ٍَ  ۦثِ

  ٘ ِخ  قَِٞ  ى  ٱ ًَ َٝ ََ  ِ ّلِلا َٞش   َٗ ََ  ٱ سُ ٍِ َ ٱَٗ  دِ َ٘  ىغا ُ ٱَٗ  ِض  س  ْل  ب ّللا ََ  ثِ

َُ رَع   يُ٘  ٥ٓٔ  َخجِٞش   ََ
Artinya: “Orang-orang yang bakhil mendermakan harta mereka, 

janganlah beranggapan bahwa kebathilan itu baik bagi mereka. 

Akan tetapi kebathilan itu justru menjadi malapetaka bagi 

mereka. Pada hari kiamat, Allah akan mengalungkan harta yang 

mereka simpan pada leher-leher mereka. Allah adalah Tuhan 

pemegang warisan seluruh langit dan bumi. Allah Maha 

Mengetahui apa saja yang kalian lakukan .
125

 

 

Dari penjelasan di atas dapat digambarkan bahwa sejatinya 

dalam Pendidikan Islam mengajarkan untuk menghindari sifat atu 

perilaku seperti cina craki. Sejatinya apapun yang didaptkan oleh 

                                                           
123 Muhammad Thalib, Al-Quran Karim: Tarjamah..., hlm. 286. 
124 Muhammad Thalib, Al-Quran Karim: Tarjamah..., hlm. 289. 
125 Muhammad Thalib, Al-Quran Karim: Tarjamah..., hlm. 75. 
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manusia di dunia adalah titipan dari Allah. Oleh karena itu, sudah 

sepatutnya sebagai umat untuk saling berbagi kepada sesama, karena 

di dalam harta yang dimiliki selalu terdapat hak-hak bagi orang yang 

membutuhkan. Lebih jauh, sifat bakhil ini tidak hanya berkaitan 

dengan harta semata. Akan tetapi jauh lebih luas lagi, seperti 

memberikan bantuan berupa tenaga, pikiran, dan hal-hal lain yang 

bisa diberikan untuk saling membantu antar sesama. 

 

f. Jarit Lawas Ing Sampiran 

Peribahasa yang selanjutnya adalah jarit lawas ing sampiran. 

Secara bahasa peribahasa ini terdiri dari 3 kata utama, yaitu jarit, 

lawas, dan sampiran.  Kata jarit dalam bahasa Indonesia dapat 

diartikan sebagai kain.
126

  Walaupun dalam istilah budaya Jawa,  jarit 

hanya salah satu jenis kain yang dipakai oleh orang Jawa. Kain jarit 

ini adalah sebuah kain persegi panjang bermotif batik yang biasanya 

digunakan untuk menggendong sesuatu. Berikutnya adalah kata 

lawas, kata ini memiliki makna lama dalam bahasa Indonesia. 

Sedangkan kata sampiran dapat diartikan sebagai disangkutkan atau 

diletakkan.  Dengan demikian secara bahasa, peribahsa jarit lawas ing 

sampiran dapat diartikan sebagai kain lama disangkutkan atau 

diletakkan. 

                                                           
126 F.S. Darmasoetjipta, Kamus Peribahasa..., hlm. 68. 
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Peribahasa jarit lawas ing sampiran ini memliki beberapa 

pemaknaan. Salah satunya dapat diartikan sebagai kepandaian yang 

hilang dikarenakan tidak pernah digunakan.
127

 Selain itu juga ada 

pendapat yang memaknainya sebagai orang yang pandai akan tetapi 

tidak terpakai atau mendapat pekerjaan.
128

 Ada alkisah menarik yang 

berkaitan dengan peribahasa Jarit Lawas Ing Sampiran, seperti 

berikut:
129

 

Ana jejaka loro, padha anaking priyayi siji aran si Ahmad 

sijine aran si Mahmud. Si Ahmad wateke meneng, ngati-ati nastiti lan 

wekel. Dene si Mahmud wateke dhemen-nyar, sarta kumingsun. Wiwit 

cilik jejaka mau padha bebarengan dilebokake ing pamulangan Jawa, 

bareng uwis rada bisa, jejaka loro mau mbanjur dilebokake ing 

pamulangan Walanda, antara limang taun, mbanjur padha metu, awit 

uwis diwasa lan kapinterane uwis cukup ing atase wong Jawa. 

Sawetune saka pamulangan mau, si Ahmad mbanjur nlateni 

magang ana ing kabupaten, sadina-dina sebane tanpa kendhat, serta 

apa pagaweyan ing kono nyandhak kabeh. Dene si Mahmud mbanjur 

magang ing kantor karesidenan, ananging ora wekel kaya si Ahmad. 

Bareng antara rong taun si Ahmad kaangkat dadi carik Bupati, uga 

ana ing kono, dene si Mahmud isih magang. 

Dhek samana wong ing kantor kono padha takon marang si 

Mahmud, tembunge: “Kepriye Mahmud, dene si Ahmad saiki dadi 

carik Bupati, mangka kowe durung dadi apa-apa.” 

Saure Mahmud: “E, kareben ta, aku gumun dene aku saupama 

kadadekake carik bae lumuh nglakoni, awit ora timbang lan 

kepinteranku, dene si Ahmad gelem nglakoni dadi carik iku bocah 

bodho, munggah pamikirku, apa gawene sinau ana ing pamulangan 

Welanda pirang-pirang taun iku, wetune bareng magang mung dadi 

carik bae.” Munggah celathune si Mahmud mangkono iku, uwong ing 

kantor ing batin padha anggeguyu. 

Let sawatara taun, si Ahmad kaangkat dadi kepala mantri, 

dene sabanjure bisa dadi wadana. Munguh si Mahmud mau sabanjure 

ora cekel gawe, awit magang ana ing ngendi-endi, kurang tumemene. 

Nuju sawijine dina, bareng si Mahmud lan si Ahmad kira 

umur nyeket taun, si Mahmud teka ing omahe si Ahmad, ing wektu iku 

Ahmad dadi wadana, ananging ora basan-binasan. Sasuwene omong, 

                                                           
127 Ibid., 
128 L. Mardiwarsito, Peribahasa dan Saloka Jawa..., hlm.  161 
129 Mas Merta Senjaya, Layang Bebasan lan Saloka:..., hlm. 69. 
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si Mahmud takon semu moyoki, tembunge,” Ahmad, kowe iku kok 

rada kuru apa susah mung nglakokake panggaweyan wadana bae?” 

Ahmad genti atakon: “Lan kowe iku sabab apa kok luwih kuru 

tinimbang aku?” Si Mahmud nyauri: “Mulane aku luwih kuru 

tinimbang kowe, awit saka susahku.” Ahmad sumambung: “Em, 

bener Mahmud manungsa iku sugiha, mlarata cekella gawe, 

nganggura iya kudu susah ing pamikir, ananging anane ing donya, 

aku iki mungguha jarit luwas kanggo, dene kowe iku mungguha jarit 

luwas ing sampiran.” 

 

Dari potongan cerita di atas dapat diambil pelajaran bahwa 

mendapatkan pendidikan tinggi saja, nyatanya tidaklah cukup. 

Potongan cerita di atas nyatanya adalah realita kehidupan saat ini. Bak 

bagaikan lirik lagu milik Iwan Fals yang berbunyi “engkau sarjana 

muda, resah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu, empat tahun 

lamanya bergelut dengan buku”. Mendapatkan pendidikan yang baik 

dan setinggi-tingginya adalah sebuah ikhtiar untuk dapat merubah 

kehidupan. Dengan mendapatkan pendidikan yang tinggi, tentu 

diharapkan bisa mendapatkan pula pekerjaan yang lebih tinggi pula. 

Walaupun demikian, pada kenyataannya pendidikan tinggi dan nilai 

yang baik hanya akan mengantarkan kita kepada ruang wawancara. 

Hal yang lebih penting setelah melewati pintu wawancara dan 

dinyatakan diterima kerja adalah attitude dalam bekerja. 

Dalam pendidikan Islam, setiap umatnya diwajibkan untuk 

senantiasa berikhtiar dalam mencukupi kehidupan dunianya. Salah 

satunya tentu dengan menunut ilmu setinggi mungkin. Walaupun 

demikian, Islam juga mengajarkan bahwa memiliki sikap dan perilaku 

yang tekun, kerja keras, pantang meyerah juga merupakan sikap yang 
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harus dimiliki umat Islam dalam menjalani kehidupan dunianya. 

Berikut merupakan potongan quran dan hadis yang mengajurkan kita 

memiliki sifat-sifat tekun, pantang menyerah, ulet, pekerja keras yang 

harus juga dimiliki oleh umat Islam disamping keilmuwan yang 

mempuni, agar peribahasa mengenai jarit lawas ing sampiran dapat 

dihindari oleh umat Islam. 

1) QS: Ar-Radu ayat 11 

َعقِّجَ   ۥىَُٔ  ِ   ذ  ٍُ ٝ   ِِ ٞ  ثَ  ٍِّ ِ   ِٔ ََٝذ ٍِ ِٔ َخي   َٗ ِ   ۥفَظَُُّ٘ٔ َٝح   ۦفِ ٍِ   ٍ  شِ أَ

ِ  ٱ ُا  ّللا َ ٱ إِ ب َُٝغِّٞشُ  ََّل  ّللا ٍَ   ٘ ٚ   ًٍ ثِقَ ب َُٝغُِّٞشٗاْ  َحزا ٍَ    ٌ ِٖ  ثِأَّفُِغ

إَِراا  ُ ٱ أََسادَ  َٗ ٘   ّللا ٘ا  ً  ثِقَ َشدا  فََل  اء  ُع ب ۥ  ىَُٔ  ٍَ ٍَ ِ ىٌَُٖ َٗ ٍِّ  ِٔ  ۦُدِّٗ

ِ اهٍ  ٍِ َٗ  ٔٔ 
Artinya: “Allah memiliki malaikat yang senantiasa mengawal 

manusia dari depan dan dari belakangnya. Para malaikat 

mengawasi perbuatan manusia atas perintah Allah. Sesungguhnya 

Allah tidak akan mencabut nikmat yang diberikan kepada suatau 

kaum, kecuali kaum itu merusaknya sendiri dengan dosa. Apabila 

allah menghendaki mengadzab suatu kaum, maka tidak akan ada 

yang dapat merintanginya, dan mereka tidak mempunyai penolong 

selain Dia”
130

 

 

 

2) QS: Al-Jumuah ayat 10 

٘  ٱ قُِعَٞذِ  فَئَِرا يَ َ ٱ فِٜ ّزَِشُشٗاْ ٱفَ  حُ ىصا  زَُغ٘اْ ث  ٱَٗ  ضِ س  ْل 

ِ ِ ٱ وِ فَع   ٍِ َ ٱ ُمُشٗاْ ر  ٱَٗ  ّللا ٌ   اَمضِٞش   ّللا َُ رُف   ىاَعياُن  ٓٔ  يُِح٘
 

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, bila shalat jumah telah 

selesai dilaksanakan, maka berpencarlah kalian di muka bumi. 

Carilah rezeki dari sebgian karunia Allah. Perbanyaklah kalian 

mengingat Allah supaya kalian mendapatkan keberuntungan di 

dunia dan di akhirat.”.
131

 

 

                                                           
130 Muhammad Thalib, Al-Quran Karim: Tarjamah..., hlm.  251. 
131 Muhammad Thalib, Al-Quran Karim: Tarjamah..., hlm. 555. 
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3) QS: Al-Insyirah ayat 7 

 ٧  َّصت  ٱفَ  ذَ فََشغ   فَئَِرا
 

Artinya: “Wahai Muhammad, karena itu bila kamu telah 

menyelesaikan suatu urusan duniamu, maka laksanakanlah 

ibadah dengan baik,”.
132

 

 

 

4) HR. Muslim 

Artinya: “...Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai 

Allah daripada orang mukmin yang lemah. Masing-masing ada 

kebaikannya. Bersemangatlah untuk mengerjakan sesuatu yang 

bermanfaat bagi dirimu,...”. 
133

 

 

Pendidikan Islam bukan hanya berkutat kepada ritual 

penyembahan semata, akan tetapi juga panduan dalam kehidupan. 

Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi ilmu. Bahkan ayat 

pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah ayat 

terkait ilmu pengetahuan. Ilmu di sini bukan hanya terbatas pada 

pengetahuan kognitif semata, akan tetapi juga pengetahuan spiritual, 

dan sosial. 

 

g. Kacang Mangsa Tinggalan Lanjaran 

Peribahasa kacang mangsa tinggalan lanjaran ini merupakan 

peribahasa yang tersusun dari 4 kata dasar. Secara epistemologi, kata 

kacang memiliki arti yang sama dengan kata kacang dalam bahasa 

Indonesia. Kata mangsa ini dapat diartikan sebagai masakan atau pasti 

tidak akan, sedangkan untuk kata tinggalan dapat diartikan sebagai 

                                                           
132 Muhammad Thalib, Al-Quran Karim: Tarjamah..., hlm. 597. 
133 Imam An-Nawawi, Riyadh ash-Shalihin..., hlm. 108. 
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meninggalkan.
134

 Kata yang terakhir yang menyususun peribahasa 

tersebut adalah kata lanjaran. Kata lanjaran memiliki beberapa arti 

yaitu mulai dari junjungan, penjalaran,
135

 hingga batang yang 

menjalar.
136

 Dengan demikian secara arti bahasa, peribahasa kacang 

mangsa tinggalan lanjaran bisa diartikan sebagai kacang pasti tidak 

akan meninggalkan batan lanjarannya. 

Jika dalam peribahasa Indonesia, peribahasa kacang mangsa 

tinggalan lanjaran ini identik dengan peribahasa air cucuran atap 

jatuhnya ke pelimbahan juga. Oleh karenanya apabila ditinjau secara 

terminologi, peribahasa kacang mangsa tinggalan lanjaran dapat 

diartikan sebagai seorang anak yang memiliki kemiripan dengan 

bapak atau ibunya. Walaupun demikian, ada juga yang mengartika 

kacang mangsa tinggalan lanjaran dengan anak dari seorang yang 

jahat menjadi baik, atau anak dari seorang yang baik menjadi jahat. 

Berikut merupakan alkisah mengenai peribahasa kacang mangsa 

tinggalan lanjaran tersebut:
137

 

Ing jaman kuna ana sawijine pangulu wadana, duwe anak 

wedon siji becik rupane. Bareng diwasa dipungut dadi ampile 

wadanani ing kono. Dene wadana mau sadina-dina saben rampung 

nggarap gawe, mesthi ngabotohan, ora pisan eling marang agamane. 

\lawas-lawas embok ampil ngandheng, susuwene iku, kyai 

pangulu nyipta, yen ing tembe olehe ngandeg anake wadon iku 

pinaringan luwar, jabang bayi arep disuwun, aja kongsi ana ing 

kawedanan. Wusana jabang bayi lahir lanang, diarani Canthula. 

Bareng mengkono kyai pangulu enggal duwe panuwun marang 

wadana mau, yen putune iku disuwun momong. Nalika samana jabang 

                                                           
134 F.S. Darmasoetjipta, Kamus Peribahasa..., hlm. 72. 
135 L. Mardiwarsito, Peribahasa dan Saloka Jawa..., hlm.  65. 
136 F.S. Darmasoetjipta, Kamus Peribahasa..., hlm. 72 
137 Mas Merta Senjaya, Layang Bebasan lan Saloka:..., hlm. 14-15. 
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bayi bareng uwis disapih, mbanjur diwehane marang kyai pangulu. 

Dene wadana iku iya mangerti, yen bocah iku ing tembe supaya aja 

nglakoni maksiyat. 

Mangkono iku kelakon, si Canthula iku awit bayi kongsi 

diwasa, miturut piwulange kakene. Bareng si Canthula umur pitulas 

taun, kyai pangulu mati, dadi si Canthula kepaksa ngadhepi bapakne. 

Sanajan si Canthula mau ora pinter ngabotohan, ananging sarehne 

saben dina ngadhepi, lawas-lawas iya bisa sarta dhemen, malah-

malah kongsi bisa ngalekake panggaweyane kang becik. 

Ora antara taun, wadana mau mati, dene sapatine bapakne 

iku, si Canthula sadina-dina saba ing pasambakan, nanging ora ana 

wong kang gumun, awit iya uga si Canthula bisa ngaji sarehne 

bapakne iku kelebu warok ngabotohan, dadi sok wong muni 

mangkene: “Kacang mangsa tinggalan lanjaran.” 

 

Dari alkisah di atas dapat diambil pelajaran pentingnya untuk 

menjadi orang tua yang baik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan yang baik dan benar bagi seorang anak sangatlah penting 

dalam keluarga. Hal tersebut dikarenakan, keluarga adalah tempat 

pendidikan pertama dan paling utama dalam membentuk karakter 

seorang anak. Pendidikan yang baik tentunya membutuhkan pendidik 

yang baik pula. Seorang pendidik dalam keluarga adalah kedua orang 

tua, yaitu ayah dan ibu. Dengan demikian, menjadi seorang ayah dan 

ibu haruslah memiliki kompetensi yang baik pula sebagai seorang 

pendidik.  

Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan keluarga 

merupakan satu dari tri pusat pendidikan, selain pendidikan di sekolah 

dan pendidikan di masyarakat.
138

 Di dalam pendidikan Islam, terdapat 

pula arahan kepada umatnya untuk memperhatikan pendidikan di 

                                                           
138

 Machful Indra Kurniawan, “Tri Pusat Pendidikan sebagai Sarana Pendidikan Karakter 

Anak Sekolah Dasar”, Jurnal Pedagogia, Vol. 4, No. 1 (Februari 2015), hlm. 44 
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dalam keluarganya. Hal tersebut dapat tersirat dalam beberapa ayat 

Quran dan hadis di bawah ini: 

1) QS. Al-Furqon ayat 74 

َِ ٱَٗ  َُ  ىاِزٝ َب َٝقُ٘ىُ٘ ِ   ىََْب َٕت   َسثْا ٝا   ِجَْبَٗ  أَص   ٍِ ُرسِّ حَ  زَِْبَٗ  قُشا

ِ  أَع   َِ ىِي   َْبَعي  ج  ٱَٗ  ُٞ زاقِٞ ب َُ ًٍ ب ٍَ  ٧ٗ  إِ
 

Artinya: “Dan orang orang yang berdoa: Whai Tuhan kami, 

jadikanlah istri-istri dan anak-anak kami orang-orang yang shalih. 

Jadikanlah anak keturunan kami suri tauladan bagi orang-orang 

yang shalih”
139

 

 

2) QS. At-Tahrim ayat 6 

ا  َِ ٱ أََُّٖٝبَٝ  ُْ٘اْ  ىاِزٝ ٍَ ٘ا  َءا ٌ   اْ قُ ٕ   أَّفَُغُن أَ َٗ  ٌ قُُ٘دَٕب اَّبس   يُِٞن َٗ 

ٞ   ِحَجبَسحُ ى  ٱَٗ  ىْابطُ ٱ   َٖبَعيَ
ا يَ   َّلا  ِشَذاد   ِغَلظ   ئَِنخٌ ٍَ

َُ َٝع   َ ٱ ُص٘ با  ّللا ٍَ   ٌ َشُٕ ٍَ َٝف   أَ َٗ َُ ب َعيُ٘ َُ ُٝؤ   ٍَ ُشٗ ٍَ  ٙ 
 

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, periharalah diri kalian 

dan keluarga kalian dari siksa neraka. Neraka itu bahan 

bakarnya adalah manusia dan berhala-berhala. Malaikat yang 

kekar lagi kasar menjaga neraka. Para malaikat tidak pernah 

menyalahi perintah yang Allah berikan kepada mereka. Para 

malaikat senantiasa melaksanakan perintah-Nya”
140

 

 

Dari ayat di atas terlihat bahwa dalam pendidikan Islam begitu 

menaruh perhatian kepada pendidikan di dalam keluarga. Hal-hal 

yang harus diperhatikan diantaranya adalah mulai dari memilih calon 

istri atau suami yang merupakan calon ayah dan ibu bagi anaknya 

kelak, memberikan nama yang baik, hingga mengajarkan padanya 

berbagai ilmu. Dalam pelaksanaannya, hal yang tidak kalah penting 

adalah senantiasa memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. 

                                                           
139 Muhammad Thalib, Al-Quran Karim: Tarjamah..., hlm. 367. 
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Dengan demikian, untuk mengharapkan anak yang sholih, maka jalan 

pertama yang harus ditempuh bagi orang tua adalah menjadi sholih 

terlebih dahulu. Karena orang tua yang baik, akan menghasilkan anak-

anak yang sholih juga, Insyaallah. 

 

h. Kakean Gludug Kurang Udan 

Secara bahasa peribahasa kakehan gludhuk kurang udan 

memiliki arti terlalu banyak guruh kuran hujan. Hal ini tentunya 

sering terjadi ketika sebelum hujan banyak terdengar suara guruh yang 

begitu menggelegar, akan tetapi ketika hujan mulai turun jumlahnya 

tidak terlalu banyak air hujan yang turun. 

Peribahasa kakehan gludhuk kurang udan apabila ditinjau dari 

sisi istilah yang sering dimaknai oleh banyak orang, maka dapat 

diartikan sebagai terlalu banyak berkata kurang bukti. Peribahasa ini 

banyak ditujukan kepada orang yang hanya pandai perkata-kata akan 

tetapi kurang dalam hal praktek di lapangan. Atau juga dapat diartikan 

sebagai orang yang banyak mengumbar janji akan tetapi sedikit yang 

ia tepati.
141

 Walaupun demikian, sebenarnya peribahasa ini juga 

menyiratkan nilai-nilai lainnya, yaitu seperti untuk tidak bersikap 

sombong dan agar senantiasa bersikap sesuai dengan perkataannya 

(konsisten). 

                                                           
141 L. Mardiwarsito, Peribahasa dan Saloka Jawa..., hlm.  66 



85 
 

 

Untuk lebih mengelaborasi peribahasa di atas, berikut 

merupakan alkisah mengenai peribahasa kakehan galudhuk kurang 

udan  tersebut:
142

 

Ing negara ana tukang kayu aran si Suma. Wateke dhemen 

umuk, luwih-luwih umure yen kaonggrong. Dene yen teka ing omahe 

sanak kawanuhane, amasthi nacad barenge kang duwe omah, sarta 

saguh nggawekake, utawa aweh kang luwih becik. 

Mangkono iku uwis kerep ana kang nyatakake, ing bab 

kasaguhane tukang kayu mau, nanging ora ana pisan kang 

dilaksanani. 

Ing sawijine dina si Suma teka ing omahe mitrane, mungguh 

mitra kang ditekani iku, dhemen ngonggrong. Ora suwe kang duwe 

omah nuduhake lemarine kang ana ing senthong rada rusak, sarta 

celathu, “Kang Suma! Lemantun kula niki, senese kakang kang 

ndandosi, mboten saged sae.” Tukang kayu sumambung, “O, dhi 

tanpa damel yen niku kula dandanana, awit kayune empun kropok. 

Dene yen adhi ajeng ngangge lemari, kula gadhah satunggil teksih 

sae, nika mawon dika gawe mriki.” Ananging kang duwe omah mau, 

iya oramelu marang tembunge si Suma kang kaya mengkono iku, awit 

uwis sumurup marang adate. 

Ing dinane maneh si Suma teka ing omahe mitrane, mungguh 

mitra kang ditekani iku, dhemen melehake marang wong umuk kang 

sembada. Ora suwe ana ing kono, si Suma nacad weranane kang 

duwe omah, tembunge: “Weranamu iku gaweyane sapa, dhi? Dene 

kok kasar temen. Aku iya  entas gawe werana rada becik, kongkonan 

enggonen.” Kang duwe omah nyauri: “La, iya sapa wonge kang ora 

kelu marang tembungmu kang kaya mangkono iku, ananging cacadmu 

iku kakehan galudhuk kurang udan.” Mungguh tembunge kang duwe 

omah mangkono iku, ndadekake panggraitane si Suma, wekasan olehe 

sok ngecemong iku rada suda. 

 

Dari alkisah di atas dapat diambil pelajaran bahwa sejatinya 

kita harus berhati-hati dalam bertindak, khususnya dalam berkata. 

Jangan sampai apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa diperbuat. 

Dalam kasus di atas juga tersirat bahwa di dalam peribahasa kakehan 

galudhuk kurang udan juga tersirat nasehat untuk tidak 
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menyombongkan diri sendiri atas kemampuan yang dimilikinya. Di 

dalam pendidikan Islam, hal-hal terkait nilai-nilai dari peribahasa 

kakehan galudhuk kurang udan  tersebut juga dibahas, baik di dalam 

Quran maupun hadis, diantaranya: 

1) QS: As-Shaff ayat 2-3 

ا  َِ ٱ أََُّٖٝبَٝ  ُْ٘اْ  ىاِزٝ ٍَ ٌَ  َءا َُ  ىِ ب رَقُ٘ىُ٘ َُ رَف   ََّل  ٍَ  َمجُشَ  ٕ  َعيُ٘

ق   ِ ٱ ِعْذَ  زًبٍَ ب رَقُ٘ىُ٘اْ  أَُ ّللا َُ َعيُ رَف   ََّل  ٍَ ٘  ٖ 
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian 

berkata akan berbuat yang baik, tetapi ternyata tidak kalian 

lakukan?. Sungguh amat besar murka Allah terhadap kalian 

karena tidak melakukan perbuatan baik yang telah kalian katakan 

itu”
143

 

 

 

 

2) QS: Al-Baqarah ayat 44 

َُ أَرَأ  ۞ ُشٗ  ٱثِ  ىْابطَ ٱ ٍُ
٘   جِشِّ ى  رََْغ َٗ َُ   ٌ ٌ   أَّفَُغُن أَّزُ َُ رَز   َٗ  يُ٘

َُ رَع   أَفََل  َت  ِنزَ  ى  ٱ  ٗٗ  قِيُ٘
Artinya: “Wahai Bani Israil, patutkah kalian menyuruh manusia 

beriman kepada Muhammad, sementara kalian sendiri tidak 

beriman kepadanya? Padahal kalian telah membaca Taurat dan 

Injil. Apakah kalian tidak mau memikirkan bahwa tindakan 

kalian sangat bodoh?”
144

 

 

3) HR: Bukhari 

Artinya: “Allah tidak akan memandang orang yang menarik kain 

sarungnya dengan congkak, nanti pada hari kiamat”
145

 

 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa sejatinya 

terdapat nilai-nilai tersirat yang luas dari peribahasa kakehan galudhuk 

kurang udan. Khususnya terkait ajaran tentang menghindari perilaku 

                                                           
143 Muhammad Thalib, Al-Quran Karim: Tarjamah..., hlm. 552. 
144 Muhammad Thalib, Al-Quran Karim: Tarjamah..., hlm. 8. 
145 Achmad Sunarto dan Syamsuddin Noor, Himpunan Hadis..., hlm. 290. 
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sombong dan juga munafik (perkataan dan perbuatan tidak sama) 

yang juga diajarkan di dalam pendidikan Islam. 

 

i. Kegedhen Endhas Kurang Utek 

Pengertian peribahasa kegedhen endhas kurang utek jika 

ditinjau dari sisi bahasa, yaitu arti perkata dapat diartikan sebagai 

berikut: kegedhen (kebesaran atau terlalu besar), endhas (kepala), 

kurang utek (kurang otak). Dengan demikian, peribahasa kegedhen 

endhas kurang utek apabila diartikan secara istilah, dapat berarti 

sebagai orang yang kurang ilmu atau pikiran, atau juga ditujukan 

kepada orang yang sombong, kurang perhitungan, kurang sopan 

santun, angkuh yang tidak dapat menempatkan dirinya.
146

 

Ada alkisah menarik yang berkaitan dengan peribahasa 

kegedhen endhas kurang utek, seperti berikut:
147

 

Ana priyayi ngumbara, diiringi punakawan siji. Bareng lakune 

adoh lemebu ing ing omahing sawijining mantri. Ananging kang duwe 

omah panuju ora ana. Sarehne priyayi iku sumeja nginep ing kono, 

dadi ngenteni. 

Ora suwe wong siji teka. Mangkono sarwa becik, atudhung 

bulu-bulu tur cripon, tekanan, sadalan-dalan sarwi ngobat-abitke 

tekene. Dene kanthonge klambi, kiwa tengen kebak daluwung lan 

patlod. Bareng ana ing kono, tanpa aruh-aruh marang priyayi mau, 

malah kumingsun ndeleng layang sarwi clumak-clumik, apa meneh 

mada marang ukara lan pitembungane layang iku. Ananging olehke 

ngiling-ilingi sukone aksara ana nduwur. Nalikia iku uga priyayi mau 

ngira, ten wong iku kegedhen endhas kurang utek. 

Nalika samana kasaru kang dewe omah teka, satekane iku 

enggal mbagekake marang ptiyayi mau, dene wong kang kumingsun 

mbanjur lunga. Priyayi takon marang kang duwe omah: “Punika wau 

                                                           
146 F.S. Darmasoetjipta, Kamus Peribahasa..., hlm. 89. 
147 Mas Merta Senjaya, Layang Bebasan lan Saloka:..., hlm. 91-92. 
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priyaantun punapa, mas Bei?” Wangsulane kang tinakonan: “O, 

tiyang punika wau dede priyantun, ananging abdi Walandi.” Dhayoh 

bareng gumun sanget, yen punika wau dede priyantun, malah-malah 

kula westani priyantun carik, awit kala wau saderengipun sampeyan 

dhateng, piyambakipun ngiling-ilingi serat ingkan temumpang ing 

meja punika, sarta clumak-clumik, nanging sukunipun aksara teka 

wonten nginggil.” Kang duwe omah banget gumuyune, bareng nrungu 

tuture dhayoh iku, celathune: “Inggih leres pangandika sampeyan, 

awit tiyang wau pancen kagengen sirah kirang utek.” 

 

Dari alkisah di atas dapat tergambar bahwa sejatinya orang 

yang senantiasa membanggakan dirinya bukanlah pribadi yang arif. 

Sebagai seorang pribadi manusia tentunya tidak lepas dari interaksi 

dengan orang lain. Dalam berinteraksi inilah, banyak diantara kita 

acapkali kurang dapat mendudukan perkataan dan perilaku kita. 

Bahkan tidak jarang masalah besar datang hanya dikarenakan hal 

sepele seperti kurang menjaga ucapan dan sebagainya. Dalam 

pendidikan Islam, Allah SWT dan Rasulullah SAW sejatinya sudah 

mewanti-wanti kepada umatnya untuk senantiasa dapat menempatkan 

dirinya sesuai situasi dan kondisi yang ada. Beberapa ayat dan hadis 

yang membahasnya diantaranya: 

1) QS. Al-Hujurat ayat 11 

ا  َِ ٱ أََُّٖٝبَٝ  ُْ٘اْ  ىاِزٝ ٍَ ٘   َخش  َٝغ   ََّل  َءا ِ ً  قَ ٍِّ   ٘ ا  ًٍ قَ  ٚ  أَُ َعَغ

ٞ   َُٝنُّ٘٘اْ  ْ   اش  َخ ٍِّ  ٌ ََّل  ُٖ ِ ء  َِّغبا  َٗ ا  ءٍ َِّّغبا  ٍِّ  ٚ ِا  أَُ َعَغ  َُٝن

  ٞ ْ   اش  َخ ِا  ٍِّ ََّل  ُٖ ٗا رَي   َٗ ُض ٌ   اْ َِ ََّل  أَّفَُغُن َ ٱثِ  رََْبثَُضٗاْ  َٗ  ْل 
 ِت  قَ  ى 

ُۚ ى  ٱ ٌُ ع  لِ ٱ ظَ ثِئ   ِ ٱ ذَ ثَع   فُُغ٘ ََ  ْل  ٝ  ِِ ِ ٍَ َٗ   ٌ   َٝزُت   ىا
ا ىَ  ْٗ ُ ٌُ  ئِلَ فَأ ُٕ 

 ٱ
َُ ىظا  ٘ َُ  ٔٔ  يِ

 

Artinya: “Wahai orang-orang mukmin, janglah suatu kaum 

merendahkan kaum lainnya. Barangkali kaum yang direndahkan 

itu lebih baik dari yang merendahkan. Janganlah seseorang 
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perempuan merendahakan perempuan lainnya. Barangkali 

perempuan yang direndahkan itu lebih baik dari perempuan yang 

merendahkan. Dan janganlah kalian mencela sesama mukmin 

secara sembunyi-sembunyi. Jangalah pula kalian menggunakan 

kata-kata panggilan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan kepada 

orang yang telah beriman adalah kata-kata panggila jahiliyah. 

Siapa saja yang tidak mau bertaubat dari dosanya, mereka itu 

adalah orang-orang zhalim.”
148

 

 

 

 

 

 

 

2) QS. Al-Azhab ayat 58 

 

َِ ٱَٗ  َُ ُٝؤ   ىاِزٝ ؤ  ى  ٱ ُرٗ َُ َِ ِْٞ ؤ  ى  ٱَٗ  ٍِ َُ  َْ ٞ   ذِ ٍِ ب شِ ثَِغ  زََغجُ٘اْ م  ٱ ٍَ

يُ٘اْ ح  ٱ فَقَذِ  ََ ٖ   زَ إِص   بْ  زَ  ثُ ْ   بَ  َٗ جِٞ  ٥٘  بٍُّ
 

Artinya: “Orang-orang yang memperolok-olok kaum mukmin laki-

laki dan kaum mukmin perempuan, padahal mereka tidak 

melakukan kesalhan apapun, maka orang itu telah melakukan 

perbuatan bohong dan dosa besar”
149

 

 

3) HR. Ad-Dailami 

Artinya: “Barangsiapa menjamin padaku (menjaga) apa yang ada 

di antara kedua tulang rahangnya (yakni lisan), dan apa yang ada 

di antara dua kakinya (kemaluan), niscaya aku menanggungnya 

dengan surga.”
150

 

 

Dari ayat dan hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa di 

dalam peribahasa kegedhen endhas kurang utek terdapat nilai-nilai 

pendidikan Islam yang tersirat. Salah satu yang paling menonjol 

adalah nasihatnya kepada manusia agar senantiasa menjaga perilaku, 

                                                           
148 Muhammad Thalib, Al-Quran Karim: Tarjamah..., hlm. 517. 
149 Muhammad Thalib, Al-Quran Karim: Tarjamah..., hlm. 427. 
150 Achmad Sunarto dan Syamsuddin Noor, Himpunan Hadis..., hlm. 292. 
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baik itu tutur kata dan perbuatan agar mampu menempatkan dirinya di 

tengah masyarakat dengan baik.  

 

j. Klenthing Wadhah Masin 

Peribahasa klenthing wadhah masin terdiri dari tiga kata yaitu, 

klenthing (periuk untuk mengembil air), wadhah (tempat), masin 

(asin). Dengan demikian, secara bahasa dapat diartikan sebagai 

kelenting atau periuk tempat air garam. Secara istilah peribahasa 

klenthing wadhah masin diartikan sebagai orang yang melakukan 

perbuatan jahat, walaupun sudah insaf akan tetapi tetap nampak 

bekas-bekasnya dari perbuatannya dimasa lalu.
151

 Untuk lebih dapat 

mengelaborasi peribahasa ini, maka patut melihat alkisah berikut yang 

berkaitan dengan peribahasa klenthing wadhah masin tersebut:
152

 

Saprene duga-duga wus ana sawindu, ana caritane wong 

wadon siji, becik rupane. Wong wadon mau, awit umur rolas taun, 

lola sarta banget kekurangane. Sarehne ora ana kang mengkoni 

mbanjur dicandhak ing grema, diicuk-icuk amrih muturuta 

piwulangae, lawas-lawas bisa dadi joget. 

Sarehne becik rupane, sarta wasis pratingkahe lawas-lawas 

kondhang kumbul laris banget, kongsi bisa cukup, malah-malah ing 

ngatase joget, kena diarani sugih. 

Bareng dhungkap umur patang puluh taun, joget mau tinakdir 

eling marang panutane, sanalika iku uga mbanjur tobat nasoca. Let 

sawatara taun meneh, joget mau lunga kajo, kongsi lestari bisa mulih. 

Ananging isih ana cacade gedhe, iya iku saben ana tayuban nyai haji 

mau kudu nonton, dene ana ing panotonan kono, semangsa ana 

niyaga, luput panabuhe gamelan, yai haji mau kudu mbekuh, apa 

meneh yen ana joget kurang irama, iku kaya amiulang-mulanga. Dadi 

sok wonge kang kapranggulan lan nyai kaji ana panontonan, unine 

                                                           
151 F.S. Darmasoetjipta, Kamus Peribahasa..., hlm. 94. 
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mengkene: “Klenthing wadhah masin, sanajan digojagana iya isih 

ana ambu-ambune.” 

 

Dari kisah di atas dapat diambil sebuah pelajaran bahwa untuk 

mengubah sebuah sifat atau perilaku tidaklah mudah. Peribahasa 

klenthing wadhah masin sejatinya tidak hanya dialamatkan untuk 

orang yang pernah melakukan perbuatan kriminal (pidana), akan 

tetapi lebih luas lagi peribahasa ini juga menyiratkan akan pesan 

terkait pendidikan karekter. Pendidikan adalah proses panjang 

manusia dalam misinya menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke 

waktu. Pendidikan karakter dalam sistem pendidikan Indonesia sudah 

mulai menjadi acuan dengan adanya Keputusan Presiden RI No. 1 

Tahun 2010. Dalam pendidikan karakter terdapat tiga komponen 

penting, yaitu: moral knowing, moral feeling, dan moral action.
153

 

Sebelum adanya teori-teori dan pakar pendidikan mengenai 

pendidikan karekter, dalam sejarah pendidikan Islam jauh lebih dulu 

dipraktekkan oleh sang pembawa rislah, yaitu Nabi Muhammad SAW. 

Rasullah SAW adalah contoh karaktek sejatinya dari makhluk yang 

dinamakan manusia itu harusnya bertindak dan berperilaku. Beberapa 

ayat dan hadis yang membicarakan mengenai pentingnya pendidikan 

karakter, diantaranya: 

1) QS. Al-Ahzab ayat 21 

َُ  ىاقَذ   ٌ   َمب ِ ٱ َسُع٘هِ  فِٜ ىَُن حٌ أُع   ّللا ِ َحَغَْخ   َ٘ ََ َُ  ىِّ  َمب

َ ٱ ُج٘اْ َٝش   ٘  ى  ٱَٗ  ّللا ا ٱ ًَ َٞ َرَمشَ  ِخشَ ْل  َ ٱ َٗ  ٕٔ  اَمضِٞش   ّللا
                                                           

153
 Mansur Muslich, Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 75. 
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Artinya: “Wahai kaum mukmin, sungguh pada diri Rasulullah 

telah ada teladan yang baik bagi kalian yang mengaharapkan 

rahmat Allah, beriman kepada hari akhirat dan banyak mengingat 

Allah.”
154

 

 

2) QS. Luqman ayat 12-14 

ىَقَذ   َٗ   ٞ  ٱ َِ ََ  ىُق   َْبَءارَ
خَ ِحن  ى  ََ  ُِ ِ   ُنش  ش  ٱ أَ ِ ّلِلا ٍَ ب ُنش  َٝش   َٗ ََ  فَئِّا

ِٔ ىَِْف   ُنشُ َٝش   ِ ۦ  ِغ ٍَ ُا  َمفَشَ  َٗ ِ َ ٱ فَئ ٜ   ّللا ٞذ   َغِْ َِ إِر   ٕٔ  َح  قَبهَ  َٗ

ِٔ ث  لِ ُِ ََ  ىُق   َ٘  ۦِْ ُٕ ٜا َٝ   ۥَِٝعظُُٔ  َٗ ِ  ٱثِ  ِشك  رُش   ََّل  جَُْ ُا  ّللا  كَ ىشِّش  ٱ إِ

ٌ   ٌٌ ىَظُي   ٞ   ٖٔ  َعِظٞ صا َٗ ِ ٱ َْبَٗ َ٘   َِ َّغ  ْل  ٝ  ثِ يَز   ِٔ ىَِذ ََ ُٔ  ُٔ َح ٍُّ  ۥأُ

  ٕ ٚ   ًْبَٗ ٕ   َعيَ فَِص   ِ  َٗ ٞ   فِٜ ۥئُُ َٗ ٍَ ُِ  ِِ َعب  ىِٜ ُنش  ش  ٱ أَ

  َ٘ ىِ َٗ  ٝ ٜا  لَ ىَِذ ِصٞشُ ى  ٱ إِىَ ََ  ٔٗ 
 

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada 

Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa 

yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur 

untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka 

sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".Dan 

(ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan Kami perintahkan 

kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; 

ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, 

hanya kepada-Kulah kembalimu.”
155

 

 

3) HR. Muslim 

Artinya: “...Kebajikan adalah budi pekerti yang baik, sedangkan 

dosa (kejahatan) adalah sesuatu yang merisaukan hati, dan kamu 

tidak senang apabila hal itu diketahui orang lain.”
156

 

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sejatinya dari 

peribahasa klenthing wadhah masin ternyata memiliki maksud tersirat 
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156 Imam An-Nawawi, Riyadh ash-Shalihin..., hlm. 492. 



93 
 

 

di dalamnya. Salah satu yang menonjol adalah mengenai pentingnya 

sebuah karakter. Bahkan saking pentingnya sebuah karakter, sehingga 

ia akan sulit untuk diubah. Seorang yang memiliki karakter yang baik 

semisal, akan sulit berubah menjadi pribadi yang jahat. Begitu pula 

sebaliknya, seorang yang sudah memiliki karakter yang buruk, 

walaupun ia sudah berubah tetap tidak akan mudah baginya 

merubahnya. Laksana sebuah klenthing wadhah masin, walau sudah 

dibasuh akan tetap ada bau bahkan rasa asin yang tertinggal. 

  

k. Mambu Kulit Daging 

Peribahasa mambu kulit daging ini secara istilah memiliki 

kemiripan dengan peribahasa sebelumnya, yaitu bacin-bacin yen iwak. 

Waalaupun demikian, konteks penggunaannya memiliki perbedaan. 

Peribahasa mambu kulit daging bisa diartikan sebagai oragn dari satu 

keturunan, meskipun sudah jauh tetapi masih saudara, atau masih 

berbau saudara.
157

 Untuk dapat mengelaborasi peribahasa ini, menarik 

untuk menyimak alkisah berikut:
158

 

Raden Ngabei Mangunpranata, mantri ing nagara Surakarta 

duwe anak loro lanang wadon. Kang tuwa aran si Tijah, kang anom 

aran si Kusen. Bocah loro iku awit padha diomah-omahake, kongsi 

padha peputu, ora temu-tinemu awit adoh lan ora kobere. Si Tijah 

omah ing karesidhenan Priyangan, amarga ngetutake lakine. 

Ing sawijine dina anake lanang si Tijah kang aran si 

Landhung, lunga ngumbara golek pagaweyan, munggah si Landhung 

iya wis kerep dipituturi, yen biyunge iku, asale saka nagara 

Surakarta, anake Raden Ngabei Mangunpranata mantri, lan duwe 
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anak lanang siji, cilike aran si Kusen. Ora antara sasi lakune 

Landhung tutug ing nagara Surakarta, tekane ing wayah asar 

mbanjur golek kang duwe omah panuju ana ing pangerepan, enggal 

takon, tembunge: “ndika konca pundi, lan ajeng napa?” si Landhung 

sumaur: “Kula tiyang ing pasundhan, badhe nyuwun nyipeng ing 

dalem sampeyan sadalu kemawon.” Priyayi iya mbanjur nglinani. 

Munggah priyayi iku iya si Kusen mau, ananging ing wektu 

iku ora eling, yen duwe sadulur ana pasundhan. Ing bengi iku si 

Landhung ora pati diopeni, bareng esuk si Landhungtakon marang 

anake priyayi kang duwe omah, tembunge: “Raden keng rama punika 

lenggahipun priyantun punapa, lan asmanipun sinten?”, Kang 

tinakon mangsuli: “Lenggahipun mantri, asmanipun raden ngabei 

Mangunpranata, awit nunggak semi suwargi embah kula.”Si Ladhung 

nggraita, yen priyayi kang duwe omah iku sadulure biyunge, awit 

rada cocog lan pituture biyunge. Nuli takon meneh: “Sadherekipun 

keng rama punika siten?” Bareng takon mangkono anake priyayi 

nggraita yen bocah iku isih mambu kulit daging, awit dheweke iya sok 

dikandhani yen bapakane iku duwe sadulur wadon, cilike aran si 

Tijah, omah ing pasundhan. 

Nalika samana, bocah loro mau mbanjurake olehe takon 

tinakon, nggancarake asal-usule. Mangka kabener pancen sadulure. 

Wekasan tangis-tinangis tembunge anake priyayi: “Saleresipun 

sampeyan punika lan kula mambet kulit daging.” 

 

Dari alkisah di atas dapat tergambar bahwa sejatinya ikatan 

persaudaraan itu sulit untuk diputuskan. bahkan ada guyonan yang 

mengatakan bahwa: “mungkin ada kata mantan suami/istri, akan tetapi 

tidak akan ada istilah mantan kakak/adik”. Walaupun demikian, 

sejatinya dalam peribahasa mambu kulit daging tersirat nasihat untuk 

senantiasa menjalin silaturahmi kepada sanak saudara. Hal ini penting 

dilakukan terlebih kepada saudara sendiri. Dalam pendidikan Islam 

pentingnya menjaga persaudaraan juga mendapat perhatian tersendiri, 

seperti yang termaktup di dalam Quran maupun hadis, diantaranya: 

1) QS. An-Nisa ayat 1 
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ا  ٌُ  راقُ٘اْ ٱ ىْابطُ ٱ أََُّٖٝبَٝ  ِ َخيَقَُنٌ ىاِزٛٱ َسثاُن  ِحَذح  َٗ   ظ  ّاف   ٍِّ

َخيَقَ  َٗ   ْ ٗ   َٖبٍِ ثَشا  َجَٖبَص َٗ   ْ بٍِ ََ َِّغبا  اَمضِٞش   ِسَجبَّل   ُٖ  ء   َٗ

َ ٱ راقُ٘اْ ٱَٗ  َُ رََغبا  ىاِزٛٱ ّللا ِٔ  َءىُ٘ َ ٱَٗ  ۦثِ ًَ  س  ْل  ُا  َحب َ ٱ إِ َُ  ّللا  َمب

  ٞ ٌ  َعيَ  ٔ  بقِٞج  سَ  ُن
 

Artinya: “Wahai manusia, taatlah kepada Tuhan kalian yang telah 

menciptakan kalian dari diri yang satu, kemudian menciptakan 

pasangannya dari diri yang satu itu. Dari seseorang laki-laki dan 

seorang perempuan pertama itulah Allah mengembangbiakkan 

laki-laki dan perempuan yang banyak. Taatlah kepada Allah, 

Tuhan yang menjadi tumpuan kalian ketika kalian meminta 

rahmat-Nya. Jagalah ikatan kerabat kalian. Allah selalu 

mengawasi perbuatan kalian”
159

 

 

2) QS. Ali Imron ayat 103 

َُ٘اْ ع  ٱَٗ  ِ ٱ وِ ثَِحج   زَِص ٞع   ّللا َِ ََّل  بَج َٗ  
 
قُْ٘ا  ُمُشٗاْ ر  ٱَٗ  رَفَشا

ِ ٱ ََذَ ِّع   ٞ   ّللا ٌ  َعيَ ٌ   إِر   ُن ٞ   فَأَىافَ  ء  َذاا أَع   ُمْزُ ٌ   َِ ثَ  قُيُ٘ثُِن

ِٔ ثِِْع   زٌُجَح  فَأَص   زِ ٌ   بّ  َ٘  إِخ   ۦا ََ ُمْزُ َٗ   ٚ َِ  ح  شَ ُحف   َشفَب َعيَ  ىْابسِ ٱ ٍِّ

ْ   فَأَّقََزُمٌ ُِ  ىِلَ َمَز   َٖب  ٍِّ ُ ٱ ُٝجَِّٞ ٌ   ّللا ِٔ َءاَٝ   ىَُن ٌ   ۦزِ ٖ   ىََعياُن َُ رَ   زَُذٗ

ٖٔٓ 
 

Artinya: “Wahau kaum mikmin, teguhkanlah diri kalian dalam 

melaksanakan Islam secara utuh. Janganlah kalian mengambil 

sebagaian syariat, tetapai meninggalkan sebagian yang lainnya. 

Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ketika kalian masih kafir 

pada jaman jahiliyah kalian bermusuhan. Kemudian Allah satukan 

hati kalian dengan Islam, sehingga kalian menjadi bersaudara. 

Pada jaman jahiliyah kalian mengalami masa kerusakan moral, 

lalu Allah selamatkan kalian dari kerusakan moral itu. 

Demikianlah Allah menjelaskan syariat-Nya kepada kalia supaya 

kalian memperoleh petunjuk untuk hidup bersaudara.
160

 

 

3) Muttafaq „Alaih 

Artinya: “Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: 

Barang siapa yang merasa senang bila dimudahkan rezekinya dan 
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dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung 

hubungan kekeluargaan (silaturahmi).
161

 

Dari ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa di dalam 

Pendidikan Islam begitu memperhatikan masalah terkait persaudaraan. 

Hubungan persaudaraanyang baik tentunya akan membawa banyak 

manfaat, salah satunya adalah membuka pintu-pintu rezeki. Dengan 

demikian secara tersirat peribahasa mambu kulit daging sejatinya 

memiliki nilai-nilai pendidikan Islam khusunya pembahasan terkait 

persaudaraan. 

 

l. Matang Tuna Numbak Luput 

Peribahasa matang tuna numbak luput ini terdiri dari 4 suku 

kata. Secara bahasa dapat diartikan sebagai matang berarti 

menggunakan watang atau menyerang dengan watang, tuna dalam 

bahasa keseharian bisa berarti rugi, akan tetapi dalam konteks kalimat 

ini diartikan sebagai tak sampai, kurang panjang, numbak berarti 

menyerang dengan tombak, luput diartikan sebagai tidak mengenai 

sasaran. Dengan demikian secara sekilas peribahasa matang tuna 

numbak luput ini berarti mewatang tidak sampai, menombak tidak 

mengenai sasaran.
162

 Jika ditinjau dari sisi istilah peribahasa matang 

tuna numbak luput ini biasa diartikan sebagai orang mendakwa yang 

tidak sesuai dengan kenyataan, atau orang yang melancarkan tuduhan 

tanpa bukti, atau juga bisa diartikan sebagai apapun yang sudah 
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dilakukan oleh seseorang akan tetapi selalu gagal.
163

 Terdapat  alkisah 

menarik yang berkaitan dengan peribahasa matang tuna numbak 

luput, seperti berikut:
164

 

Ing desa ana juragan, duwe anak lanang siji aran si Yakub. 

Mungguh dedagangane juragan mau, iya sacandhake bae. Kayata yen 

nduga bakal payu tembako, iya tandho tembako, yenn nduga bakal 

larang pangan, iya tandho gabhah, yen nduga bakal payu lenga, iya 

tandho kacang, dene yen ngarepake sasi becik, mangsane wong 

memantu, lan sasi ramelan, iya kulak wade, mangkono iku salawase, 

ananging ora tau luput pambatange, wekasan saya lawas saya ngreda 

kasugihane. 

Juragan mau bareng kira ndungkap umur pitung windu 

kacandhak ing lara panan, dadi lan patine. Dene sapatine iku, kang 

wadon iya uwis ora bisa nyambut gawe adol tinuku, dadi apa barang 

tetinggalane kang lanang mau, mbanjur dirilakake marang anake 

babar pisan. Dene dheweke nrima diopenana sandhang lan pangane 

ing sadina-dinane bae. Si Yakub anyaguhi, awit sanajan ora marga 

mangkono, iya uwis benere. Anak iku yen uwis tuwa genti ngopeni 

wong tuwane. Mungguh tetinggalane juragan mau, kurang luwih 

pangaji seket ewu rupiyah, kang pitu likur ewu rupiyah rupa uwang, 

liyane rupa barang warna-warna. 

Nalika samana, si Yakub uwis duwe anak loro. Mungguh laku 

budine ngati-ati, dene pangupa-jiwane iya kaya pangupa-jiwane 

bapakne, nalika isih urip. Ananging bareng watara rong windu 

lasawe, si Yakub uwis ora duwe dhuwit saigar-igara. Mung kari kang 

rupa barang bae, awit apa kang dicipta luput. Dadi saben taun tansah 

tuna. Bareng mangkono si Yakub ngleneri olehe dedagangan, sarta 

mikir-mikir mungguh kang dadi pakolehe. 

Ora antara sasi ana sawiji mitra teka ing omahe si Yakub. 

Satekane ing kono takon, tembunge: “Kados pundi kakang, sampeyan 

kula tinggali kok kirang bingar?” Si Yakub mangsuli; “O, inggih ndi, 

kadospundi anggen kula badhe bingar, digaliyata awit pejah kang 

uwa, kula tampi tilaran yatna pitu-likur ewu rupiyah. Mangka saniki 

kula empon mboten gadhah yatra saigar-igara, awit napa-napa kang 

kula-cipta lepat, dados saprika-sapriki saben taun kula tansah tuna 

kemawon.” Mitrane sumambung: “O, yen mekaten inggih sabara, 

serta engeta, yen tiyang sugih utawi mlarat punika kelebet takdir. 

Rupinipun ingkang tinekdit badhe mlarat, inggih matang tuna numbuk 

luput, kados sampeyang punika. Menggah tiyang ingkang badhe 
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tinekdir sugih, mboten susah pawitan samanten inggih nyekapi, tur 

dados ndrebala. 

 

Dari alkisah di atas dapat tergambar bahwa beitulah salah satu 

realitas orang hidup. Senantiasa ada cobaan yang bertubi-tubi 

menghampiri. Senang-sedih, sakit-sehat, kaya-miskin, mudah-susah 

adalah realitas kehidupan yang tidak terelakkan lagi bagi mereka yang 

menjalaninya. Dalam pendidikan Islam hal semacam ini tergambar 

dalam salah satu rukun Iman yang wajib diimani oleh semua muslim, 

yaitu terkait iman kepada qodho dan qodar.  

Qodho dan qodar merupakan salah satu rukun iman yang 

wajib diimani bagi seorang muslim. Baik qodho dan qodar sejatinya 

merupakan pembahasan yang banyak ulama berbeda pendapat akan 

keduanya. Ada yang berpendapat bahwa qodho adalah ketentuan 

bersifat menyeluruh sejak azali, sementara qodar ialah bagian 

perinciannya. Ada yang berpendapat pula bahwa qadar adalah 

merupakan ilmu, penulisan, kehendak Allah SWT sejak azali dan 

berpendapat bahwa qadho merupakan pelaksanaan terhadap qadar 

tersebut.
165

 Beberapa ayat dan hadis yang membahasnya antara lain: 

1) QS. Al-Qamar ayat 49 

ٜ   ُموا  إِّاب  ٩ٗ  ثِقََذس   ُٔ َْ  َخيَق   ءٍ َش
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 Hafiz Firdaus bin Abdullah, 47 Persoalan Qadar dan QadhaI, (Johor Bahru, 
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Artinya: Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut 

ukuran.
166

 

 

2) QS. Ar- Ra‟d ayat 11 

َعقِّجَ   ۥىَُٔ  ِ   ذ  ٍُ ٍِّ   ٞ ٝ   ِِ ثَ ِ   ِٔ ََٝذ ٍِ ِٔ َخي   َٗ ِ   ۥفَظَُُّ٘ٔ َٝح   ۦفِ ٍِ   ٍ  شِ أَ

ِ  ٱ ُا  ّللا َ ٱ إِ ب َُٝغِّٞشُ  ََّل  ّللا ٍَ   ٘ ٚ   ًٍ ثِقَ ب َُٝغُِّٞشٗاْ  َحزا ٌ   ثِ  ٍَ ِٖ  أَّفُِغ

إَِراا  ُ ٱ أََسادَ  َٗ ٘   ّللا ٘ا  ً  ثِقَ َشدا  فََل  اء  ُع ب ۥ  ىَُٔ  ٍَ ٍَ ِ ىٌَُٖ َٗ ٍِّ  ِٔ  ۦُدِّٗ

ِ اهٍ  ٍِ َٗ  ٔٔ 
 

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka 

menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak 

merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada 

yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia.
167

 

 

3) HR. Muslim 

Artinya: “Pada suatu hari, Rasulullah saw. muncul di antara kaum 

muslimin. Lalu datang seorang laki-laki dan bertanya: Wahai 

Rasulullah, apakah Iman itu? Rasulullah saw. menjawab: Engkau 

beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, 

pertemuan dengan-Nya, rasul-rasul-Nya dan kepada hari 

berbangkit. Orang itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah, apakah 

Islam itu? Rasulullah saw. menjawab: Islam adalah engkau 

beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa 

pun, mendirikan salat fardu, menunaikan zakat wajib dan berpuasa 

di bulan Ramadan. Orang itu kembali bertanya: Wahai Rasulullah, 

apakah Ihsan itu? Rasulullah saw. menjawab: Engkau beribadah 

kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Dan jika engkau 

tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia selalu melihatmu. 

Orang itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat 

itu? Rasulullah saw. menjawab: Orang yang ditanya mengenai 

masalah ini tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Tetapi akan 

aku ceritakan tanda-tandanya; Apabila budak perempuan 

melahirkan anak tuannya, maka itulah satu di antara tandanya. 

                                                           
166 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, AlQuran Tajwid dan Terjemahannya, 

(Bandung: Sygma, 2010), hlm. 530. 
167 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, AlQuran Tajwid..., hlm. 250 
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Apabila orang yang miskin papa menjadi pemimpin manusia, maka 

itu tarmasuk di antara tandanya. Apabila para penggembala 

domba saling bermegah-megahan dengan gedung. Itulah sebagian 

dari tanda-tandanya yang lima, yang hanya diketahui oleh Allah. 

Kemudian Rasulullah saw. membaca firman Allah Taala: 

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan 

tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan 

mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun 

yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan 

diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat 

mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kemudian orang itu berlalu, 

maka Rasulullah saw. bersabda: Panggillah ia kembali! Para 

sahabat beranjak hendak memanggilnya, tetapi mereka tidak 

melihat seorang pun. Rasulullah saw. bersabda: Ia adalah Jibril, 

ia datang untuk mengajarkan manusia masalah agama mereka.”
168

 

 

Dari ayat di atas terlihat bahwa sebagai umat muslim sudah 

merupakan kewajiban untuk mengimani qodho dan qodar. Bahwa apa 

yang terjadi merupakan sebuah ketetapan dari Allah SWT. Walaupun 

demikian, manusia bukanlah wayang yang hanya bergerak apabila 

dalang menggerakannya. Manusia mempunyai kebebasan untuk 

memilih. Dengan demikian paribahasa matang tuna numbak luput, 

sejatinya memiliki makna tersirat bahwa walaupun hal tersebut 

ditujukan kepada orang yang senantiasa mengalami kegagalan, akan 

tetapi sebagai manusia tugas kita hanya berusaha semaksimal 

mungkin dan biarlah Allah menurunkan ketetapan terbaiknya untuk 

hambanya. 

 

m. Nabok Nyileh Tangan 

                                                           
168 Imam An-Nawawi, Riyadh ash-Shalihin..., hlm. 177. 
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Peribahasa nabok nyileh tangan merupakan salah satu 

peribahasa yang sering digunakan dan dimengerti oleh kebanyakan 

masayarakat Jawa. Kata nabok dalam bahasa Indonesia dapat 

diartikan sebagai memukul atau menampar kepala, badan; kata nyilih 

tangan sendiri memiliki arti meminjam tangan. Dengan demikian, 

secara arti bahasa peribahasa tersebut diartikan sebagai memukul atau 

menampar dengan meminjam tangan orang lain.
169

 Secara arti istilah 

peribahasa ini umum diartikan sebagai berbuat jahat dengan perantara 

orang lain, atau dengan meminta bantuan orang lain.
170

 Untuk lebih 

memahami esensi dari peribahasa ini, patut untuk menilik alkisah 

yang berkaitan dengan peribahasa nabok nyileh tangan, seperti 

berikut:
171

 

Ing jaman biyen ana sawijine kabayan desa, yen prentah kuli 

kaecakake ing pagaweyan negara, tansah gemeder, sarta diya-diniya. 

Awit kabayan mau yen angetrapi pagaweyan kuli, pilih esih, saweneh 

ana kang uwis diangkatake ping telu, ana kang pindho, malah ana 

kang ora diangkatake. 

Mengkono iku, lawas-lawas ana sawijine kuli kang disengit 

kabayan mau, anemoni sadulure kang manggon ing liya desa, kang 

misuwur dadi waroking kecu, prelu njaluk tulung supaya kebayan iku, 

enggal bisa salin, utawa sirna. Panjaluk mangkono iki iya sinaguhan. 

Ora antara lawas, anuju mangsa petengan, kabayan mau 

dikecu. Sarehne kabayan iku sanyatane ora duwe, lan pancen mung 

diarah umure bae, dadi lanan wadon kabayan mau mati dening kecu. 

Sarehne uwong ing desa kiwa tengene kono wis padha 

sumurup, yen kabayan kang mati iku ora rukun lan kuline, dadi kabeh 

wong kang padha anyipta, unine: “Patine kabayan ing desa iku, 

amasthi ing desa kono ana kuli nabok nyilih tangan.” 

 

                                                           
169 F.S. Darmasoetjipta, Kamus Peribahasa..., hlm. 122. 
170 L. Mardiwarsito, Peribahasa dan Saloka Jawa..., hlm.  101. 
171 Mas Merta Senjaya, Layang Bebasan lan Saloka:..., hlm. 30. 
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Dari cerita di atas dapat tergambar bahwa, peribahasa nabok 

nyileh tangan banyak digunakan untuk mendefinisikan sebuah 

perilaku atau perbuatan yang buruk. Peribahasa nabok nyileh tangan 

memiliki kedekatan dengan peribahasa dalam bahasa Indonesia yang 

berbunyi lempat batu sembunyi tangan. Peribahasa ini sejatinya 

merupakan peringatan untuk senantiasa berlaku baik dengan siapa 

pun. Karena kita tidak akan pernah tau siapa saja yang akan menusuk 

dari belakang. Di sisi lain, ini juga merupakan peringatan kepada 

orang-orang yang gemar memanfaatkan orang lain guna tujuan yang 

tidak baik. Bahwa perbuatan tersebut tentunya lama-kelamaan akan 

tercium juga. 

Peribahasa nabok nyileh tangan ini secara tidak langsung 

mewanti-wanti pada masyarakat jawa tentang perilaku 

persengkongkolan. Dalam pendidikan Islam peringatan tentang 

tolong-menolong dalam berbuatan dosa mendapat larangan yang tegas 

dari Allah SWT. Baik itu tergambar dalam ayat Al-Quran maupun 

sabda Nabi Muhammad SAW, seperti berikut: 

1) QS. Al-Maidah ayat 2 

ا  َِ ٱ أََُّٖٝبَٝ  ُْ٘اْ  ىاِزٝ ٍَ اْ  ََّل  َءا ا  رُِحيُّ٘ ِ ٱ ئِشَ َشَع  ََّل  ّللا ٖ  ٱ َٗ  شَ ىشا

ًَ ى  ٱ ََّل  َحَشا ََّل  َٛ َٖذ  ى  ٱ َٗ  ى  ٱ َٗ
ا ََّلا  ئِذَ قَيَ  َِ َءاا  َٗ ٞ ٞ  ى  ٱ ٍِّ ًَ ى  ٱ ذَ جَ  َحَشا

َُ َٝج   ٌ   ٍِِّ ل  فَع   زَُغ٘ ِٖ ثِّ ِسظ   سا إَِرا ب  ّ  َ٘  َٗ ٌ  َحيَي   َٗ  زُ

 ص  ٱفَ 
 
ََّل  طَبُدْٗا ٌ  َٝج   َٗ ْاُن ٍَ َِ  ِش َۚ َش  ۚ ُُ ٘   ا ٌ   أَُ ًٍ قَ ُٗم  َصذُّ

 ِِ غ  ى  ٱ َع ًِ ى  ٱ ِجذِ ََ  رَع   أَُ َحَشا
 
ُّ٘اْ  زَُذْٗا َٗ رََعب  جِشِّ ى  ٱ َعيَٚ َٗ
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ٙ   ىزاق  ٱَٗ  ََّل  َ٘ ُّ٘اْ  َٗ َٗ ِ ٱ َعيَٚ رََعب َ  ٱ راقُ٘اْ ٱَٗ  ُِ  َٗ  ُعذ  ى  ٱَٗ  ٌِ ص  ْل  ُا  ّللا  إِ

َ ٱ  ٕ  ِعقَبةِ ى  ٱ َشِذٝذُ  ّللا
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan 

bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-

ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) 

mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 

mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila 

kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. 

Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum 

karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat 

berat siksa-Nya.” 
172

 

 

2) HR. Muslim 

Artinya: “Orang Islam adalah saudara orang Islam, tidak 

menganiaya dan tidak membiarkannya..
173

 

 

3) Ali bin Abi Thalib ra. 

“Kebenaran atau haq yang tidak terorganisir dengan rapi, bisa 

dikalahkan oleh kebatilan yang lebih terorganisir dengan rapi.”
174

 

 

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa sejatinya 

perilaku seperti yang tergambar pada peribahasa nabok nyileh tangan 

sesuatu yang mendapat perhatian, baik dalam tradisi sosial masyarakat 

Jawa, dan terlebih pada ajaran pendidikan Islam. Dengan demikian 

dapat dipahami bahwa di dalam peribahasa nabok nyileh tangan 

sesungguhnya terdapat nilai-nilai pendidikan Islam khususnya 

berkaitan dengan tolong-menolong dalam hal keburukan. 

                                                           
172 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, AlQuran Tajwid..., hlm. 106 
173 Achmad Sunarto dan Syamsuddin Noor, Himpunan Hadis..., hlm. 237. 
174

Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, (Surabaya: Erlangga, 2008, hlm. 31 
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n. Ngemut Legining Gula 

Perbahasa selanjutnya yang akan dibahas adalah ngemut 

legining gula. Peribahasa ini tersusun dari tiga suku kata. Secara 

pengertian bahasa, kata ngemut dalam bahasa Indonesia diartikan 

sebagai mengulum. Sedangkan kata legining gula, diartikan sebagai 

manisnya gula. Dengan demikian secara bahasa peribahasa ngemut 

legining gula diartikan sebagai mengulum manisnya gula. Selanjutnya 

apabila diartikan secara istilah, secara umum peribahasa ngemut 

legining gula dimaksudkan sebagai orang yang berusaha memiliki 

suatu barang yang telah dipercayakan kepadanya agar disimpan baik-

baik,
175

 atau juga bisa diartikan sebagai orang yang dipercaya untuk 

dititipi suatu barang, akan tetapi setelah diminta kembali sulit 

mengembalikan, dikarenakan ia ingin memiliki barang yang dititipkan 

tersebut.
176

 Terdapat alkisah menarik yang berkaitan dengan 

peribahasa ngemut legining gula, seperti berikut:
177

 

Ana randha siji bangsa luhur, duwe anak lanang siji, aran si 

Sungkana, kasaosake munakawan ing Ratune. Sarehne bocah mau 

klebu bocah pinter lan nastiti, tur saregep ing gawe, suwe-suwe bocah 

mau dikasihi ing Ratu Gustine, kongsi dipracaya nyimpen barang 

kang edi-edi lan dhuwit.  

Mongguh mangkono iku, embok randha ngrungu. Bareng 

ngrungu yen anake kinasihan banget, sumelang atine, awit manawa 

ana laline, ora wurung nyunthelake lelakon. 

Ing sawijine dina, embon randha lumebu ing Keraton, nemoni 

anake. Bareng ketemu, emboke enggal atakon: “Engger, aku ngrungu 

warta yen kowe saiki dikasihi banget dening sang Ratu.” Sungkana 

                                                           
175 F.S. Darmasoetjipta, Kamus Peribahasa..., hlm. 131. 
176 L. Mardiwarsito, Peribahasa dan Saloka Jawa..., hlm.  101. 
177 Mas Merta Senjaya, Layang Bebasan lan Saloka:..., hlm. 42-43. 
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mangsuli: “Inggih, yektos embok, kula sapunika kakersakaken 

nyimpen barang ingkang edi-edi lan yatra ing Keraton, dados 

samangsa sang Ratu kagungan karsa punapa-punapa, inggih mundhut 

dhateng kula.” 

Biyunge nule mituturi akeh-akeh: “O, engger aku iya banget 

sukur mungguh ing Gusti Allah, dene kowe kanggep, olehmu suwita 

ing ngarsane sang Ratu, ananging ora liya wekasku marang kowe, 

kowe aja pegat-pegat ngati-ngati, awit ing atase wong ora duwe, 

mangka pinracaya kang kaya mangkono, yen kurang-kurang sebute, 

amesthi ngemut legine gula.” Sungkana sumaur: “O, embok mboten 

amung inggih puji pandonga sampeyan ingkang kula suwun, mugi-

mugi kula sampun ngantos kedunungan budi ingkang mboten leres.” 

 

Alkisah di atas memberikan inspirasi bahwa begitu beratnya 

memegang sebuah amanah. Jangan sampai manisnya memabukkan 

dan bertindak khianat. Pembahasan mengenai amanat ini juga 

termasuk di dalam apa yang diajarkan pada pendidikan Islam. Dengan 

demikian, secara tersirat petuah mulia dari peribahasa ngemut legining 

gula sejatinya memiliki muatan pendidikan Islam yang ada di 

dalamnya. Berikut merupakan beberapa ayat dan hadis yang 

membahas mengenai amanat ini, diantaranya: 

1) QS. Al-Mukminun ayat 8 

َِ ٱَٗ  ٌ   ىاِزٝ ُٕ   ٍَ  ِْلَ
 َْ  ٌ ِٖ ٖ   زِ َع َٗ  ٌ ِٕ َُ َس   ِذ  ٥  ُع٘

 

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat 

(yang dipikulnya) dan janjinya.
178

 

2) QS. Al-Anfal ayat 27 

ا  َِ ٱ أََُّٖٝبَٝ  ُْ٘اْ  ىاِزٝ ٍَ َ ٱ رَُخُّ٘٘اْ  ََّل  َءا ُع٘هَ ٱَٗ  ّللا ٘ا  ىشا رَُخُّ٘  اْ َٗ

  ٍَ  أَ
 َْ  ٌ ٌ   زُِن أَّزُ َُ رَع   َٗ ٘ َُ  ٧ٕ  يَ
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Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, AlQuran Tajwid..., hlm. 342. 
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah 

kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, 

sedang kamu mengetahui.”
179

 

 

 

3) Muttafaq „Alaih 

Artinya: “Rasulullah saw bersabda: Tanda-tanda orang munafik 

itu ada tiga, yaitu apabila berkata ia berdusta, apabila ia berjanji 

mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat."
180

 

 

Dari ayat al-Quran dan hadis di atas tergambar bahwa amanat 

merupakan salah satu perhatian dalam pendidikan Islam. Bahkan sifat 

amanah ini merupakan salah satu sifat wajib yang dimiliki oleh para 

nabi dan rasul Allah SWT. Kata amanah sendiri secara pengertian 

etimologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu berarti 

jujur atau dapat dipercaya. Menurut kamus Al-Munawir pengertian 

amanah itu merupakan segala sesuatu yang telah diperintahakan Allah 

SWT kepada hamba-Nya.
181

  

Amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada para 

manusia, salah satunya adalah untuk menjadi pemimpin di muka bumi 

(kalifah fil ardl). Dalam ayat tersebut tersirat bahwa salah satu 

amanah yang dibebankan Allah SWT kepada manusia adalah untuk 

memakmurkan bumi seisinya, dengan jalan menggali sumber daya 

alam yang ada untuk kesejahteraan manusia.
182

 

                                                           
179 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, AlQuran Tajwid..., hlm. 180. 
180 Imam An-Nawawi, Riyadh ash-Shalihin..., hlm. 193. 
181

 Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: 

Pustaka Progresif, 1997), hlm. 41 
182 Khairullah, “Peran dan Tanggung Jawab Manusia dalam Al-Quran”, Jurnal Al-Fath, 

Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni 2011), hlm. 94 
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o. Nyungkup Kramat Bejad 

Peribahasa nyungkup kramat bejad terdiri dari tiga kata utama. 

Secara arti bahasa kata nyungkup berasal dari kata dasar cungkup yang 

berarti membuat jirat atau suatu bangunan pelindung batu nisan, 

sejenis rumah kuburan. Sedangkan kata kramat sendiri memiliki arti 

kramat; makam. Bejad berarti bejat atau rusak, binasa. Dengan 

demikian secara arti bahasa, peribahasa nyungkup kramat bejad dapat 

dipahami dengan menyungkup suatu rumah kuburan yang tidak 

terpelihara atau yang telah rusak.
183

 Terdapat perbedaan mengenai 

nyungkup kramat bejad jika ditinjau dari istilah, salah satunya 

berpendapat bahwa peribahasa ini diartikan sebagai orang yang 

berusaha memperbaiki sesuatu yang telah rusak (tak mungkin dapat 

diperbaiki kembali). Sesuatu yang rusak di sini lebih condong kepada 

hal yang berkaitan dengan sifat manusia itu sendiri.
184

 Pendapat lain 

berpendapat bahwa peribahasa ini diartikan sebagai memberikan 

pertolongan kepada orang yang terlantar.
185

 Untuk mengelaborasi 

peribahasa tersebut, terdapat yang berkaitan dengan peribahasa 

nyungkup kramat bejad, seperti berikut:
186

 

Ana  pangeran siji kang wayahe uwis rada sepuh, kengser 

saka ing paprangan, didherekake ing abdi siji, kang mantep ing 

bendarane, tindake anasak-nasak, munggah mudhun jurang sarta 

                                                           
183 L. Mardiwarsito, Peribahasa dan Saloka Jawa..., hlm.  122. 
184 Sri Rahayu Prihatmi, dkk., Peribahasa Jawa sebagai Cermin Watak, Sifat, dan 

Perilaku Manusia Jawa, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003), hlm. 32 
185 F.S. Darmasoetjipta, Kamus Peribahasa..., hlm. 148. 
186 Mas Merta Senjaya, Layang Bebasan lan Saloka:..., hlm. 158-159. 
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nylamur ing panganggo.  Sarehne nagarane mbanjur di broki 

mungsuhe, sang pangeran mau sabanjure dedunung ana ing tanah 

manca, sarta salawase ora bisa ketemu lan putra santanane. 

Nalika isih durung lawas ana ing tanah kang didunungi iku, 

wong kono ora weruh yen panjenengane iku pangeran, awit saka ora 

timbange, pangkar lan kahanane. Ananging ora lawas enggal 

kaweruhan, yen penjenengane iku bangsa luhur. 

Sarawuhe ing tanah kono, sang pangeran uwis ora kagungan 

sangu. Nalika samana, sang pangeran lan abdine mau, sadina-dina 

kapeksa nyambut gawe rakasa, mungguh patuwase, minangka dadi 

dhaare ing saben dinane. 

Bareng ora antara lawas, sarehne lelakone sang pangeran 

mau memelas, nuli ana sawijine sudagar kang welas, sang pengeran 

mau ign sabanjure diaturi dhaar sarta manggon ana ing omahe, ora 

kalawan nggarap gawe apa-apa. 

Anuju ing sawijine dina, sudagar mau katekan mitrane. Ora 

suwe mitrane takon marang kisudagar, tembunge: “Kaki, kang 

manggen ing senthonging pandhapi punika sinten?” Sudagar 

mangsuli: “O, dhi nikarak pangeran ananging sanget mboten kopen, 

mila sasaged-saged kula mboten sahe ninggali, dene ing atase 

pangeran, kok dipun takdir dhumawah ing kasangsaran sanget.” 

Mitrane calathu maneh: “O, kakang sampeyan nyungkub kramat 

bejad makaten punika, inggih kasinggihan awit sinten ingkan sumerep 

yen ing tembe sampeyan dhumawah ing sangsaran langkung saking 

punika, mugi sampun ngantos wonten ingkang siya. 

 

Dari alkisah di atas dapat tergambar bahwa peribahasa 

nyungkup kramat bejad ini berkaitan erat dengan sifat atau watak 

manusia. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa 

peribahasa ini juga berbicara tetang kehidupan sosial, terlepas dari 

berbagai perbedaan dalam memaknai peribahasa tersebut. Salah 

satunya seperti yang tergambar pada alkisah di atas, bagaimana usaha 

untuk menolong sesorang yang membutuhkan, layaknya memberikan 

tempat berteduh kepada orang yang kehujanan atau kepanasan. Nilai-

nilai untuk menolong sesama dan usaha untuk merubah suatu keadaan 
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menjadi lebih baik juga merupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh 

Islam. Seperti beberapa ayat dan hadis yang di bawah ini : 

1) QS: Al-Maidah ayat 2 

ا  َِ ٱ أََُّٖٝبَٝ  ُْ٘اْ  ىاِزٝ ٍَ اْ  ََّل  َءا ا  رُِحيُّ٘ ِ ٱ ئِشَ َشَع  ََّل  ّللا ٖ  ٱ َٗ  شَ ىشا

ًَ ى  ٱ ََّل  َحَشا ََّل  َٛ َٖذ  ى  ٱ َٗ  ى  ٱ َٗ
ا ََّلا  ئِذَ قَيَ  َِ َءاا  َٗ ٞ ٞ  ى  ٱ ٍِّ ًَ ى  ٱ ذَ جَ  َحَشا

َُ َٝج   ٌ   ٍِِّ ل  فَع   زَُغ٘ ِٖ ثِّ ِسظ   سا إَِرا ب  ّ  َ٘  َٗ ٌ  َحيَي   َٗ  زُ

 ص  ٱفَ 
 
ََّل  طَبُدْٗا ٌ  َٝج   َٗ ْاُن ٍَ َِ  ِش َۚ َش  ۚ ُُ ٘   ا ٌ   أَُ ًٍ قَ ُٗم  َصذُّ

 ِِ غ  ى  ٱ َع ًِ ى  ٱ ِجذِ ََ  رَع   أَُ َحَشا
 
ُّ٘اْ  زَُذْٗا َٗ رََعب  جِشِّ ى  ٱ َعيَٚ َٗ

ٙ   ىزاق  ٱَٗ  ََّل  َ٘ ُّ٘اْ  َٗ َٗ ِ ٱ َعيَٚ رََعب َ  ٱ راقُ٘اْ ٱَٗ  ُِ  َٗ  ُعذ  ى  ٱَٗ  ٌِ ص  ْل  ُا  ّللا  إِ

َ ٱ  ٕ  ِعقَبةِ ى  ٱ َشِذٝذُ  ّللا
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan 

bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-

ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) 

mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 

mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila 

kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. 

Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum 

karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat 

berat siksa-Nya.
187

 

 

2) QS: Ar-Ra‟d ayat 11 

َعقِّجَ   ۥىَُٔ  ِ   ذ  ٍُ ٍِّ   ٞ ٝ   ِِ ثَ ِ   ِٔ ََٝذ ٍِ ِٔ َخي   َٗ ِ   ۥفَظَُُّ٘ٔ َٝح   ۦفِ ٍِ   ٍ  شِ أَ

ِ  ٱ ُا  ّللا َ ٱ إِ ب َُٝغِّٞشُ  ََّل  ّللا ٍَ   ٘ ٚ   ًٍ ثِقَ ب ٗاْ َُٝغِّٞشُ  َحزا ٍَ    ٌ ِٖ  ثِأَّفُِغ

إَِراا  ُ ٱ أََسادَ  َٗ ٘   ّللا ٘ا  ً  ثِقَ َشدا  فََل  اء  ُع ب ۥ  ىَُٔ  ٍَ ٍَ ِ ىٌَُٖ َٗ ٍِّ  ِٔ  ۦُدِّٗ

ِ اهٍ  ٍِ َٗ  ٔٔ 
 

                                                           
187 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, AlQuran Tajwid..., hlm. 160. 
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Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka 

menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak 

merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada 

yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia.”
188

 

 

3) HR: Ahmad 

Artinya: “Tidaklah salah seorang di antara kalian dikatakan 

benar-benar beriman, sebelum ia menyukai untuk saudaranya 

(sesama muslim), apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri”
189

 

Islam merupakan agama yang membawa kasih disetiap 

sendinya kehidupan manusia. Salah satu nilai dari hubungan sosial 

yang dihasilkan dari interaksi antar individu, yaitu tolong menolong 

sesama manusia. tolong menolong adalah sebuah keniscayaan dalam 

sebuah kehidupan. Hal ini dikarenakan setiap manusia tentunya 

membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain. Dari ayat dan 

hadis di atas dapat tergambar bahwa sejatinya nilai-nilai sosial 

menjadi salah satu pokok ajaran dalam pendidikan Islam. Dari 

penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa sejatinya perilaku seperti 

yang tergambar pada peribahasa nyungkup keramat bejad sesuatu 

yang mendapat perhatian, baik dalam tradisi sosial masyarakat Jawa, 

dan terlebih pada ajaran pendidikan Islam. Dengan demikian dapat 

dipahami bahwa di dalam peribahasa nabok nyileh tangan 

                                                           
188 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, AlQuran Tajwid..., hlm. 20. 
189 Achmad Sunarto dan Syamsuddin Noor, Himpunan Hadis..., hlm. 270. 
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sesungguhnya terdapat nilai-nilai pendidikan Islam khususnya 

berkaitan dengan tolong-menolong dalam hal keburukan. 

 

p. Satru Mungging Cangkalan 

Kata satru dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai 

“musuh”. Selanjutnya untuk kata mungging atau juga munggeng 

memiliki arti “berada di” atau “ada di”.  Sedangkan untuk kata 

cangkalan adalah merupakan bagian tubuh di bawah ketiak. Dengan 

demikian secara sederhana peribahasa satru munggung cangkalan 

apabila diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki arti ibarat musuh 

yang berada di bawah ketiak. Secara terminologi, terdapat beberapa 

pemaknaan terhadap peribahasa satru munggung cangkalan tersebut. 

Diantaranya seperti dimaknai sebagai seteru atau musuh yang selalu di 

dekat kita, saudara atau anak yang nakal dan memiliki perilaku yang 

buruk akan tetapi masih tinggal dalam serumah dan memiliki maksud 

atau niat yang buruk,
190

 hingga dapat dimaknai sebagai rasa khawatir 

atau ketakutan yang mengganggu pikiran.
191

 Ada alkisah menarik 

yang berkaitan dengan peribahasa satru mungging cangkalan, seperti 

berikut:
192

 

Ana wong lanang loro, padha baberengan lunga menyang 

pasar. Kang siji aran si Parta, sijine aran si Guna. Si Parta anake 

lanang kabeh, dene si Guna anake wadon kabeh. Sasuwene padha 

lumaku, ana ing dalan si Parta acalathu marang si Guna, tembunge: 

“Kakang Guna, kula niki kepengin sanget gadhah anak estri, 

                                                           
190 L. Mardiwarsito, Peribahasa dan Saloka Jawa..., hlm.  142. 
191 F.S. Darmasoetjipta, Kamus Peribahasa..., hlm. 173. 
192 Mas Merta Senjaya, Layang Bebasan lan Saloka:..., hlm. 36-37. 
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ananging mboten keturut-turutan.” Si Guna sumambung: “Napa adhi, 

dene tinekdir sugih anak jaler, teka kepngin gadhah anak estri.’ 

Calathune si Parta: “Mila kiula kepungin anak estri, awit anak estri 

punika, yen ngimah-imahaken, opor bebek saged mentas piyambak.” 

Si Guna sumambung maneh: “O, lah niku luput, dhi kula niki tinekdir 

sugih anak estri susah sanget, awit lare estri niku yen empun mangsa, 

tansah dados pikiran, sarta panjagine mboten kenging lena, dene si 

adhi niku luput, tinekdir sugih anak jaler teka kepengin satru 

mungging cangklakan.” 

 

Dari potongan alkisah di atas tergambar bahwa, peribahasa 

satru mungging cangkalan dapat digunakan untuk menggambarkan 

keadaan psikis seseorang. Sudah dipaparkan di atas secara sederhana 

peribahasa tersebut diartikan sebagai “ibarat musuh yang berada di 

bawah ketiak”. Apabila dalam keadaan sesungguhnya, tentu saja 

memiliki musuh atau orang yang berniat buruk begitu dekat dengan 

kita, akan menimbulkan perasaan khawatir dan beban pikiran. Dengan 

demikian, sejatinya peribahasa satru mungging cangkalan merupakan 

gambaran terhadap rasa khawatir atau beban pikiran yang dialami oleh 

seseorang. Dalam pendidikan Islam, terdapat beberapa ayat dan hadis 

yang membahas mengenai keadaan psikis manusia, termasuk pula 

meliputi rasa khawatir, resah, galau, bimbang dan lain sebagainya. 

Berbagai beban pikiran tersebut tentu dikarenakan realitas kehidupan 

yang dilalui oleh manusia setiap harinya. Beberapa ayat dan hadis 

yang membahasnya diantaranya adalah: 

1) QS: Ali Imran ayat 14 

 َِ َ٘  ٱ ُحتُّ  ىِيْابطِ  ُصِّٝ َٖ َِ  دِ ىشا َِ جَ ى  ٱَٗ  ءِ ىَِّْغبا ٱ ٍِ ِْٞ 

قَْطََشحِ ى  ٱ ِطٞشِ قََْ  ى  ٱَٗ  َُ  َِ خِ ى  ٱَٗ  ىزإَتِ ٱ ٍِ ٞ  ى  ٱَٗ  فِعا  وِ َخ
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خِ ى  ٱ ٍَ ٘ا َغ َ ٱَٗ  َُ زَ   ىِلَ َر   ِس  َحش  ى  ٱَٗ  ٌِ َع  ّ  ْل  ٘  ى  ٱ عُ ٍَ ّ  ٱ حِ َحَٞ  َٞب  ىذُّ

ُ ٱَٗ  َۚ ٌَ ى  ٱ ُِ ُحغ   ۥِعَْذُٓ  ّللا  ٗٔ  اةِ ۚ 
 

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan 

kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, 

harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-

binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di 

dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” 
193

 

 

2) QS: Al- A‟raf ayat 35 

ٜا َٝ   ًَ  جَِْ ب َءاَد ٍا ٌ  َٝأ   إِ ٌ   ُسُعو   رَِْٞاُن ُْن ٍِّ  َُ ٘ ٞ   َٝقُصُّ ٌ  َعيَ  زَِٜءاَٝ   ُن

 ِِ ََ ٚ  ٱ فَ ٘   فََل  يَحَ أَص  َٗ  راقَ ٞ   فٌ َخ ٌ  َعيَ ََّل  ِٖ َٗ   ٌ َُ َٝح   ُٕ   َضُّ٘

ٖ٘ 
 

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-

rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, 

maka barangsiapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, 

tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 

mereka bersedih hati.”
194

 

 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa rasa khawatir 

yang menjadikan hal tersebut beban pikiran manusia, sejatinya adalah 

sesuati hal yang normal terjadi dan dialami. Dalam bahasa Arab kata 

khawatir ini sering kali diartikan dari kata khauf yang sebenarnya 

berarti ketakutan.
195

 Hal ini dikarenakan kata khauf adalah kata benda 

yang memiliki arti ketakutan atau kekhawatiran. Sedangkan, kata 

khawatir sendiri merupakan kata sifat yang bermakna atau condong 

kepada perasaan takut.
196

 Adapun secara pengertian terminologi kata 

                                                           
193 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, AlQuran Tajwid..., hlm. 51. 
194 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, AlQuran Tajwid..., hlm. 154. 
195 Husain Al-Habsyi, Kamus Al-Kautsar Lengkap, (Bangkil: Yayasan Pesantren Islam, 

1986), hlm. 89. 
196

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 436,888. 
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khauf dalam pandangan tasawuf merupakan sikap mental merasa takut 

kepada Allah SWT dikarenakan kurang sempurna dalam 

pengabdiannya. Khauf timbul dikarenakan pengenalan dan cintanya 

kepada Allah SWT yang amat mendalam, sehingga merasa khawatir 

kalau Allah SWT akan melupakannya atau memberikan siksa 

padanya.
197

  

 

q. Sumur Lumaku Tinimba 

Peribahasa sumur lumaku tinimba secara arti bahasa dapat 

diterjemahkan sebagai “sumur yang minta ditimba airnya (lumaku 

timba). Secara pengertian istilah, peribahasa sumur lumaku tinimba 

memiliki beberapa pemaknaan, diantaranya digunakan untuk 

menggambarkan orang yang minta dijadikan tempat bertanya,
198

 atau 

orang  yang meminta orang lain untuk berguru kepadanya.
199

 Untuk 

lebih mengelaborasi peribahasa sumur lumaku tinimb ada alkisah 

menarik yang berkaitan dengan peribahasa tersebut, seperti berikut:
200

 

Ing nagara Banjarmasin, ana wong pinter siji pangupajiwane 

dadi dhukun, wiwitane laris banget, malah saking kahepametune, 

bamangane tanpa duga, serete ing dalem sadina pangaji sa-anggris 

omben-ombene brendhi, ing dalem rong dina sagendhul. Anainging 

lawas-lawas dhukum mau ngabar, wekasan tumiba ing kemlaratan, 

awit ora bisa nyambut gawe liya, pamangane mau ora bisa mareni. 

Sarehne ana ing omahe ora ana wong kang medhukun, dhukun 

mau mbanjur ngumbara marang panggonan kang adoh. Bareng ana 

ing ngamanca, saben dina tansah golek wong lara, utawa kesusahan. 

                                                           
197

 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Tasawuf, (Jakarta: Amzah, 

2005), hlm. 119-120. 
198 F.S. Darmasoetjipta, Kamus Peribahasa..., hlm. 181. 
199 L. Mardiwarsito, Peribahasa dan Saloka Jawa..., hlm.  151. 
200 Mas Merta Senjaya, Layang Bebasan lan Saloka:..., hlm. 47-48. 
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Semangsa mrangguli, dhukun mau enggal nyandhak, sarta nyuguhi 

aweh tamba, utawa tumbal supaya mulya. 

Wusana ana wong siji, duwe anak lanang isih cilik, ginanjar 

lara cacar. Bareng dhukun mau weruh, enggal marani, sarta saguh 

nambani, celathune: “Adhi, kepripun niku, dene anak ndika sakit 

cacar, kula welas dhateng lare ndika niku, saene ndika golek isarat, 

mangke kula kang mratikelake, yen ndika miturut kul, kula 

mesthekake anak ndika niku enggal mantun, sarta mboten burik.” 

Kang duwe anak sumambung: “Isaratipun napa?” Dhukun calatu 

maneh: “Adhi, mboten usah kangelan, ndika sudhiya yatra kawan 

anggris kemawon, mangke kula dhewe kang ngreka.” Bareng 

mangkono, kang duwe anak mangerti yen wong iku pancen golek-

golek, mbanjur mangsuli, tembunge sarwi melehake: “Sarehne kula 

mboten gadhah, tur ndika niku sumur mlaku tinimba, yen ndika ajeng 

kula umbali kawan wang inggih sae.” Nalika samana, dhukun 

mbanjur lunga tanpa pamit, awit tembunge uwong iku ndadekake 

rumangsane kiyai dhukun. 

 

Dari alkisah di atas dapat diambil gambaran bahwasanya 

peribahasa di dalam peribahasa tersebut, sejatinya menyimpan makna 

lain. Salah satunya adalah mengenai pengajaran kepada manusia Jawa 

agar tidak berperilaku sombong atau lebih tepatnya adalah 

menyombongkan dirinya. Dalam bahasa arab, kata sombong diartikan 

dengan kata takabbara. Jika di dalam Al-Quran selain kata takabbara, 

kata yang berarti sombong serta membanggakan diri juga digunakan 

kata-kata seperti al-mukhtal dan al-fakhur. Kata sombong dalam 

pengertian terminologi dapat diartikan sebagai tingkah laku dan sifat 

yang cenderung memuji, mengagungkan, membersarkan, dan 

memandang diri sendiri sebagai makhluk yang paling di atas segala-

galanya.
201

 

                                                           
201

 Abu Hamid Al-Ghazali, Tentang Bahaya Takkabbur, ter. Ny. Kholifa Marhijanto, 

Surabaya: Tiga dua, 1994), hlm. 7. 
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Sifat sombong ini adalah salah satu penyakit hati yang sangat 

berbahaya. Kisah Raja Firaun yang tidak mau menyembah Tuhan 

Nabi Musa as adalah bukti bahwa sifat sombong dapat membawa 

seseorang terjerumus pada sifat-sifat buruk lainnya. Berikut adalah 

beberapa ayat dan hadis yang membahas mengenai sifat tersebut. 

1) QS: An-Nahl ayat 23 

ًَ  ََّل  ُا  َجَش َ ٱ أَ ٌُ َٝع   ّللا ب يَ ٍَ  َُ ٗ ب ُِٝغشُّ ٍَ َُ  ُٝع   َٗ ُ  يُِْ٘  ََّل  ۥإِّٔا

غ  ى  ٱ ُِٝحتُّ  َِ زَن  َُ  ٖٕ  جِِشٝ
 

Artinya: “Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka 

lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong.”
202

 

 

2) QS: Gafir ayat 60 

قَبهَ  َٗ  ٌُ ٜا د  ٱ َسثُُّن ٌ    زَِجت  أَع   ُعِّ٘ ُا  ىَُن َِ ٱ إِ َُ زَن  َٝغ   ىاِزٝ  جُِشٗ

  ِ َُ َعَٞذ   ِعجَبَدرِٜ َع ٌَ  ُخيُ٘ َِ  َجَْٖا  ٓٙ  َداِخِشٝ
 

Artinya: “Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, 

niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-

orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan 

masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina".
203

 

 

3) HR Ahmad 

Artinya: “Allah tidak akan memandang orang yang menarik kain 

sarungnya dengan congkak, nanti pada hari kiamat”
204

 

 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa sejatinya 

terdapat nilai-nilai tersirat yang luas dari peribahasa sumur lumaku 

                                                           
202 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, AlQuran Tajwid..., hlm. 269. 
203 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, AlQuran Tajwid..., hlm. 474. 
204 Achmad Sunarto dan Syamsuddin Noor, Himpunan Hadis..., hlm. 290. 
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tinimba. Khususnya terkait ajaran tentang menghindari perilaku 

sombong yang juga diajarkan di dalam pendidikan Islam. 

 

r. Tuna Satak Bathi Sanak 

Kata tuna dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kurang 

atau rugi. Sedangkan kata satak berarti sa-etak atau satu etak. Etak 

merupakan salah satu satuan ukuran dalam perhitungan uang pada 

zaman Belanda. Dahulu sebelum Indonesia merdeka, terdapat 

perhitungan uang yang disebut dhuwit, teng, uwang, dan sebagainya. 1 

etak pada zaman dahulu bernilai 100 dhuwit atau 20 teng. Selanjutnya, 

untuk kata bathi dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai untung atau 

beruntung, dan kata sanak memiliki arti saudara dalam bahasa 

Indonesia.
205

 Dengan demikian secara sederhana peribahasa tuna 

satak bathi sanak dapat diartikan sebagai rugi harta untung atau laba 

saudara.
206

 Untuk memperdalam makna dari peribahasa tersebut, 

terdapat alkisah yang berkaitan dengan peribahasa tuna satak bathi 

sanak, seperti berikut:
207

 

Prawan kang aran si Sadirah, pinter lan sregep ing gawe, 

sadina dina gaweyane dodol. Sadirah mau awit umur rolas taun, wis 

bisa golek sandhang-pangan dhewe. 

Ing sawijine dina, si Sadirah blanjar nempur tuku gendhang 

krambil uyah lan kayu. Sumeja arepp digawe nagasari. Barase rong 

beruk rega rong kethip, gedhange setangkep rong wang, krambil lan 

uyahe sakelip, dene kayune suwang. Bareng wis mateng dietung 

                                                           
205 F.S. Darmasoetjipta, Kamus Peribahasa..., hlm. 181 
206 Adi Triyono, dkk., Peribahasa dalam Bahasa Jawa, (Jakarta:Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan, 1988), hlm. 130 
207 Mas Merta Senjaya, Layang Bebasan lan Saloka:..., hlm. 132-133. 
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katemu bedhah telung talen, kejaba kang dipangan sasadulure. 

Mangkono iku wong tuwane iya sumurup, yen bathine satalen, awit 

belanjane entek rong talen, bedhah telung talen. 

Bareng si Sadirah mulih saka dodol ing wayah sore, bapakne 

takon, tembunge: “Ing dina iku kowe oleh bathi pira, gendhuk?” 

Sadirah mangsuli: “Ing dinten punika kula pikantuk bathi kalih 

kethip, bapak.” Bapakne sumambung: “Elo, mungguh petungku, ing 

dina iki kowe oleh bathi setali, yagene teka mung bathi rong kethip.” 

Sadirah mangsuli maneh: “Inggih bapak, ananging tuna satak bathi 

sanak. Awit yen tangga utawi kawanuhan-kula sae ingkang tumbas, 

kedah kula sukani mirah.” Celathune bapake: “Hem, iku bener 

gendhuk, aawit sumangsa ora magnkono, masthi kaaranan wong 

nyenyengit.” 

 

Dari alkisah di atas dapat tergambar bahwa peribahasa tuna 

satak bathi sanak digunakan untuk menunjukan perilaku seseorang 

yang rela menangung rugi demi menjalin hubungan yang baik kepada 

teman atau saudaranya. Dari ini dapat dimaknai bahwasanya, di dalam 

kehidupan bermasyarakat tentunya salah satu hal yang penting adalah 

menjaga hubungan baik terhadap sesama. Menjaga hubungan yang 

baik antar manusia di dalam pendidikan Islam juga merupakan hal 

yang diajarkan dan telah dicontohkan oleh Banginda Rasul SAW. 

Beberapa firman Allah SWT dan hadis yang membahasnya 

diantaranya adalah: 

1) QS. Al-Hujurat ayat 13 

ا  ِ ُنٌَْ  َخيَق   إِّاب ىْابطُ ٱ أََُّٖٝبَٝ  ٚ   َرَمش   ٍِّ أُّضَ َجَعي   َٗ َٗ  َْ  ٌ  بُشُع٘ث   ُن

قَجَبا  ٘ا  ئِوَ َٗ  ىِزََعبَسفُ
 
ُا  ْا ٌ  أَم   إِ ُن ٍَ ِ ٱ ِعْذَ  َش ٌ   قَى  أَر   ّللا ُا  ُن َ ٱ إِ ٌٌ  ّللا  َعيِٞ

 ٖٔ  َخجِٞش  
 

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 

kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 
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kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
208

 

 

2) QS. Al-Mumtahanah ayat 8-9 

ْ   َّلا  ٌُ َٖى  َٝ ُ ٱ ُن ِِ  ّللا َِ ٱ َع ٌ   ىاِزٝ ٌ  ُٝقَ   ىَ ِِ ٱ فِٜ زِيُُ٘م ٝ ٌ   ىذِّ ىَ َٗ 

ِ ِشُجُ٘مٌُٝخ   ٌ  ِدَٝ   ٍِّ ٌ   أَُ ِشُم ُٕٗ ٘ا رُق  َٗ  رَجَشُّ ٞ   اْ ِغطُ ٌ   إِىَ ُا  ِٖ َ ٱ إِ  ّللا

ق  ى  ٱ ُِٝحتُّ  َُ َِ ب ٥  ِغِطٞ ََ ْ   إِّا ٌُ َٖى  َٝ ُ ٱ ُن ِِ  ّللا َِ ٱ َع ٌ  قَ   ىاِزٝ  زَيُُ٘م

ِِ ٱ فِٜ ٝ أَخ   ىذِّ ِ َشُجُ٘مٌَٗ ٌ  ِدَٝ   ٍِّ ظَ   ِشُم ا  َُٖشٗاْ َٗ  ٚ  َعيَ

ٌ  إِخ   ٘   أَُ َشاِجُن ىا َ٘ ٌ   رَ ُٕ ِ ٍَ َٗ   ٌ ُ ىٖا َ٘   َٝزَ
ا ىَ  ْٗ ُ ٌُ  ئِلَ فَأ  ٱ ُٕ

َُ ىظا  ٘ َُ   يِ

٩ 
 

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan 

berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu 

karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. 

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai 

kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan 

mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk 

mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, 

maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”
209

 

 

3) Hadis Riwayat Bukhari 

Artinya: “Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan 

sesuatu pun dengan-Nya, mendirikan shalat, dan menunaikan 

zakat, serta menyambung hubungan kekeluargaan”.
210

 

 

Habib M. Qurais Shibab menyatakan bahwa ayat ke 13 dari 

Surat Al-Hujarat tersebut nyatanya memberikan uraian tentang 

prinsip-prinsip dasar hubungan manusia. Hal ini dikarenakan di dalam 

ayat tersebut tidak secara khusus ditujukan kepada orang yang 
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210 Achmad Sunarto dan Syamsuddin Noor, Himpunan Hadis..., hlm. 266. 



120 
 

 

beriman, akan tetapi kepada seluruh manusia di bumi.
211

 Dari 

pemaparan di atas dapat tergambar bahwa hubungan yang baik antar 

sesama manusia merupakan hal yang diajarkan oleh Islam.   

 

 

 

s. Tunggak Kalingan Rone 

Kata tunggak dalam bahasa Indonesia merupakan sisa 

pohon yang telah ditebang yang masih tertanam/tertancap di dalam 

tanah.
212

 Tunggak ialah sisa pohon yang telah ditebang atau bagian 

pohon yang sudah kurang atau tidak bernilai.
213

 

Kata kalingan rone diartikan sebagai tertutup daunnya.
214

 

Dengan demikian secara sederhana peribahasa tunggak kalingan 

rone diartikan sebagai tonggak sisa pohon yang telah ditebang, 

akan tetapi tertutup oleh daunnya. Secara istilah peribahasa 

tunggak kalingan rone digunakan untuk menggambarkan orang 

yang mempergunjingkan orang lain, akan tetapi saudara atau orang 

yang bersangkutan dari orang yang dipergunjingkan ada di tempat 

tersebut.
215

 Untuk melihat lebih mendalam terdapat alkisah 
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menarik yang berkaitan dengan peribahasa tunggak kalingan rone, 

seperti berikut:
216

 

Durung pati lawas ana kemasan, misuwur ing kasugihane 

adedunung cedhak lan pasar kewan, sarta misuwur yen kemasan 

iku dhemen ngempitake barang warna-warna. 

Ing sawijine dina ana wong siji, aran pak Glithi, teka ing 

omahe kemasan mau. Mungguh desa omahe pak Glithi iku, ora 

pati adoh lan omahe kemasan mau, sarta pancen wis padha wanuh 

becik. Satekane ing kono, tembunge pak Glithi: “Kang kemasan, 

bilih niju wonten sarta dhangan ing panggalih kakang, kula badhe 

dherek nyadekake dagangane kakang.” Kemasan mangsuli: 

“Mbok inggih dhi, anggere sami temen bebrayan nyambut damel, 

barang warni punapa kang adhi tedha, lan kang regi pinten?” 

Saure pak Glithi: “Kula nedha sengkang ulir kang regi kalih utawi 

tigang atus rupiyah pethak, awit sadherek ingkang pitungkas, 

makaten panedhane.” 

Nalika samana apa panjaluke pak Glithi uga digawani, 

dene kemasan janji marang pak Glithi, parakara iku, payu ora 

payua, yen wis sepuluh dina, pak Glithi mesthi teka nggawa bali 

barang, utawa mbayar regane barang iku. Dene pak Glithi iya 

nyaguhi. 

Sawise mangkono, pak Glithi kongsi pirang-pirang sasi ora 

bali ing omahe kemasan, dikongkoni bola-bali, ora tau ketemu, 

saking gempunge pikire, kemasan teka dhewe marang omahe pak 

Glithi. Bareng kemasan teka, pak Glithi gita, gurawalan nggelar 

klasa, sarta ngeludi amben, lan mbanjur sumengguh atakon, 

tembunge: “Kula ragi kesupen, sampeyan sinten?” Kemasan 

kongsi suwe ora mangsuli marang pitakone pak Glithi iku, sarta 

katon ing semu, yen tembunge pak Glithi ora terus ing ati. 

Kemasan ngunandika: “Salawasku urip, agi kiye aku nemu 

tunggak kalingan rone.” 

 

Dari alkisah di atas ternyata peribahasa tunggak kalingan rone 

juga ditujukan kepada seseorang yang tidak menyadari siapa orang 

yang dia ajak bicara. Walaupun demikian, secara umum peribahasa 

tunggak kalingan rone memang lebih sering untuk menggambarkan 

seseorang yang membicarakan orang lain, akan tetapi orang atau 
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saudara orang yang dibicarakan berada di tempat yang sama. Dalam 

pendidikan Islam, perilaku yang demikian biasa disebut dengan 

ghibah. Ghibah, dalam art12i bahasa berarti minal-ightiyab yang 

berarti yang tidak nampak. Ghibah bisa berupa umpatan, fitnah, 

gunjingan, dan lain sebagainya.
217

 Beberapa firman Allah SWT dan 

hadis yang membahasnya diantaranya adalah: 

 

1) QS. Al-Hujurat ayat 12 

ا  َِ ٱ أََُّٖٝبَٝ  ُْ٘اْ  ىاِزٝ ٍَ َِ  اَمضِٞش   زَِْجُ٘اْ ج  ٱ َءا ِِّ ٱ ٍِّ ُا  ىظا  طَ ثَع   إِ

ِِّ ٱ ََّل  رََجغاُغ٘اْ  ََّل  َٗ  ٌ   إِص   ىظا  أَُِٝحتُّ  ًعب  ثَع   ُعُنٌثاع   زَتَٝغ   َٗ

  ٌ ِٔ  ٌَ ىَح   ُموَ َٝأ   ُموَ َٝأ   أَُ أََحُذُم ٞ   أَِخٞ ٕ   بز  ٍَ ُ٘ٓ  فََنِش َُ  راقُ٘اْ ٱَٗ  زُ

َ  ٱ ُا  ّللا َ ٱ إِ اة   ّللا ٘ا ٌ   رَ ِحٞ  ٕٔ  سا
 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan 

purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu 

dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah 

menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu 

yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka 

tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha 

Penyayang.”
218

 

 

2) QS. An-Nisa ayat 148 

ُ ٱ ُِٝحتُّ  َّلا ۞ ٖ  ى  ٱ ّللا ٘ا ٱثِ  شَ َج َِ  ءِ ىغُّ ٘  ى  ٱ ٍِ ِ إَِّلا  هِ قَ ٍَ   ٌَ  ظُيِ

 َُ َمب ُ ٱ َٗ ًٞعب ّللا َِ ب َع ًَ  ٥ٗٔ  َعيِٞ
 

Artinya: “Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) 

dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
219
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3) HR. Muslim 

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa 

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tahukah 

kalian, apa itu ghibah." Mereka menjawab: Allah dan Rasul-Nya 

lebih mengetahui. Beliau bersabda: "Yaitu, engkau menceritakan 

saudaramu apa yang tidak ia suka." Ada yang bertanya: 

Bagaimana jika apa yang aku katakan benar-benar ada pada 

saudaraku?. Beliau menjawab: "Jika padanya memang ada apa 

yang engkau katakan, maka engkau telah mengumpatnya dan jika 

tidak ada, maka engkau telah membuat kebohongan atasnya." 

 

Dari penjelasan di atas nampak bahwa di dalam peribahasa 

tunggak kalingan rone sejatinya juga menyimpan nilai-nilai 

pendidikan Islam. Perilaku ghibah ini tentunya membawa 

serangkaian efek buruk bukan hanya bagi pribadi tetapi masyarakat 

pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan hati yang terluka dari 

perbuatan ghibah akan menghilangkan rasa kasih sayang dan 

sekaligus dapat merusak perdamaian diantara mereka.
220

 

 

 

t. Usung-usung Lumbung 

Kata usung-usung dalam bahasa Indonesia memiliki makna 

berupa kegiatan membawa suatu barang dengan cara bersama-sama 

atau gotong royong. Sedangkan, kata lumbung adalah istilah untuk 

tempat menyimpan padi. Dalam bahasa Indonesia kata lumbung pagi  

juga dikenal dengan kata rengkiang. Dengan demikian peribahasa 
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usung-usung lumbung secara terminologi dairtikan sebagai bekerja 

sama memindahkan tempat penyimpanan pagi.
221

  

Peribahasa jawa ini mengacu kepada perilaku baik seseorang. 

Hal ini dikarenakan di dalam peribahasa tersebut terdapat kata kerja 

yaitu mengerjakan sesuatu (di sini diumpamakan dengan lumbung 

'rengkiang') yang berat. Secara bersama-sama (di sini dipilih kata 

usung-usung).
222

 Dengan demikian peribahasa ini secara terminologi 

diartikan, sebagai orang yang bekerja dengan bergotong royong. 

Utnuk mengelaborasi, terdapat alkisah menarik yang berkaitan dengan 

peribahasa usung-usung lumbung, seperti berikut:
223

 

Kyai Kasan-Banawi sudagar sugih, omah ing nagara, duwe 

batur lanang siji aran Wagiya, awit saka temene, dipracaya banget 

denign Kyai Kasan-Banawi. Kyai sudagar mau akeh potong marang 

para lurah-desa. 

Ing sawijine dina, si Wagiya dikongkon nagih marang desa 

lungane kongsi nginep pendhak dina, nanging ora ana lurah siji-sijia 

kang ketemu, awit para lurah kang katemu, awit para lurah kang 

ditagih, agi padha tugur gawe pasanggrahan ana ing gunung, awit 

saka karsane negara. Sarehne adoh, ulihe lurah-lurah mau, yen wis 

rampung babar pisan. Bareng si Wagiya teka ing omahe kyai sudagar 

enggal takon, tembunge: “Wagiya! Dene kokkongsi lawas, kapriye 

wertane.” 

Wagiya mangsuli: “O! Lampah kula mboten pikantuk damel, 

awit para lurah ing ngrika, saweg sami usung-usung lumbung 

dhateng pareden, dados mboten wonten lurah satunggil-tunggila 

ingkang pinanggih.” 

 

Dari alkisah di atas tergambar bahwasanya peribahasa usung-

usung lumbung ditujukan untuk menggambarkan kegiatan kerja sama 

atau gotong royonh yang dilakukan oleh beberapa orang. Kata gotong 
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royong merupakan istilah yang familiar bagi masyarakat Indonesia, 

dan masyarakat Jawa pada khususnya.  Walaupun demikian, pada 

kenyataannya istilah gotong royong merupakan istilah baru bagi 

masyarakat Jawa. Hal ini dikarenakan kata gotong royong ini tidak 

diketemukan pada kasusasteraan Jawa Kuno maupun di dalam prasasti 

masa lalu. Istilah gotong royong dimulai ketika pada zaman 

pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu ketika Penitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menggunakan konsep tersebut.
224

 

Walau demikian nilai-nilai gotong royong sejatinya sudah ada 

atau dikenal baik oleh masyarakat Jawa pada khususnya. Masyarkat 

Jawa pada khususnya mengenal beberapa isitlah yang pada intinya 

sesungguhnya mengacu pada nilai-nilai atau hakikat gotong royong 

tersebut. Salah satu istilahnya adalah sambatan, yang dalam bahasa 

Indonesia berarti mengeluh (akar kata sambat) untuk meminta suatu 

pertolongan. Dalam tradisi kebudayaan Jawa, sambatan  biasanya 

dilakukan untuk membantu seseorang dalam mendirikan sebuah 

bangunan tanpa adanya sebuah imbalan (khususnya berupa uang). 

Selain itu, terma sambatan juga lekat dengan masyakat Jawa 

khususnya pada kegiatan pertanian, yang memerlukan bantuan dan 

kerjasama dari banyak orang. 

Dalam pendidikan Islam sendiri istilah gotong royon 

merupakan sebuah perilaku yang bergitu meleka pada ajaran-
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ajarannya. Bukan hanya tertuang pada nash akan tetapi juga pada 

praktek kehidupan masyarakat Islam, bahkan sejak zaman Nabi 

Muhammad SAW. Pada pendidikan Islam istilah gotong royong 

dinisbatkan kepada kata ta’awun. Beberapa ayat dan hadis yang 

berbicara mengenainya diantaranya: 

 

1) QS. Al-Maidah ayat 2 

ا  َِ ٱ أََُّٖٝبَٝ  ُْ٘اْ  ىاِزٝ ٍَ اْ  ََّل  َءا ا  رُِحيُّ٘ ِ ٱ ئِشَ َشَع  ََّل  ّللا ٖ  ٱ َٗ  شَ ىشا

ًَ ى  ٱ ََّل  َحَشا ََّل  َٛ َٖذ  ى  ٱ َٗ  ى  ٱ َٗ
ا ََّلا  ئِذَ قَيَ  َِ ٍِّ َءاا  َٗ ٞ  ى  ٱ ٞ ًَ ى  ٱ ذَ جَ  َحَشا

َُ َٝج   ٌ   ٍِِّ ل  فَع   زَُغ٘ ِٖ ثِّ ِسظ   سا إَِرا ب  ّ  َ٘  َٗ ٌ  َحيَي   َٗ  زُ

 ص  ٱفَ 
 
ََّل  طَبُدْٗا ٌ  َٝج   َٗ ْاُن ٍَ َِ  ِش َۚ َش  ۚ ُُ ٘   ا ٌ   أَُ ًٍ قَ ُٗم  َصذُّ

 ِِ غ  ى  ٱ َع ًِ ى  ٱ ِجذِ ََ  رَع   أَُ َحَشا
 
ُّ٘اْ  زَُذْٗا َٗ رََعب  جِشِّ ى  ٱ َعيَٚ َٗ

ٙ   ىزاق  ٱَٗ  ََّل  َ٘ ُّ٘اْ  َٗ َٗ ِ ٱ َعيَٚ رََعب َ  ٱ راقُ٘اْ ٱَٗ  ُِ  َٗ  ُعذ  ى  ٱَٗ  ٌِ ص  ْل  ُا  ّللا  إِ

َ ٱ  ٕ  ِعقَبةِ ى  ٱ َشِذٝذُ  ّللا
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan 

bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-

ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) 

mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 

mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila 

kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. 

Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum 

karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat 

berat siksa-Nya.”
225
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2) QS. At-Taubah ayat 71 

َعذَ  ُ ٱ َٗ ؤ  ى  ٱ ّللا َُ َِ ِْٞ ؤ  ى  ٱَٗ  ٍِ َُ  َْ ِ ِشٛرَج   ذ  َجْا   ذِ ٍِ  زَِٖبرَح   ٍِ

َ ٱ َِ َخ   شُ َٖ  ّ  ْل  َغ   فَِٖٞب يِِذٝ ٍَ َٗ َِ  ُ   َعذ   ذِ َجْا   فِٜ غَِّٞجَخ   ِن

ِسظ   َٗ  َ٘  ُ  َِ ِ ٱ ٍِّ َ٘  ىِلَ َر   جَُش  أَم   ّللا ٘  ى  ٱ ُٕ ٌُ ى  ٱ صُ فَ  ٧ٕ  َعِظٞ
 

Artinya: “Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki 

dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya 

mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan 

(mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan 

keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan 

yang besar.”
226

 

 

3) HR. Bukhari dan Muslim 

Artinya: “... Siapa saja yang menyediakan perbekalan perang di 

jalan Allah, maka ia disamakan dengan perang, dan siapa saja 

yang tidak ikut perang lalu menjaga baik-baik keluarga yang 

ditinggalkan orang yang ikut perang, berarti ia ikut perang.”
227

 

Dari pembahasan di atas terlihat bahwa peribahasa usung-

usung lumbung memiliki nilai-nilai pendidikan Islam di dalamnya. 

Nilai yang tersirat di dalamnya adalah semangat gotong rotong atau 

saling tolong menolong yang di dalam pendidikan Islam merupakan 

salah satu nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh Allah SWT lewat 

nash-Nya dan dipraktekkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. 

                                                           
226 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, AlQuran Tajwid..., hlm. 198. 
227 Imam An-Nawawi, Riyadh ash-Shalihin..., hlm. 175. 
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Dari urairan di atas mengenai nilai-nilai pendidikan Islam yang 

terkandung di dalam 20 peribahasa Jawa di atas, dapat dirangkum dalam 

daftar matriks di bawah ini: 

NO PERIBHASA JAWA NILAI-NILAI PENDIDIKAN 

ISLAM 

1 Ana gula ana semut Semua perbuatan ada balasannya 

2 Anggenteni watang putung Berbuat baik kepada orang tua 

3 Bacin-bacin yen iwak Menjaga hubungan persaudaraan 

4 Belo melu seton Menjauhi prasangka 

5 Cina craki Menjauhi perilaku kikir 

6 Jarit lawas ing sampiran Bekerja keras 

7 Kacang mangsa tinggalan 

lanjaran 

Mendidik keluarga 

8 Kakehan gludhuk kurang 

udan 

Menjauhi sikap sombong 

9 Kegedhen endhas kurang 

utek 

Menjauhi sikap ujub 

10 Klenthing wadhah masin Pembentukan akhlak yang baik 

11 Mambu kulit daging Menjaga silaturahmi 

12 Matang tuna numbak luput Menyakini kepada qodo dan qadar 

13 Nabok nyileh tangan Peringatan untuk bekerjasama dalam 

keburukan 

14 Ngemut legining gula Menjaga Amanah 

15 Nyungkup kramat bejad Tolong-menolong 

16 Satru munggung 

cangkalan 

Peringatan mengatasi sifat khauf 

17 Sumur lumaku tinimba Menjauhi perilaku takabur 

18 Tuna satak bathi sanak Membangun huungan persaudaraan 
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19 Tunggak kalingan rone Menjauhi perilaku ghibah 

20 Usung-usung lumbung Menumbuhkan semangat gotong-

royong 

 

Matriks di atas menunjukkan bahwa peribahasa-peribahasa tersebut 

menyimpan nilai-nilai pendidikan Islam berupa nilai akidah, niali syariat, dan 

juga nilai akhlak. Walaupun demikian memang di dalam peribahasa Jawa di 

atas, nilai akhlak yang lebih mendominasi. Walupun demikian bukan berarti 

meniaadakan nilai-nilai yang lainnya. 

 

B. Kontekstualisasi Nilai-Nilai Peribahasa Jawa dalam Pendidikan Islam 

Masyarakat Jawa merupakan salah satu masyarakat yang memiliki 

peradaban yang panjang bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Bahkan 

jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terlahir, masyarakat 

Jawa sudah terlebih dahulu membangun peradabannya. Oleh karenanya 

banyak sekali sistem nilai kebudayaan yang telah diwarisi dari generasi ke 

generasi hingga saat ini. Sistem nilai budaya merupakan rangkaian konsepsi 

abstrak yang hidup di dalam pikiran suatu masyarakat, mengenai baik hal 

yang dianggap penting dan bernilai maupun yang remeh dan tidak berharga di 

dalam kehidupan.
228

 Dalam prakteknya sistem nilai kebudayaan ini akan 

berkaitan erat dengan sikap dan pola tingkah laku dalam masyarakat tersebut. 

Hal ini dikarenakan sistem nilai kebudayaan pada tahapan selanjutnya akan 

banyak dimanifestasikan baik berupa norma-norma sosial, sistem hukum, 

                                                           
228

 Koentjaraningrat, Rintangan-rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di 

Indonesia, (Jakarta: Bhratara, 1969), hlm. 18. 
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sitem adat, sistem pemerintahan, sistem pendidikan, dan lain sebagainya. 

Salah satu hasil sistem nilai dari kebudayaan masyarakat Jawa tentu adalah 

ungkapan Jawa atau dalam tulisan ilmiah ini dirangkai dengan bingkai istilah 

peribahasa Jawa.  

Permasalahan yang hadir sekarang adalah banyak wong jowo ora 

njawani (orang Jawa tidak terlihat Jawanya). Salah satu hal yang hilang 

tentunya nilai-nilai kebudayaan yang hadir belum mampu diterjemahkan 

dengan baik kepada generasi-generasi setelahnya. Hilangnya pemaknaan 

inilah yang acapkali membenturkan gesekan antara apa yang ada dalam 

kebudayaan dan apa yang ada di dalam agama. Sedangkan, diketahui bahwa 

misalnya banyak sekali akulturasi antara kebudayaan Jawa dan agama 

khususnya Islam yang terjalin harmonis. Oleh karennya penting untuk 

senantiasa memberikan pemahaman kepada generasi saat ini dan yang akan 

datang mengenai pemaknaan nilai-nilai dalam kebudayaan Jawa. Salah satu 

cara dengan jalan pintu pendidikan.  

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan 

manusia. walaupun terdapat banyak kritik yang dilancarkan oleh berbagai 

kalangan terhadap pendidikan, atau tepatnya terhadap praktek pendidikan, 

namun hampir semua pihak sepakat bahwa nasib suatu komunitas atau suatu 

bangsa di masa depan sangat bergantung pada kontribusinya pendidikan. 

Shane, misalnya sangat yakin bahwa pendidikanlah yang dapat memberikan 
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kontribusi pada kebudayaan di hari esok.
229

 Berbicara mengenai pendidikan 

di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari nama Ki Hajar Dewantara. Salah satu 

konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adanya konsep Tri Pusat 

Pendidikan. Tiga pusat pendidikan yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara, 

yaitu pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di 

masyarakat. Oleh karena itu, dalam mengkontekstualisasikan nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam Peribahasa Jawa diharapkan dapat diterapkan pada 

tiga tempat tersebut.  

1. Pendidikan dalam Keluarga 

Keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat. Apabila di 

keluarga tersebut dalam keadaan yang tentram dan bahagia, maka secara 

tidak langsung kehidupan di dalam sebuah masyarakat pun akan dalam 

keadaan yang tentram dan bahagia pula.
230

 Kata keluarga secara bahasa 

merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata kawula dan warga. Kata 

kawula merupakan padanan kata dari abdi yang dapat diartikan sebagai 

hamba. Sedangkan kata warga sendiri diartikan sebagai anggota.
231

 Secara 

pengertian istilah keluarga diartikan sebagai unit terkecil dalam 

masyarakat yang terdiri dari suami suami atau suami istri dan anaknya atau 

                                                           
229

 Shane, Harlod G., Arti Pendidikan bagi Masa Depan. (Jakarta: Rajawali Pers, 1984), 

200. 
230

 Abudin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 299 
231

 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 

176 
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ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga secara garis lurus 

ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
232

 

Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama. 

Hal ini dikarenakan sejak pertama kali seorang anak dilahirkan ke muka 

bumi, maka ia berada dalam pemeliharaan anggota keluarganya khususnya 

kedua orangnya.
233

 Oleh karenya secara kodrati, orang tua akan memikul 

tugas sebagai seorang pendidik terlepas apakah ia mau atau tidak, 

mempunyai keahlian atau tidak. orang yang diserahi tanggung jawab 

memegang peranan penting terhadap pendidikan anak. Oleh karena itu 

orang tualah yang menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anak 

karena memang merekalah yang mula-mula dikenal oleh anak sejak 

lahir.
234

 Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa: 

ا  َِ ٱ أََُّٖٝبَٝ  ُْ٘اْ  ىاِزٝ ٍَ ٘ا  َءا ٌ   اْ قُ ٕ   أَّفَُغُن أَ َٗ  ٌ قُُ٘دَٕب اَّبس   يُِٞن  ىْابطُ ٱ َٗ

ٞ   ِحَجبَسحُ ى  ٱَٗ    َٖبَعيَ
ا يَ  َُ َٝع   َّلا  ِشَذاد   ِغَلظ   ئَِنخٌ ٍَ َ ٱ ُص٘ با  ّللا ٍَ   ٌ َشُٕ ٍَ  أَ

َٝف   َٗ َُ ب َعيُ٘ َُ ُٝؤ   ٍَ ُشٗ ٍَ  ٙ 
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka 

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya setiap anggota keluarga 

memiliki kewajiban untuk saling menjaga, memlihara, dan melindungi 

keluarganya. Tentu saja tugas terberat dibebankan kepada kedua orang tua, 

                                                           
232 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Presiden 

RI, 2002), hlm. 2 
233

 Dwi Siswoyo, dkk., Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), hlm. 140. 
234

 HM. Djumransjyah dan Abdul Malik Karim Amrullah, Pendidikan Islam Menggali 

Tradisi Mnegukuhkan Eksistensi, (Malang: UIN Makang Press, 2007), hlm. 84 
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hal ini dikarenakan mereka berkewajiban untuk senantiasa mendidik dan 

memberikan tuntunan yang baik kepada anak-anaknya. Keluarga sebagai 

peletak pondasi pertama bagi anak didik tentunya  mempunyai peran kunci 

dalam membentuk dan mengembangkan ketaqwaan, karakter, watak, 

kepribadian, budi pekerti, dan sopan-santun berdasarkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam kearifan lokal diantaranya adalah di dalam Peribahasa 

Jawa. 

Ketika muncul istilah wong jowo ora jawani salah satu sebabnya 

adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan tentang budaya Jawa, nilai-nilai 

budaya Jawa, maupun hanya sekedar praktek kebudayaan Jawa. Di dalam 

keluarga hal yang terlihat sepele namun mempunyai nilai yang tinggi, 

yaitu tentang perilaku penggunaan bahasa Jawa dalam setiap intertasi di 

dalam keluarga. Tidak sedikit dari masyarakat Jawa lebih sering 

menggunakan bahasa Indonesia bahkan bahasa negara lain dalam 

interaksinya. Walaupun masih banyak masyarakat Jawa yang 

menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi, akan tetapi sedikit 

diantara mereka yang menggunakannya dengan baik lagi benar. Begitu 

pula dengan umat Islam yang tekadang hanya mengetahui atau melakukan 

syariat Islam tanpa mengetahui lebih dalam terkait sejarah, maksud dan 

tujuan, maupun nilai dibaliknya. Oleh karenanya dalam pendidikan Islam 

di keluarga, sejatinya orang tua dapat menggunakan perantara nilai-nilai 

yang terdapat dalam suatu peirbahasa Jawa. Metode yang mudah dengan 

menggunakan metode bercerita. Al-Quran sejatinya adalah buku cerita 
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yang amat mempesona. Orang tua dapat menggunakan yang ada di dalam 

Al-Quran dan kemudian memberikan perumpamaan yang terdapat pada 

banyak peribahasa Jawa yang ada. Begitu pula sebaliknya, orang tua dapat 

menggunakan cerita Jawa terkait suatu peribahasa yang kemudian 

disisipkan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya. 

Dalam kontekstualisasi nilai-nilai peribahasa Jawa dalam proses 

pendidikan Islam di keluarga dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan 

sederhana. Kegiatan sederhana yang dapat di lakukan dalam keluarga 

diantaranya mendidik anak agar menghormati kedua orang tuanya. Hal 

tersebut dapat mulai dibiasakan dengan menggunakan bahasa yang baik 

ketika berbicara kepada orang tua. Dalam kebudayaan Jawa, bahasa Jawa 

yang digunakan secara umum memiliki beberapa tingkatan tutur, yaitu 

tingkat bahasa tutur krama, tutur madya, dan tutur ngoko.
235

  

 

2. Pendidikan dalam Sekolah 

Pengertian sekolah jika ditinjau dari bahasa, diartikan sebagai 

bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima 

dan memberi pelajaran (menurut tingkatannya, ada) -- dasar, -- lanjutan;  

waktu atau pertemuan ketika murid diberi pelajaran; usaha menuntut 

kepandaian (ilmu pengetahuan); pelajaran.
236

 Pengertian sekolah apabila 

ditinjau dari sisi terminologi, maka terdapat beberapa definisi. Salah 

                                                           
235 Sudirman Wilian, “Tingkat  Tutur dalam Bahasa Sasak dan Bahasa Jawa”, Jurnal 

Wacana, Vol. 8, No. 1, Tahun 2006, hlm. 34-35. 
236 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1384. 



135 
 

 

satunya yaitu menganggap pendidikan sekolah adalah lembaga sosial 

formal yang didirikan baik oleh negara atau pemerintah maupun oleh 

yayasan tertentu yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
237

 

Di sisi lain pendidikan sekolah adalah jalur pendidikan yang terstruktur 

dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

dan pendidikan tinggi. Sekolah mempunyai tujuan untuk membimbing, 

mengarahkan dan mendidik sehingga lembaga tersebut menghendaki 

kehadiran kelompok-kelompok umur tertentu dalam ruang-ruang kelas 

yang dipimpin oleh guru untuk mempelajari kurikulum bertingkat.
238

 Ada 

pula pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan 

sekolah, yaitu lembaga dengan organisasi yang tersusun rapi dan segala 

aktivitasnya direncanakan dengan sengaja yang disebut dengan 

kurikulum.
239

 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya 

pendidikan sekolah, yaitu merupakan lembaga satuan pendidikan yang 

berjenjang dan berkesinambungan yang mempunyai kewenangan untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran. 

Sekolah dikatakan sebagai lembaga pendidikan formal dikarenakan 

kegiatan pendidikan yang berlangsung diadakan di sekolah atau tempat 

tertentu secara teratur, sistematis, mempunyai jenjang dan dalam kurun 

waktu tertentu, biasanya berlangsung mulai dari pendidikan Taman 

Kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang berdasarkan aturan resmi 

                                                           
237 Dwi Siswoyo, dkk., Ilmu Pendidikan..., hlm. 140 
238 Machful Indra Kurniawan, “Tri Pusat Pendidikan Sebagai Sarana Pendidikan 

Karakter Anak Sekolah Dasar”, Journal Pedagogia, Vol. 4, No. 1, Tahun 2015, hlm.  45. 
239

 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan..., hlm. 162 
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yang telah ditetapkan.
240

 Jika mengacu kepada sistem pendidikan nasional, 

pendidikan formal yaitu merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi.
241

 Salah satu turunan dari Undang-undang sistem 

pendidikan nasional yaitu peraturan pemerintahan no 55 tahun 2007 

tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Salah satu aturan 

yang tercantum yaitu mengenai kewajiban setiap satuan pendidikan pada 

semua jalur, jenjang, dan jenis untuk menyelenggarakan pendidikan 

agama.
242

  

Dalam penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah khususnya 

pendidikan Islam perlu adanya inovasi. Salah satunya tentu memadukan 

nilai-nilai luhur yang terdapat pada peribahasa Jawa dalam 

penyelenggaraan pendidikan Islam di sekolah. Secara umum nilai-nilai 

peribahasa Jawa banyak berbicara mengenai moral, jiwa bangsa, bahkan 

kritik sosial.
243

 Tentunya nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan ke dalam 

beberapa hal, baik itu di dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan 

sekolah lainnya. Sekolah mempunyai peran sentral dalam membekali 

peserta didik yang berkaitan dengan IPTEKS yang diimbangi dengan 

pembentukan dan pengembangan karakter mulia. Untuk menghasilkan 

                                                           
240 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2001),hlm. 162. 
241 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: 

Presiden RI, 2003), hlm. 3 
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pembelajaran yang bermakna, guru bidang studi perlu mengintegrasikan 

kearifan lokal dan latar belakang sosioekonomi kultural peserta didik. 

Selain itu, sejumlah kebijakan pendidikan yang berkaitan langsung dengan 

teknis proses pembelajaran perlu dikaji ulang dan direstrukturisasi 

(misalnya jumlah jam mengajar guru yang mencapai 24-40 jam pelajaran 

per minggu).  

Di samping itu, dalam kontekstualisasi nilai-nilai peribahasa Jawa 

dalam pendiidkan Islam, sejatinya bisa dilakukan pula dengan berbagai 

kegiatan-kegiatan sederhana yang bertujuan menggugah emosi bawah 

sadar dari warga sekolah, khususnya peserta didik. Salah satunya, yaitu 

bisa dengan mulai mensosialisasikannya dengan penggunaan spanduk-

spanduk kecil yang berisikan petuah bijak dari peribahasa Jawa tersebut di 

beberapa lokasi stategis di lingkungan sekolah. Selain itu juga sekolah, 

hendaknya memperbanyak kegiatan yang bersifat kebersamaan antar siswa 

dengan siswa dan siswa dengan guru. 

 

3. Pendidikan dalam Masyarakat 

Dalam UU RI No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional ayat 27 menyatakan bahwa mayarakat adalah kelompok warga 

negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan 

dalam bidang pendidikan.
244

 Dengan demikian, aktualisasi pendidikan 

nasional yang baru, mengisyaratkan bahwa tanggungjawab pendidikan 
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tidak lagi dipikul hanya oleh pemerintah, tetapi juga dibebankan kepada 

masyarakat. 

Masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa keluarga yang 

terikat oleh nilai tata nilai atau aturan baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis.
245

 Maasyarakat juga merupakan tempat pergaulan sesama manusia 

dan merupakan lapangan pendidikan yang luas dan meluas, yaitu adanya 

hubungan antara dua orang atau lebih.
246

 Oleh karenanya masyarakat 

merupakan wahana interaksi sosial yang mempunyai dampak besar dalam 

pengembangan dan pemberdayaan potensi manusia yang sekaligus tempat 

mengimplementasikan apa yang didapatkan di keluarga dan sekolah. 

Dalam pendidikan Islam, pembahasan mengenai masyarakat dapat 

ditelusuri baik dalam Al-Quran maupun hadis. Di dalam Al-Quran 

misalnya, terdapat beberapa istilah yang merujuk kepada istilah 

masyarakat tersebut, diantaranya adalah kata ummah, qaum, qabilah, 

sya’b, tha’ifah, atau  jama’ah. Dari sekian banyak istilah yang merujuk 

kepada pengertian masyarakat, di dalam Al-Quran ternyata kata ummah 

merupakan kata yang paling banyak disebutkan, yaitu sebanyak 13 kali. 

Kata ummah sendiri merupakan kata yang berasal dari kata amma yang 

berarti bermaksud dan berniat keras. Pengertian tersebut memiliki makna 

makna gerakan, tujuan, dan ketetepan hati yang sadar. 
247

 Dalam Al-Quran 

secara tersirat juga disebutkan beberapa ciri-ciri masyarakat yang ideal. 
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Diantaranya adalah masyarakat yang mampu saling menyeru kepada yang 

ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta mampu beriman kepada 

Allah SWT demi terciptanya persatuan dan kesatuan.
248

 

Dalam misi menciptakan persatuan dan kesatuan antara manusia,  

dalam implementasinya haruslah menggunakan cara-cara yang ma’ruf 

pula. Salah satunya tentu dengan mengakomodir nilai-nilai kebudayaan 

yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya nilai-nilai 

peribahasa Jawa yang ada tentunya bisa dimenjadi jalan dalam 

menyebarkan pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan, dalam peribahasa 

Jawa ternyata banyak nilai-nilai kehidupan yang sejalan dengan nilai-nilai 

pendidikan Islam. Salah satu cara yang dapat dilakukan dimasyakarat 

diantaranya dengan membuat social movement. Penulis mengambil contoh 

social movement yang digunakan oleh instansi kecamatan tempat penulis 

tinggal yang menggunakan social movement dalam menekan kasus bunuh 

diri yang marak. Salah satu bentuk social movement tersebut adalah 

dengan deklarasi yang sosialisasikan baik secara masif maupun aktif 

dalam kegiatan-kegiatan kelembagaan yang ada. Dengan demikian social 

movement dalam mengkontekstualisasikan nilai-nilai yang ada di dalam 

peribahasa Jawa dalam pendidikan Islam, bisa dilakukan dengan 

memperbanyak gerakan sosial yang berkaitan dengan sastra Jawa dan 

keagamaan. Selain itu, ditingkat kelembagaan keagamaan seperti KUA, 
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para penyuluh keagamaan bisa memberikan penjelasan kegamaan dengan 

memadukan nilai-nilai yang ada di dalam peribahasa Jawa. 

Di samping itu, dalam kontekstualisasi nilai-nilai peribahasa Jawa 

dalam pendiidkan Islam, sejatinya bisa dilakukan pula dengan berbagai 

kegiatan-kegiatan sederhana salah satunya yaitu memperbanyak kegiatan 

kemasyarakatan bersama warga masyarakat sekitar, memperbanyak 

agenda kebudayaan yang memiliki nilai-nilai keagamaan yang luhur 

seperti rasulan, genduri, peringatan maulidan, dan sebagainya. 


