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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Peribahasa Jawa pada umumnya memuat banyak nilai yang sangat luhur 

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

ranah publik. Oleh karena itu terdapat berbagai nilai-nilai yang terdapat 

pada peribahasa Jawa yang pada kenyataannya beriringan dengan nilai-

nilai yang ada pada pendidikan Islam. Diantaranya adalah nilai-nilai 

Pahala dan dosa, Berbuat baik kepada orang tua, Menjaga hubungan 

persaudaraan, Menjauhi prasangka, Menjauhi perilaku kikir, Bekerja 

keras, Mendidik keluarga, Menjauhi sikap sombong, Menjauhi sikap 

ujub, Pembentukan akhlak yang baik, Menjaga silaturahmi, Menyakini 

kepada qodo dan qadar, Peringatan untuk bekerjasama dalam keburukan, 

Menjaga Amanah, Tolong-menolong, Peringatan mengatasi sifat khauf, 

Menjauhi perilaku takabur, Membangun huungan persaudaraan, 

Menjauhi perilaku ghibah, Menumbuhkan semangat gotong-royong 

2. Kontekstualisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam peribahasa Jawa 

dalam pendidikan Islam dapat di lakukan pada Tri Pusat Pendidikan 

yang ada di Indonesia. Kontekstualisasi tersebut dapat dilakukan dalam 

berbagai kegiatan sederhana, seperti menerapkan sopan santun kepada 
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orang yang lebih tua, menyisipkan nilai-nilai kebudayaan pada agenda 

sekolah, kegiatan kemasyaraktan seperti gotong royong, dan sebagainya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian di atas dalam kesempatan ini 

direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan  Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia hendaknya mengeluarkan sebuah 

kebijakan untuk melestarikan kembali peribahasa Jawa beserta nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya. 

2. Kepada para orang tua untuk lebih mengenalkan kembali kebudayaan 

Jawa, khususnya peribahasa Jawa dan menggunakan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya sebagai media pembeleajaran pendidikan Islam. 

3. Kepada para tenaga pendidik untuk memasukkannya dalam materi 

pelajaran muatan lokal di sekolah dan menjadikannya kebudayaan Jawa 

khusunya peribahasa Jawa dalam dan nilai-nilai yang terkandung dalam 

media pembelajaran pendidikan Islam dan pendidikan karakter. 

4. Kepada para juru dakwah dan peangku kebijakan dalam masyarakat 

untuk kembali menggunakan peribahasa Jawa sebagai social movement 

dan media dakwah disertai dengan penjelasan yang kontekstual. 

 


