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ABSTRACT 

Culture is one of media in spreading the Islamic teaching in archipelago. 

In this modern era, however, many people are not familiar with their culture – 

particularly the values embedded in it including the noble values as contained in 

Javanese proverb.  This study aims to remind the noble values inherited by the 

ancestors in which the values essentially contain the Islamic education values.  

This is a library research in which the documentation of the primary 

sources was in the form of 20 Javanese proverbs studied by means of semiotic 

analysis technique to analyze the meaning.  

The result of the research showed Javanese proverbs contain the values of 

Islamic education in the form of Aqidah (faith), Syariat (rules or regulation), and 

Akhlak (moral) values. The contextualization of the Javanese culture values in 

Islamic education can be reflected in three centers of education: in family, school 

and society.  
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A. Pendahuluan 

Secara etimologi kata kebudayaan berasal dari kata dasar budaya, 

yang mendapatkan tambahan ke- dan -an. Kata budaya sendiri merupakan 

kata yang berasal dari bahasa sansekerta, yaitu dari kata budhayah, yang 

merupakan gabungan dari dua kata yaitu budi dan daya. Kata budi dapat 

diartikan sebagai tabiat, watak, akhlak, kebaikan. Sedangkan kata daya berarti 

kekuatan, tenaga, pengaruh, jalan, akal, cara muslihat.
1
 Sementara itu kata 
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budaya dalam bahasa Arab lebih merujuk kepada kata al-Hadlarah maupun 

Tsaqafiyah/Tsaqafah. Kata-kata lain yang merujuk kepada arti kebudayaan, 

diantaranya seprti kata culture (Inggris), kata kultuur (Jerman), kata cultuur 

(Belanda).
2
 

Salah satu wujud kebudayaan yang ada di Indonesia adalah 

kebudayaan Jawa. Orang Jawa adalah satu kelompok etnik yang mempunyai 

kebudayaan dan nilai-nilai maupun kebiasaan tentang sesuatu, yaitu 

kebudayaan Jawa. Masyarakat atau suku bangsa Jawa adalah suku bangsa 

terbesar di Indonesia dan jumlahnya mencapai lebih dari separuh warga 

negara Indonesia. Masyarakat Jawa berasal dari pulau Jawa dan terutama 

ditemukan di Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada masyarakat Jawa 

terdapat nilai hidup atau nilai kebudayaan Jawa yang berisi konsep-konsep 

mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran, sebagian besar dari masyarakat 

mengenai apa yang dianggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup, 

sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman hidup bagi masyarakat 

Jawa.
3
 

Arus globalisasi selain membawa dampak positif juga membawa efek 

negatif yang tidak sedikit. Buktinya adalah walaupun kebudayaan Jawa sangat 

kaya akan nilai-nilai luhur, akan tetapi pada zaman modern ini tidak banyak 

orang yang mengerti. Pada akhirnya kebudayaan yang sedikit orang 

mengertinya, maka perlahan-lahan akan mereka tinggalkan dan pada akhirnya 

akan hilang dan diganti oleh kebudayaan yang luar. Hal tersebut didukung 

oleh beberapa penelitian yang cukup mencengangkan bahwa nasib 

kebudayaan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan bahasa bisa punah 

kapan saja. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka, dalam penelitian ini dengan 

segenap kemampuan yang ada peneliti ingin mengeksplorasi secara 

menyeluruh, luas dan mendalam masalah tentang:  Bagaimana nilai-nilai 
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pendidikan Islam yang terkandung di dalam 20 macam peribahasa Jawa? 

Bagaiamana kontekstualisasi nilai-nilai peribahasa Jawa dalam pendidikan 

Islam ? 

 

B. Kerangka Teori dan Metode Penelitian 

Nilai adalah sesuatu yang abstrak yang tidak bisa dilihat, diraba dan 

tidak terbatas ruang lingkupnya. Nilai sangat erat kaitannya dengan 

pengertian-pengertian dan aktifitas manusia yang kompleks, sehingga sulit 

ditentukan batasannya. Sedangkan utnung pengertian pendidikan Islam 

sendiri menurut Yusuf Qardhawi memberikan definisi pendidikan Islam 

sebagai sebuah proses arahan dan bimbingan untuk mewujudkan manusia 

seutuhnya. Baik akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, serta akhlak dan 

ketrampilannya sehingga mereka siap menjalani kehidupan dengan baik 

berdasarkan nilai-nilai Islam 

Ketika nilai telah dilekatkan pada sebuah sistem, maka ia akan 

mencerminkan grand concept dari sistem tersebut. Oleh karena itu, nilai-nilai 

dasar pendidikan Islam bermakna konsep-konsep pendidikan yang dibangun 

berdasarkan ajaran Islam sebagai landasan moral dan operasional pendidikan. 

Selain itu, adanya nilai-nilai Islam juga menjadi pembeda sekaligus 

karakteristik khusus dibanding model pendidikan lain. Hal ini berimplikasi 

pada seluruh aspek pelaksanaan pendidikan Islam, terutama dari segi 

outputnya yang harus bisa membentuk pribadi-pribadi yang mampu 

mengemban misi sebagai abdullah dan khalifatullah.
4
 Dua misi ini kemudian 

dibreak down menjadi tiga macam nilai pendidikan Islam yaitu nilai akidah, 

nilai syari’ah dan nilai akhlak.
5
 

1) Nilai Akidah 

Nilai akidah merupakan konsep diri yang memandang berharga 

mengenai kepercayaan adanya Allah SWT beserta hal-hal gaib lainnya 

yang terangkai dalam rukun iman. Inilah bagian Islam yang masuk dalam 
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wilayah i’tiqadiyah, yaitu bagian yang operasionalnya sebatas pada level 

keyakinan.
6
 

2) Nilai Syari’ah 

Nilai syari’ah merupakan konsep diri yang memandang berharga 

terhadap ketaatan pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT sebagaimana 

tersimpul dalam rangkaian rukun Islam. Dalam Islam, nilai syari’ah inilah 

yang masuk dalam wilayah amaliah, seperangkat sistem peribadahan yang 

sudah baku yang harus dikerjakan oleh setiap mukallaf.
7
 

3) Nilai Akhlak 

Nilai akhlak merupakan konsep diri  yang memandang berharga 

reflek hubungan baik antara manusia dengan Allah SWT, manusia dengan 

manusia, serta manusia dengan lingkungan alam. Nilai akhlak masuk 

dalam wilayah amaliah,  harus nyata dikerjakan oleh setiap muslim, tapi 

tidak terikat pada sistem yang sudah baku. Sehingga manusia 

berkesempatan untuk secara aktif dan kreatif mengaktualisasikannya.
8
 

 

C. Pembahasan 

1. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam 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.  

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 
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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”,
9
 atau juga dapat dimaknai 

dengan “orang kaya banyak yang akan mendekati”.
10

  

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. Beberapa ayat 

yang berkaitan dengan hal tersebut diantaranya:  QS. Yusuf ayat 56, QS. 

Az-Zalzala ayat 7, QS. Ar- Rahman ayat 60,  QS. Hud ayat 115. 

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 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 
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“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.
11

 Secara umum 

memiliki makna menggantikan kedudukan orang yang telah meninggal 

dunia, bisa juga diartikan sebagai menggantikan tenaga (pegawai) yang 

patah (mati).
 12 

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. 

Beberapa ayat yang membahasnya diantara: QS. An-Khabut ayat 8, QS. 

An-Nisa ayat 58, dan QS. Al-Ahzaab ayat 21. 

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 di dunia profesional, jabatan yang diemban 

hendaknya diisi oleh orang-orang terbaik dibidangnya.  

                                                           
11

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

Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), hlm. 134. 
12

 F.S. Darmasoetjipta, Kamus Peribahasa..., hlm. 17 



 

c. Bacin-bacin yen iwak 

 Peribahasa bacin-bacin yen iwak ini secara sederhana diartikan 

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

rasanya”.
13

 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.”
14

 

Atau juga dapat dimaknai sebagai “saudara yang bagaimanapun 

buruknya masih tetap saudara sendiri”.
15

 Dari pengertian tersebut, 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 diselesaikan secara baik-baik. Oleh karena itu, sejatinya 

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

nilai pendidikan Islam diantaranya: QS: Al Hujurat ayat 9, QS: Al 

Hujurat ayat 10, HR. Bukhari (“... Tidak akan masuk surga orang yang 

memutuskan tali silaturahim.”)
16

 

 Dalam peribahasa bacin-bacin yen iwak juga mengandung makna 

bahwa hubungan darah tidaklah dapat dihapuskan dengan apapun. 

Bahkan walau terjadi permasalah besar sekalipun, seorang yang 

bersaudara hendaknya tetap berlaku baik dan tidak memutus hubungan 

silaturahmi pada saudaranya 

 

d. Belo melu seton 

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.
17

 Dari pengertian 
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tersebut, 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: QS: An-Nisa ayat 123, QS: Al-An’am ayat 116, HR. Muslim (Siapa 

saja yang mengajak kepada kebenaran, maka ia memperoleh pahala 

seperti pahala orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikitpun. 

Dan siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapatkan 

dosa seperti orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikitpun)
18

 

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. 

 

e. Cina craki 

Peribahasa cina craki ditinjau dari makananya adalah merupakan 

sebutan untuk orang yang amat kikir yang tidak mau memberikan derma 

sedikit pun.
19

 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: QS: Al-Isra  ayat 

29, QS: Al-Isra ayat 100, QS: Ali-Imran ayat 180. 

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 manusia di 
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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.  

 

f. Jarit lawas ing sampiran 

 Peribahasa jarit lawas ing sampiran ini memliki beberapa 

pemaknaan. Salah satunya dapat diartikan sebagai kepandaian yang 

hilang dikarenakan tidak pernah digunakan.
20

 Selain itu juga ada 

pendapat yang memaknainya sebagai orang yang pandai akan tetapi tidak 

terpakai atau mendapat pekerjaan.
21

 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 harus dimiliki umat Islam dalam menjalani 

kehidupan dunianya. Beberapa ayat yang menyinggungnya diantaranya: 

QS: Ar-Radu ayat 11, QS: Al-Jumuah ayat 10, QS: Al-Insyirah ayat 7. 

 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 
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tidak akan, sedangkan untuk kata tinggalan dapat diartikan sebagai 

meninggalkan.
22

 Kata yang terakhir yang menyususun peribahasa tersebut 

adalah kata lanjaran. Kata lanjaran memiliki beberapa arti yaitu mulai 

dari junjungan, penjalaran,
23

 hingga batang yang menjalar.
24

 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 

Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan keluarga 

merupakan satu dari tri pusat pendidikan, selain pendidikan di sekolah dan 

pendidikan di masyarakat.
25

 Di dalam pendidikan Islam, terdapat pula 

arahan kepada umatnya untuk memperhatikan pendidikan di dalam 

keluarganya. Hal tersebut dapat tersirat dalam beberapa ayat Quran 

seperti: QS. Al-Furqon ayat 74, QS. At-Tahrim ayat 6. 

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 
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memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. 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. Kakehan gludhuk 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.
26

 

Walaupun demikian, sebenarnya peribahasa ini juga menyiratkan nilai-

nilai lainnya, yaitu seperti untuk tidak bersikap sombong dan agar 

senantiasa bersikap sesuai dengan perkataannya (konsisten). 

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: QS: As-Shaff ayat 2-3, QS: Al-

Baqarah ayat 44, HR: Bukhari (“Allah tidak akan memandang orang yang 

menarik kain sarungnya dengan congkak, nanti pada hari kiamat”)
27

 

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 sombong 
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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.
28

 

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: QS. Al-Hujurat ayat 11, QS. 

Al-Azhab ayat 58, HR. Ad-Dailami (“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.”)
29

 

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, baik itu 
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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.
30

 

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.
31

 

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 
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dan hadis yang membicarakan mengenai pentingnya pendidikan karakter, 

diantaranya: QS. Al-Ahzab ayat 21, QS. Luqman ayat 12-14, HR. Muslim 

(“...Kebajikan adalah budi pekerti yang baik, sedangkan dosa (kejahatan) 

adalah sesuatu yang merisaukan hati, dan kamu tidak senang apabila hal 

itu diketahui orang lain.”)
32

 

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 
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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. 

 

2. Kontekstualisasi Nilai-Nilai Peribahasa Jawa dalam Pendidikan 

Islam 

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.  

a. 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.
33

 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 
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diartikan sebagai anggota.
34

 Secara pengertian istilah keluarga 

diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 

suami suami atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau 

ibu dan anaknya, atau keluarga secara garis lurus ke atas atau kebawah 

sampai dengan derajat ketiga.
35

 

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.
36

  

 

b. 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 
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pelajaran; usaha menuntut kepandaian (ilmu pengetahuan); 

pelajaran.
37

 Pengertian sekolah apabila ditinjau dari sisi terminologi, 

maka terdapat beberapa definisi. Salah 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.
38

 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.
39

 

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.
40

 Di samping itu, dalam kontekstualisasi 

nilai-nilai peribahasa Jawa dalam pendiidkan Islam, sejatinya bisa 
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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. 

 

c. 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.
41

 Dengan demikian, aktualisasi 

pendidikan nasional yang baru, mengisyaratkan bahwa tanggungjawab 

pendidikan tidak lagi dipikul hanya oleh pemerintah, tetapi juga 

dibebankan kepada masyarakat. 

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 
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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. 

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. 

 

D. Penutup 

Berdasarkan rangkaian pembahasan di atas 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 

orang yang lebih tua, menyisipkan nilai-nilai kebudayaan pada agenda 

sekolah, kegiatan kemasyaraktan seperti gotong royong, dan sebagainya. 

 


