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ABSTRAK 

Adat cempala merupakan peraturan yang berkaitan dengan 

norma-norma dan tata krama masyarakat pepadun, bila masyarakat 

ada yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi berupa 

denda uang, pegembalian barang yang dicuri sampai diasingkan di 

lingkungannya. Adat cempala yang ada di desa Gedung Ketapang di 

rumuskan menjadi 3 yaitu: slip, cepala, ila-ila yang di dalamnya 

terdapat peraturan-peraturan mulai yang paling ringan karena ketidak 

sengajaan dilakukan hingga yang paling berat. Masyarakat desa 

Gedung Ketapang yang masih banyak melanggar dan tidak 

menjalankan adat cempala dikarenakan masyarakat yang belum 

seutuhnya memahami dan menerapkan adat cempala di dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini bertujuan: (1) Untuk 

mengetahui dan menganalisa nilai-nilai akhlak dalam adat cempala di 

masyarakat adat Gedung Ketapang, Lampung Utara. (2) Untuk 

mengetahui relevansi adat istiadat pada masyarakat pepadun di desa 

Gedung Ketapang dengan nilai-nilai akhlak. Penelitian ini bersifat 

deskriptif yang dianalisa secara kualitatif guna menggambarkan atau 

mendeskripsikan keadaan suatu objek kemudian menganalisanya. 

Penelitian ini di susun berdasarkan studi lapangan (field research) 

dengan cara mengambil data melalui wawancara, observasi, 

dokumentasi dan dari berbagai literature yang berkaitan dengan kajian 

penelitian ini. Adat cempala memiliki nilai-nilai akhlak yang tinggi 

didalamnya, seperti akhlak terhadap Allah Swt, akhlak terhadap 

Rasulullah Saw, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap 

masyarakat, dan akhlak terhadap pribadi. Hal ini sesuai dengan akhlak 

mahmudah yaitu akhlak yang baik. Nilai-nilai akhlak memiliki 

relevansi terhadap adat istiadat yang ada pada masyarakat pepadun di 

desa Gedung Ketapang, hal ini dimana semua masyarakat adat 

memeluk agama Islam dan salah satu aturan adat cempala diperjelas 

bahwa non-muslim akan dikeluarkan dari aturan adat tersebut, hal ini 

dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dari adat lahir hingga adat kematian. 

nilai-nilai Islam masyarakat adat mulai dari adat lahir, adat muli 

mekhanai, adat himbal puhimbal, adat kebumian, adat cempala, adat 

perceraian/talak dan juga adat kematian. 

 

Kata Kunci: nilai, akhlak, Adat, cempala, pepadun 
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MOTTO 

 

ٍة َخْيًرا يََّرهُ )الّزلزلة :  (  ٧َمْن يَّْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ

“Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil zarrah, 

niscaya Dia akan melihat (balas)Nya” 

(QS. Al Zalzalah (99): 7).
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tarjamah. (Bandung: Sigma 

Exagrafika,2009), hlm.599. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menjelaskan maksud dari judul “Internalisasi 

Nilai-Nilai Akhlak dalam Adat Cempala Masyarakat Adat 

Pepadun di Desa Gedung Ketapang, Sungkai Selatan, 

Lampung Utara” penulis akan menjelaskan kata kunci yang 

terdapat di dalam judul ini, diantaranya adalah: 

1. Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak 

Internalisasi dimaknai sebagai penghayatan atau 

bisa juga diartikan sebagai pendalaman
1
.  

Dalam uraian di atas penulis dapat memahami 

bahwa Internalisasi nilai-nilai akhlak merupakan 

suatu proses pemasukan suatu nilai akhlak pada 

seseorang yang akan membentuk pola pikirnya dalam 

melihat makna realita pengalaman. 

2. Adat Cempala 

Adat Cempala merupakan peraturan atau hukum 

adat yang ada di Desa Gedung Ketapang Kecamatan 

Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara. Adat ini 

mengatur tentang norma-norma/etika yang berkaitan 

dengan pergaulan dan tatakrama yang ada dalam 

masyarakat adat pepadun dalam kehidupan sehari-

hari.
2
 

Dalam uraian di atas penulis dapat memahami 

bahwa adat cempala merupakan peraturan-peraturan 

yang di dalamnya membahas mengenai norma dan 

etika (baik, buruk, boleh, tidak boleh) yang berkaitan 

                                                             
1 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1991), hlm 384. 
2 Anshori Djausal, Aminuddin Thabib, dkk, Masyarakat Adat Marga Bunga 

Mayang Sungkai, (Bandar Lampung: Masyarakat Adat Marga Bunga Mayang, 2002), 

hlm 30. 



 

 
 

2 

dengan pergaulan dan tatakrama masyarakat 

Lampung pepadun dalam berprilaku sehari-hari. 

3. Masyarakat Pepadun 

Pepadun diambil dari kata “Cakak Pepadun” yang 

berarti tempat kedudukan kepala adat waktu upacara 

adat. Pepadun adalah sebuah kursi yang diberikan 

hiasan. Adat pepadun lebih terbuka terhadap 

masyarakat diluar suku Lampung. Karena adat 

pepadun menilai derajat seseorang secara ekonomi 

dan intelektual. Masyarakat pepadun adalah salah satu 

dari dua adat kelompok besar yang ada di dalam 

masyarakat Lampung. Adat pepadun merupakan suatu 

tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat 

pepadun yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, 

kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat
3
.  

Dari uraian diatas penulis dapat memahami 

masyarakat pepadun adalah salah satu dari dua 

kelompok besar yang ada di Lampung. Dan adat 

Lampung pepadun merupakan suatu tradisi yang 

berkembang yang di dalamnya mengandung nilai-

nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan 

hukum adat.  

4. Masyarakat Gedung Ketapang  

Desa Gedung Ketapang merupakan wilayah 

dimana tempat penulis mengadakan penelitian yang 

mana terletak di Kecamatan Sungkai Selatan 

Kabupaten Lampung Utara, merupakan suatu 

kesatuan yang bergabung dengan pemerintahan 

marga adat Sungkai Bunga Mayang. Desa Gedung 

Ketapang merupakan salah satu kampung yang masih 

menganut kehidupan budaya yang kental, mulai dari 

kondisi sosial yang apabila masyarakat sekitar 

membutuhkan bantuan dalam mengadakan acara 

                                                             
3 Sabaruddin, Lampung Pepadun dan Saibatin, (Jakarta: Way Lima Manjau, 

2012), hlm 13. 
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maka masyarakat berbondong-bondong untuk 

menolong menyiapkan keperluan acara, serta kondisi 

budaya berupa musyawarah atau perkumpulan dalam 

menyelasaikan masalah di desa tersebut.
4
 

Jadi Desa Gedung Ketapang adalah tempat atau 

lokasi penulis melaksanakan penelitian, sehingga 

penulis dapat mengumpulkan data-data yang penulis 

perlukan di dalam penelitian ini. Penulis memilih 

Desa Gedung Ketapang karena tempat tersebut 

masyarakat setempatnya masih menganut budaya 

yang kental hal ini dapat dilihat dari kondisi sosial 

dan budaya nya. 

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas maka 

dapat di ketahui bahwa penelitian yang di maksud 

dalam skripsi ini yaitu menganalisa nilai-nilai akhlak 

Islam yang terdapat di dalam budaya cempala, yang 

dilakuakan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di 

Desa Gedung Ketapang kecamatan Sungkai Selatan 

Kabupaten Lampung Utara. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Lampung meyakini bahwasannya budaya 

merupakan hal penting untuk keberlangsungan kehidupan 

mereka kedepannya, disebabkan karena kepercayaan mereka 

bahwa di dalam budaya tersebut terdapat nilai-nilai yang baik 

yang terkandung di dalamnya. Masayarakat Lampung dikenal 

sebagai masyarakat beragama sekaligus kuat memegang nilai-

nilai adat secara keseluruhan. Dalam adat Lampung pepadun 

nilai adat yang di lakukan mulai seseorang yang baru 

dilahirkan hingga meninggal dunia di warnai dengan adat dan 

syariat Islam sekaligus. 

Begitu pula dengan adat cempala merupakan salah satu 

budaya yang dimiliki masyarakat adat pepadun. Adat cempala 

                                                             
4 Agus Candra, Tokoh Masyarakat, Pra-Penelitian Wawancara, di Desa 

Gedung Ketapang, Tanggal 3 Juni 2021. 
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merupakan suatu peraturan tentang tata cara dan aturan hidup 

adat pepadun guna menertibkan norma-norma dan tata krama 

yang ada dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Efendi Bahri: Namun masih banyak masyarakat adat 

40% di Desa Gedung Ketapang yang belum memahami dan 

menerapkan seutuhnya maksud yang ada dalam adat cempala 

tersebut. Masih banyak masyarakat yang menggunjing, 

membuat kerusuhan, saling membunuh bahkan masih di 

temukan pelanggaran-pelanggaran akhlak lainnya. Hal ini di 

kerena pengaruh budaya pendatang di mana wilayah 

masyarakat Gedung Ketapang atau wilayah marga Sungkai 

Bunga Mayang menjadi tujuan transmigasi pada tahun 1979 

dan 1984 menjadikan komunitas ini menjadi minoritas
5
. 

Berdasarkan faktor di atas serta interaksi masyarakat di 

Gedung Ketapang dan pendatang telah berkembang dalam 

budaya dan adat istiadat. Generasi muda saat ini kurang 

memahami sosial-kultrual masyarakat adat sehingga nilai-nilai 

yang ada belum sepenuhnya terlakasanakan seperti generasi 

sebelumnya. Adanya adat cempala di desa Gedung Ketapang 

sangat membantu memperbaiki nilai prilaku kehidupan di 

masyarakat, akan tetapi masih banyak ditemuan prilaku-

prilaku yang melanggar adat cempala di Desa Gedung 

Ketapang, masyarakat yang belum seutuhnya menjalankan 

serta memahami adat cempla tersebut, sehingga prilaku, 

norma serta hukum yang ada dalam agama Islam atau adat 

masih sering dilanggar mulai dari pelanggaran ringan sampai 

berat, hal ini dapat di sebabkan masyarakat dan generasi muda 

yang belum seutuhnya mengenal atau memahami budaya 

cempala serta masuknya masyarakat pendatang yang memiliki 

perbedaan suku
6
. 

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat memahami 

bahwasannya masyarakat Desa Gedung Ketapang yang masih 

                                                             
5 Efendi Bahri, Tokoh Adat, Pra-Penelitian Wawancara, di Desa Gedung 

Ketapang,Tanggal 3 Juni 202.  
6 Efendi Bahri, Tokoh Adat, Pra-Penelitian Wawancara, di Desa Gedung 

Ketapang, Tanggal 4 Juni 2021. 
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banyak melanggar dan tidak merealisasikan serta menjalankan 

apa yang sudah tertera di adat cempala. 

Dikarenakan masyarakat yang belum seutuhnya 

memahami dan menerapkan adat cempala di dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Adat sendiri adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari 

nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan 

hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila 

adat tidak dialaksanakan akan terjadi kerancuan dan sanksi 

yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat 

setempat terhadap pelaku yang menyimpang
7
. 

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat memahami 

bahwa adat istiadat yang ada di dalam masyarakat tertentu, 

telah diatur sesuai dengan hubungan manusia dengan manusia 

lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana 

manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana 

manusia berprilaku terhadap alam lainnya. Serta berkembang 

menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma sekaligus 

mengatur penggunaan sanksi terhadap pelanggaran dan 

penyimpangan.  

Cempala sendiri merupakan sanksi yang di beri atas 

pelanggaran terhadap hukum Kuntara (hukum agama), Raja 

Niti (hati nurani) dan Jugul Muda (akibat suatu perbuatan) 

pada masyarakat Lampung Sungkai pepadun
8
. 

Dalam uraian di atas peneliti dapat memahami bahwa 

adat cempala merupakan peraturan-peraturan yang di 

dalamnya membahas mengenai norma dan etika (baik, buruk, 

boleh, tidak boleh) yang berkaitan dengan pergaulan dan 

tatakrama masyarakat Lampung pepadun dalam berprilaku 

sehari-hari. 

                                                             
7 Munir Salim, Bhineka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-adat 

Masyarakat Adat Nusantara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 

Vol. 6, No.1 (2017), hlm 67. 
8 Sulistyowati dan Irianto, Piil pesenggiri: Modal Budaya dan Strategi 

Identitas Ulun Lampung, Universitas Indonesia, Depok, Vol. 15, No 2 (2011), hlm. 

143. 
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Menurut Edwar Tauhid jika ada masyarakat adat yang 

melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi yang 

telah di tulis di dalam kitab Kutara Raja Niti, yaitu dengan 

cara membayar denda atau ganti rugi, mengembalikan yang di 

curi, serta hukuman sosial seperti di asingkan dari keluarga 

dan masyarakat adat. Selain itu didalamnya terdapat 248 pasal 

yang mengatur tentang banyak hal, yakni pidana adat, aturan-

aturan berupa berprilaku sehari-hari
9
. 

Lain halnya dengan adat cempala yang ada di Desa Gedung 

Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung 

Utara. Desa Gedung Ketapang merupakan sub-komunitas 

yang terkumpul dalam marga Bunga Mayang. di Desa Gedung 

Ketapang adat cempala dirumuskan dalam tiga bagian, yaitu 

slip (peraturan ringan) berupa 8 pasal Seperti Kruk nua mak 

ngucap salam (masuk rumah tidak mengucap salam), cepala 

(peraturan sedang) berupa 12 pasal seperti Ngumung uyah 

latah (menggunjing) dan ila-ila (peraturan berat) 4 pasal 

seperti Bakbai ninjuk (istri lari dari laki-laki lain), semua pasal 

tersebut telah membahas secara umum semua peraturan yang 

ada dalam kehidupan masyarakat adat. 

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengerti bahwa 

adat cempala merupakan peraturan yang berkaitan dengan 

norma-norma dan tata krama masyarakat pepadun, bila 

masyarakat ada yang melanggar peraturan tersebut akan 

dikenakan sanksi berupa denda uang, pegembalian barang 

yang di curi sampai di asingkan di lingkungannya. Adat 

cempala yang ada di Desa Gedung Ketapang di rumuskan 

menjadi 3 yaitu: slip, cepala, ila-ila yang di dalamnya 

terdapat peraturan-peraturan mulai yang paling ringan karena 

ketidak sengajaan dilakukan hingga yang paling berat.  

Dalam kehidupan nilai akhlak sangatlah penting untuk 

menjaga keharmonisan dan menyelaraskan pembangunan dan 

kemajuan, maka nilai akhlak harus tetap ditanamkan dan 

                                                             
9 Edwar Tauhid, Tokoh Adat, Pra-Penelitian Wawancara, di Desa Gedung 

Ketapang, Tanggal 4 Juni 2021. 
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dilestariarikan kepada setiap orang tanpa terkecuali. 

Intrnalisasi nilai-nilai akhlak memegang peran penting dalam 

kehidupan manusia. Dengan terbentuknya kemampuan yang 

mendasar untuk bertingkah laku yang sesuai dengan norma 

dan sikap yang dikehendaki oleh agama dan masyarakat.  

Nilai-nilai ahklak merupakan suatu seperangkat 

keyakinan atau perasaan dalam diri manusia sebagai suatu 

identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola 

fikir, perasaan maupun prilaku. Pendidikan Agama Islam 

dalam kehidupan manusia terlebih pada zaman modern ini di 

anggap sangat penting. Pendidikan dinilai merupakan suatu 

kekuatan yang menentukan suatu prestasi atau produktivitas di 

setiap bidang. Seluruh aspek kehidupan memerlukan proses 

pendidikan baik di dalam maupun di luar lembaga formal, 

akan tetapi dilingkungan non formal terutama dalam 

lingkungan masyarakat
10

, banyak sekali hal-hal yang 

mengandung pendidikan agama Islam termaksud adat cempala 

yang telah di uraikan sebelumnya. Masyarakat juga dapat 

menentukan nilai (benar-salah, baik-buruk, indah-tidak 

indah)
11

.  

 Akhlak merupakan pondasi yang penting baik di 

dunia maupun di akhirat kelak, akhlak merupakan salah satu 

hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, akhlak 

merupakan salah satu hasil dari iman dan ibadah manusia, 

karena iman dan ibadah manusia tidak sempurna kecuali 

akhlak mulia itu muncul. Ciri utama akhlak dalam studi Islam 

adalah adanya nilai-nilai yang melembaga dalam jiwa, yang 

selalu terekspresikan dalam perilaku dan nyaman dalam 

situasi ini. Nilai-nilai yang diharapkan melembaga dalam 

pribadi muslim bukanlah sembarangan nilai, melainkan nilai-

nilai yang ada dalam Al-Quran dan Hadits, nilai-nilai yang 

tertanam dalam pribadi Rasulullah Saw. Bahkan misi utama di 

                                                             
10 Muhammad Anwar, Filsafat Pendidikan, (Jakarta: Kencana, Cet II 2017), 

hlm 123. 
11 Ibid hlm. 97 
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utusnya Rasulullah Saw di bumi salah satunya adalah untuk 

menyempurakan akhlak manusia
12

 

Seperti di dalam hadits dari Abu Hurairah Radhiyallahu 

„Anhu, Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam bersabda: 

َى َيَكاِسَو األَْخالقِ  ًِّ ا تُِعْثُد ألُذَ ًَ َّ ُل هللا  إَِ ْٕ َْٚشجَ لَاَل: لَاَل َسُس ٍْ أتٙ َُْش َع

َسهََى:  َٔ  ِّ ْٛ () َصهٗ هللا َعهَ ِٗ َْٛٓم اِ انثَ َٔ  َس

Artinya: Dari Abu Hurairah Rasulullah saw Bersabda: 

Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan 

keshalihan akhlak.  (HR. Al-Baihaqi). 

Melalui pendidikan akhlak manusia akan terbentuk 

berupa sikap dan kepribadiannya. Oleh karena itu pendidikan 

akhlak sedini mungkin diberikan, agar kelak ketika dewasa 

sikap dan kepribadiannya sudah terbentuk dengan baik 

sehingga menjadi manusia yang berakhlak mulia yang 

diridhoi oleh Allah Swt.  

Adanya adat cempala di Desa Gedung Ketapang sangat 

membantu memperbaiki nilai prilaku kehidupan di 

masyarakat, akan tetapi masih banyak ditemuan prilaku-

prilaku yang melanggar adat cempala. Menurut Edwar Tauhid 

di Desa Gedung Ketapang masyarakat yang belum seutuhnya 

menjalankan serta memahami adat cempala tersebut, sehingga 

prilaku, norma serta hukum yang ada dalam agama Islam atau 

adat masih sering dilanggar mulai dari pelanggaran ringan 

sampai berat, hal ini dapat disebabkan masyarakat dan 

generasi muda yang belum seutuhnya mengenal atau 

memahami budaya cempala serta masuknya masyarakat 

pendatang yang memiliki perbedaan suku
13

. 

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat memahami 

bahwasannya masyarakat Desa Gedung Ketapang yang masih 

banyak melanggar dan tidak menjalankan adat cempala 

                                                             
12 Ahmad Shodiq, Prophetic Character Building: Pokok Pendidikan Akhlak 

Menurut Al-Ghazali, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 1-2. 
13 Edwar Tauhid,Tokoh Adat, Pra-Penelitian Wawancara, di Desa Gedung 

Ketapang Tanggal 3 Juni 2021. 
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dikarenakan masyarakat yang belum seutuhnya memahami 

dan menerapkan adat cempala di dalam kehidupan sehari-hari. 

Dapat dipahami bahwasannya tujuan akhir pendidikan 

Islam merupakan aplikasi nilai–nilai Islam yang sedemikian 

sempurna, dengan tujuan akhir mewujudkan nilai-nilai akhlak 

dalam pribadi setiap orang, dan diharapkan pendidikan 

mampu menghasilkan alumni intekektual yang berkualitas.
14

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini penting 

untuk dilakukan guna mengetahui nilai-nilai akhlak secara 

kongrit serta peneliti berusaha menemukan ranah dari nilai-

nilai akhlak yang terdapat pada adat cempala. Apakah nilai-

nilai tersebut terdapat pada nilai jujur, nilai sabar, nilai malu, 

nilai amanah dan nilai sopan santun. Oleh karena itu peneliti 

mengadakan penelitian yang berjudul “Internalisasi Nilai-

Nilai Akhlak Dalam Adat Cempala Masyarakat Adat Pepadun 

di Desa Gedung Ketapang, Sungkai Selatan, Lampung Utara” 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus 

Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas, maka 

fokus penelitian ini adalah tentang Internalisasi nilai-nilai 

akhlak dalam adat cempala. 

Sedangkan sub-fokus penelitiannya adalah tentang 

nilai-nilai akhlak, adat cempala, adat Lampung, adat istiadat 

masyarakat Lampung pepadun serta sejarah Marga Sungkai 

Bunga Mayang dan masyarakat adat Gedung Ketapang. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Apa saja nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam adat 

cempala? 

2. Apakah adat cempala pada masyarakat pepadun di Desa 

Gedung Ketapang relevan dengan nilai-nilai akhlak 

Islam? 

                                                             
14 Muhamad Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1991), 

hlm 23-24. 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan peneliti ini adalah 

untuk: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa nilai-nilai akhlak 

dalam adat cempala di masyarakat adat Gedung 

Ketapang, Lampung Utara. 

2. Untuk mengetahui relevansi adat cempala pada 

masyarakat pepadun di Desa Gedung Ketapang dengan 

nilai-nilai akhlak Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan 

dapat dijadikan bahan masukan untuk proses penelitian 

mendatang, khususnya terkait tentang nilai-nilai akhlak 

dalam adat cempala yang terjadi di Desa Gedung 

Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten 

Lampung Utara. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, 

acuan dan memberikan masukan bagi masyarakat tentang 

nilai-nilai akhlak dalam adat cempala. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yaitu mengkaji hasil-hasi yang 

berkaitan dengan persoalan penelitian yang sedang dilakukan. 

Kajian penelitian terdahulu berupa hasil-hasil penelitian 

terdahulu seperti skripsi, tesis, disertasi dan jurnal penelitian. 

Untuk itu dalam kajian penelitian terdahulu ini di jelaskan 

mengenai beberapa hasil kesimpulan yang berkaitan dengan 

Nilai-nilai pendidikan Islam yang telah di teliti oleh peneliti 

sebelumnya, antara lain sebagai berikut: 
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1. Penelitian yang berjudul: “Nilai-nilai Islam dalam 

falsafah hidup masyarakat Lampung”. Oleh Himyari 

Yusuf
15

. 

Penelitian ini mengkaji tentang falsafah hidup piil 

pesenggiri masyarakat Lampung, guna mengetahui apa 

saja nilia-nilai yang terdapat dalam piil pesenggiri 

tersebut apakah bertentangan dengan nilai-nilai Islam 

atau tidak. Hasil penelitian menunjukan ditemukannya 

berbagai nilai filsafah hidup yang relevan dengan nilai-

nilai akhlak.  

Hasil penelitian di atas berbeda dengan penelitian 

ini, adapun perbedaannya yaitu pada fokus kajian. Fokus 

kajian yang dibahas dalam penelitian Himyari Yusuf 

yaitu nilai-nilai agama Islam yang terdapat dalam 

falsafah hidup masyarakat Lampung. Sedangkan dalam 

penelitian ini fokus kajian meninjau tentang nilai-nilai 

pendidikan agama Islam dalam budaya cempala pada 

adat pepadun. Persamaannya adalah sama-sama 

membahas tentang nilai-nilai akhlak Islam dalam adat 

lampung dengan kajian yang berbeda. 

2. Selanjutnya penelitian yang berjudul “Integralisme Islam 

dan kontribusi budaya muakhi bagi peradaban 

masyarakat serta relevansi nilai-nilai filosofis budaya 

lokal dan pembangunan masyarakat Lampung”. Oleh A. 

Fauzie Nurdin
16

. 

Penelitian ini mengkaji tentang Intergritas nilai-

nilai Islam dengan nilai-nilai filosofi budaya budaya lokal 

dan pembangunan masyarakat Lampung. Hasil penelitian 

menunjukan ditemukannya intergrasi nilai-nilai Islam 

dengan nilai filosofi budaya budaya lokal.  

                                                             
15 Himyari Yusuf, Nilai-Nilai Islam Dalam Falsafah Hidup Masyarakat 

Lampung, UIN Raden Intan, Lampung, Vol 10, No. 1, Juni 2016. 
16 A. Fauzie Nurdin, Integralisme Islam Dan Kontribusi Budaya Muakhi 

Bagi Peradaban Masyarakat Serta Relevansi Nilai-Nilai Filosofis Budaya Lokal Dan 

Pembangunan Masyarakat Lampung, Al-Adyan UIN Raden Intan, Lampung, Vol 14, 

No. 1, Januari-Juni,2019. 
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Hasil penelitian di atas berbeda dengan penelitian 

ini, adapun perbedaannya yaitu pada fokus kajian. Fokus 

kajian yang dibahas dalam penelitian A. Fauzie Nurdin 

yaitu Intergritas nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai 

filosofi budaya budaya lokal dan pembangunan 

masyarakat Lampung. Sedangkan dalam penelitian ini 

fokus kajian meninjau tentang nilai-nilai akhlak dalam 

budaya cempala pada adat pepadun. Persamaannya 

adalah sama-sama membahas tentang nilai-nilai akhlak 

Islam dalam adat lampung dengan kajian yang berbeda. 

3. Selanjutnya penelitian yang berjudul “Islam dalam 

masyarakat Lampung Utara (Studi kasus kepemimpinan 

komunitas marga Sungkai Bunga Mayang(” oleh 

Erwinto
17

. 

Penelitian ini mengkaji tentang kepemimpinan 

komunitas marga Sungkai Bunga Mayang yang relevan 

dengan agama Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

kepemimpinan komunitas Marga Sungkai Bunga Mayang 

relevan dengan agama Islam.  

Hasil kesimpulan di atas memiliki persamaan di 

dalamnya terdapat teori yang relevan dengan teori 

penelitian ini yaitu keduanya membahas tentang adat 

pepadun dan marga Sungkai Bunga Mayang. 

Perbedaannya penelitian yang terdahulu membahas 

tentang kepemimpinan adat, sedangkan penelitian 

sekarang membahas tentang adat cempala. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Guna menjelaskan suatu permasalahan sesuai dengan 

prosedur penelitian yang benar harus melakukan langkah-

                                                             
17 Erwinto, Islam dalam masyarakat Lampung Utara (Studi kasus 

kepemimpinan komunitas marga Sungkai Bunga Mayang), Tesis Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2011. 
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langkah, meliputi persiapan, pengumpulan data, 

pengolahan data dan penyusunan laporan. 

Skripsi ini di susun berdasarkan studi lapangan (field 

research) dengan cara mengambil data melalui 

wawancara, observasi, dokumentasi dan dari berbagai 

literatur
18

 yang berkaitan dengan kajian skripsi ini. 

a. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dianalisa secara 

kualitatif guna menggambarkan atau mendeskripsikan 

keadaan suatu objek kemudian menganalisanya. 

Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang bertujuan 

untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai budaya 

sosial yang bersangkutan dengan nilai pendidikan agama 

Islam atau dimaksudkan untuk mengeksprolasi dan 

klarifikasi mengenai suatu fenomena sosial
19

. 

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan 

interprestasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari 

masalah-masalah pada masyarakat, serta tata cara yang 

berlaku dalam masyarakat di situasi-situasi tertentu, 

termaksuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan 

serta proses-proses yang sedang berlangsung dari suatu 

fenomena
20

. Dengan demikian penelitian ini mengkaji tata 

cara yang berhubungan dengan kegiatan ataupun sifat 

yang ada pada adat cempala. 

b. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian 

lapangan). 

Yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci 

terhadap objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai 

                                                             
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R and D, 

(Bandung: Alfabeta 2019 Cet II), hlm 64. 
19 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu,2006), hlm 138. 
20 Samsu, Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, 

Kuntitatif, Mixed Methods, serta Research and Development, (Jambi: Pusaka 2017), 

hlm 120. 
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suatu kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang 

keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu lingkup 

sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.  

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti 

objek secara langsung lokasi yang akan diteliti agar 

mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam hal ini lokasi 

yang akan di teliti adalah Desa Gedung Ketapang 

Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung utara. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian merupakan hal sangat 

penting. Karena sumber data menyangkut kulitas dari 

hasil penelitian. Sumber data terdiri dari: data primer dan 

data sekunder. 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang didapatkan 

dengan melibatkan partisipan aktif dari penelitian 

yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. 

Penentuan sumber informasi secara primer dilandasi 

tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu.  

Oleh karena itu, pengambilan informasi harus 

sesuai dengan tujuan, maksud dan kegunaannya
21

.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data 

primer yang langsung di dapatkan dari: 

1) Tokoh Adat 

2) Tokoh Agama 

3) Tokoh Masyarakat 

4) Masyarakat yang pernah melakukan dan paham 

mengenai adat cempala. 

Dalam hal ini peneliti menentukan bahwa objek 

dalam penelitian ini adalah masyarakat adat setempat. 

                                                             
21 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penetian 

Gabungan, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 149. 
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Dengan begitu peneliti bisa melihat dan mendapatkan 

informasi yang akurat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, 

biasanya tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya 

mengenai data demografis suatu daerah dan 

sebagainya. Data skunder merupakan data pelengkap 

dari data primer yang telah diperoleh dari buku-buku 

literatur
22

  

Maka peneliti menentukan data skunder 

menggunakan: 

1) Buku-buku sejarah dan jurnal-jurnal 

2) Dokumentasi Desa Gedung Ketapang 

3) Dokumen adat pepadun Sungkai Bunga Mayang 

4) Dokumen adat cempala 

c. Metode Pengumpulan Data 

Sebagai data pendukung bersumber dengan 

tulisan-tulisan yang sesuai dengan kajian ini. 

Penelitian ini diawali dari pengumpulan data 

kepustakaan seperti buku-buku yang berkenaan 

dengan adat Lampung, khususnya tentang adat 

cempala dan buku yang berkenaan dengan nilai-nilai 

akhlak. Kemudian mewanwancarai tokoh-tokoh adat 

dan budayawan. Maka pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1) Wawancara (Interview) 

Dapat di katakan bahwa wawancara 

(interview) suatu kejadian atau proses antara 

pewawancara dan sumber informasi atau orang 

yang diwawancarai melalui komunikasi langsung 

tentang suatu objek yang telah diteliti dan 

                                                             
22 Abdurahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususnan 

Skripsi, (Jakarta: Rinek, 2011), hlm 38. 
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dirancang sebelumnya
23

. Wawancara di bedakan 

menjadi tiga yatu: 

a) Wawancara Terstruktur  

    Wawancara ini berangkat dari 

serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan 

dan dinyatakan menurut urutan yang telah 

ditentukan. Oleh karena itu untuk 

melakukan wawancara, pengumpulan data 

telah menyiapkan instrument penelitian 

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

alternatif.  

b) Wawancara Semi Terstuktur 

    Jenis wawancara ini pelaksananya 

lebih mengarahkan pembicaraan. Dalam hal 

ini pelaksana tidak mengajukan persoalan 

berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 

disiapkan. Tujuan wawancara jenis ini 

adalah untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka, dimana pihak yang 

diwawancara dimintai pendapat dan ide-

idenya. 

c) Wawancara tidak terstruktur 

   Wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara yang bebas di mana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk mengumpulkan data.
24

 

Jenis wawancara yang digunakan peneliti 

adalah wawancara tidak terstruktur yakni 

wawancara yang berlangsung secara alami, 

tidak diikat atau diatur oleh suatu pedoman 

                                                             
23 Muri Yusuf, Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelian 

Gabungan, (Jakarta: Kencana, cet IV 2017), hlm. 23 
24 Suwartono, Dasar-dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 

2014), hlm. 49 
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atau oleh suatu format yang baku
25

. Oleh 

karena itu dalam pertanyaan yang di ajukan 

peneliti terhadap tokoh-tokoh adat, agama 

serta masyarakat menggunakan wawancara 

bebas hingga memperoleh data yang di 

perlukan tentang permasalahan yang di teliti. 

Hal ini peneliti lakukan untuk lebih 

memahami tentang adat Lampung 

khususnya tentang adat cempala. Selain itu 

data juga di peroleh dari budayawan yang 

memahami tentang adat Lampung. 

2) Observasi 

Observasi adalah alat pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengamati dan 

mencatat, menggunakan mata dan telinga sebagai 

jendela untuk merekam suatu data
26

. 

Adapun jenis-jenis observasi terbagi menjadi 

dua yaitu: observasi partisipan dan observasi non 

partisipan. 

a) Observasi Partisipan  

Observasi ini merupakan proses pengamatan 

bagian yang dilakukan oleh peneliti dengan 

ikut mengambil bagian dalam kehidupan 

orang-orang yang akan di observasi. 

b) Observasi Non Partisipan 

Observasi ini dilakukan apabila peneliti tidak 

ikut dalam kehidupan orang yang di 

observasi dan secara terpisah berkedudukan 

sebagai pengamat. 

Metode observasi yang dilakuakan peneliti adalah 

observasi non partisipan. Observasi di gunakan secara 

menyeluruh tentang intraksi nilai-nilai akhlak 

                                                             
25 Ibid hlm 52. 
26 Ibid hlm 41 
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berkaitan dengan adat budaya marga Sungkai Bunga 

Mayang yang ada di Desa Gedung Ketapang. 

3) Dokumetasi  

Metode dokumentasi merupakan proses 

pencarian data mengenai catata dan buku, 

dokumen bisa berbentuk gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang, letak geografis, 

kondisi masyarakat, kondisi budaya serta hal-hal 

yang berhubungan dengan objek kajian peneliti
27

.  

Untuk mendapatkan data yang valid di samping 

data lapangan wawancara dan observasi, juga di 

perlukan data dokumentasi berupa data otentik yang 

tersimpan dalam dokumentasi para tokoh-tokoh adat 

berupa peraturan-peraturan adat, aktivitas yang 

berlaku dalam masyarakat adat sosial, sejarah Desa 

Gedung Ketapang, buku-buku yang berhubungan 

dengan adat cempala serta buku-buku tentang budaya 

Lampung. 

d. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam hal ini untuk menguji data kualitatif dapat 

dilakukan melalui strategi triangulasi. 

1) Uji Validitas 

Validitas penelitian kualitatif berbeda dengan 

penelitian kuantitatif, validitas tidak memiliki 

konotasi yang sama dengan penelitian kualitatif juga 

tidak sejajar dengan reliabilitas (yang berarti menguji 

stabilitas dan konsistensi respon) atau generalisasi 

yang berarti validitas eksternal atau hasil dari studi 

yang dapat diterapkan dalam pengaturan, orang atau 

sampel baru, dalam studi kualitatif tentang 

generalisasi kualitatif dan reliabilitas Craswell. 

Validitas dalam penelitian kualitatif didasarkan pada 

kepastian apakah hasil penelitian itu benar dari sudut 

                                                             
27 Sugiyono, Op. Cit, hlm 240. 
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pandang peneliti, partisipan, atau pembaca umum. 

Istilah validitas dalam penelitian kualitatif bisa juga 

disebut dengan reliabilitas, otentisitas dan kredibilitas 

Creswell. Dalam penelitian ini uji validitas tang di 

gunakan adalah: 

a) Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik validasi data yang 

menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan 

validasi atau untuk membandingkan data. Teknik 

triangulasi yang paling umum digunakan berasal 

dari sumber lain. Triangulasi dengan sumber 

berarti membandingkan dan memverifikasi tingkat 

kepercayaan informasi yang diperoleh pada waktu 

dan alat yang berbeda dengan menggunakan 

metode kualitatif
28

. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti memahi 

bahwasanya triangulasi adalah teknik validasi data 

yang menggunakan sesuatu selain data untuk 

keperluan validasi atau untuk membandingkan 

data. Teknik triangulasi yang paling umum 

digunakan berasal dari sumber lain. 

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi 

sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode 

yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang 

saling terkait dari sudut pandang dan perspektif 

yang berbeda. Secara garis besar triangulasi terbagi 

menjadi empat, yaitu: 

Pertama, Triangulasi metode dilakukan dengan 

cara membandingkan informasi. Dalam penelitian 

kualitatif, peneliti menggunakan wawancara, 

observasi, dan survei. Untuk memperoleh 

kebenaran informasi yang dapat dipercaya dan 

gambaran yang lengkap tentang informasi tertentu, 

                                                             
28 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003), hlm 330. 
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peneliti dapat menggunakan metode wawancara 

dan observasi untuk memverifikasi kebenarannya. 

Peneliti juga dapat menggunakan beberapa 

informan untuk memverifikasi keakuratan 

informasi. Triangulasi dilakukan pada tahap ini 

jika data atau informasi yang diterima dari subjek 

atau informan penelitian diragukan. 

Kedua, Triangulasi antar peneliti dilakukan 

dengan lebih dari satu orang dalam pengumpulan 

dan analisis data. Teknik ini memperkaya 

khasanah pengetahuan tentang informasi yang 

digali dari subjek penelitian. Namun, orang yang 

diundang untuk memeriksa data harus, memiliki 

pengalaman penelitian dan bebas dari konflik 

kepentingan agar tidak merugikan peneliti dan 

membuat bias baru dari triangulasi. 

Ketiga, Triangulasi sumber data yakni 

menyelidiki kebenaran informasi tertentu melalui 

berbagai metode dan sumber pengumpulan data. 

Misalnya, selain observasi partisipatif, peneliti 

juga dapat menggunakan dokumen tertulis, arsip, 

dokumen sejarah, catatan pemerintah, catatan 

pribadi atau foto, di samping wawancara dan 

observasi. Masing-masing metode tersebut akan 

memberikan bukti atau data yang berbeda, yang 

pada gilirannya akan memberikan wawasan yang 

berbeda pula tentang fenomena yang diteliti. 

Keempat, Triangulasi teoritis. Hasil akhir dari 

penelitian kualitatif adalah rumusan dari buah 

informasi atau pernyataan tesis. Informasi ini 

kemudian dibandingkan dengan perspektif teoretis 

yang relevan untuk menghindari bias dari masing-

masing peneliti sehubungan dengan hasil atau 

kesimpulan yang dihasilkan. Selain tersebut, 

triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman 

pemahaman selama peneliti dapat mengkaji secara 
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menyeluruh pengetahuan teoritis dari hasil analisis 

data yang diperoleh. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat 

memahami bahwasannya Norman K. Denkin 

mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau 

kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk 

mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut 

pandang dan perspektif yang berbeda. Secara garis 

besar triangulasi terbagi menjadi empat, yaitu: 

Triangulasi metode dilakukan dengan cara 

membandingkan informasi, Triangulasi antar 

peneliti, Triangulasi sumber data, Triangulasi 

teoritis. 

b) Menggunakan bahan refrensi 

Bahan referensi ini merupakan alat 

pendukung untuk menguji data yang ditemukan 

oleh peneliti. Misalnya, data dari wawancara harus 

didukung oleh rekaman dari wawancara. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan alat perekam 

untuk merekam hasil wawancara informan. Uji 

validitas eksternal dalam studi kualitatif 

mengharuskan penyelidik untuk memberikan 

deskripsi yang terperinci, jelas, sistematis, dan 

dapat diandalkan saat menyiapkan laporan. Ini 

menjelaskan hasil studi untuk pembaca. Jadi anda 

bisa memutuskan apakah akan menerapkan hasil 

penelitian di tempat lain atau tidak
29

. 

2) Uji Reabilitas    

Dalam penelitian kualitatif, uji reliabilitas 

dilakukan dengan mengaudit seluruh proses 

penelitian. Metode tersebut dilakukan oleh auditor 

independen, yaitu dosen pembimbing skripsi yang 

meninjau semua pekerjaan peneliti dalam melakukan 

penelitian. Ketika peneliti mulai menentukan 

                                                             
29 Sugiyono, Op.Cit, hlm 40. 
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masalah, terjun ke lapangan, menentukan sumber 

data, melakukan analisis data dan uji validitas, dan 

mencapai kesimpulan, harus ditunjukkan oleh 

peneliti
30

. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti memahami 

bahwasnnya uji reabilitas dalam penelitian kualitatif 

dilakukan dengan cara mengaudit seluruh proses 

penelitian. Baik berupa menentukan masalah, terjun 

ke lapangan, menentukan sumber data, melakukan 

analisis data dan uji validitas, dan mencapai 

kesimpulan, harus ditunjukkan oleh peneliti. 

e. Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah upaya yang dilakuakan 

dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola 

memilah-milahnya menjadi satn yang dapat dikelolah 

serta menemukan apa yang penting
31

. Kegiatan analisi 

data dalam penelitian ini yaitu: 

1) Reduksi Data (Data Reduction) 

Peneliti memilih serta memfokuskan data-data 

yang pokok yang di dapat dari lapangan. Penulis juga 

menentukan data yang berkaitan dengan fokus 

penelitian dan membuat kerangka penyajian. Proses 

reduksi ini dilakukan secara bertahap mulai dari 

pengumpulan data sampai laporan akhir
32

. 

Dalam hal ini peneliti menentukan data yang 

direduksi adalah temuan lapangan yang berasal dari 

hasil wawancara tentang pendapat mengenai adat 

cempala di Desa Gedung Ketapang. 

2) Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan pemaparan data hasil 

dari reduksi data. Setelah mereduksi data maka lakah 

                                                             
30 Ibid hlm 45.  
31 Suwartono, Op. Cit, hlm 80. 
32 Iskandar Indranata, Pendekatan kualitatif Untuk Mengendalikan Kualitas, 

(Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm 7. 
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selanjutnya adalah memaparkandata. Dalam 

penelitian ini penyajian data diuraikan dalam bentuk 

uraian singkat
33

. 

Dalam hal ini peneliti akan menyajian data dalam 

bentuk laporan berupa uraian, agar data yang 

diperoleh dapat dipilah, kemudian dibuat dalam 

bentuk teks yang bersifat naratif disertai dengan data 

hasil dokumentasi di lapangan. 

3) Kesimpulan/Verifikasi 

Setelah dianggap cukup dan telah memperoleh 

kesesuaian, selanjutnya penarikan kesimpulan dari 

semua data yang telah di peroleh sebagai hasil dari 

penelitian. Kesimpulan dalam penelitian dapat 

menjawab rumusan masalah sejak awal baik berhasil 

atau tidaknya penelitian tersebut. Karena kesimpulan 

ini sebagai hipotesis dan akan berkembang setelah 

penelitian di lapangan.
34

 

Analisa data dalam penelitian kualitatif 

menggunakan metode induktif. Penelitian ini 

berdasarkan cara berfikir yang berangkat dari fakta-

fakta yang kongrit, kemudian dalam peristiwa tersebut 

ditari kesimpulan yang mempunyai sifat umum. 

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat 

memahami bahwasannya data-data yang di peroleh 

selanjutnya dianalisi, diklasifikasikan dan 

disederhanakan sesuai dengan pokok dan sub-pokok 

bahasan dalam skripsi ini. Setelah itu penulis 

mendiskripsikan seluruh data mengenai gagasan, ide, 

konsep-konsep nilai-nilai akhlak yang ada dalam adat 

cempala. Analisis data pada penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif induktif. Kemudian 

ditarik kesimpulan secara umum. 

                                                             
33 Sugiyono, Meode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang bersifat 

Exploratif, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 133. 
34Iskandar Indranata, Op. Cit, hlm.9. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam pembuatan skripsi ini agar dapat 

terlihat jelas dan tersusun dengan rapi dan baik maka 

dibentuklah  dari bab 1 hingga bab 5. 

Bab pertama, di mana pada bab ini merupakan awal 

dari pembukaan pokok permasalahan yang akan dibahas 

oleh penulis.  Dengan dituliskannya penegasan judul latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan.  pada bab 

pertama ini berisi tentang pembahasan sebagai pengantar 

untuk pembaca agar mengetahui hal apa yang akan dibahas 

dalam skripsi ini. 

Bab kedua, disajikan data-data sebagai landasan teori 

yang dikumpulkan secara akurat melalui: data hasil 

penelitian, berupa gambaran umum tentang nilai-nilai 

akhlak, ada cempala serta masyarakat adat pepadun di 

Desa Gedung Ketapang. 

Bab ketiga, disajikan gambaran umum Desa gedung 

Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten 

Lampung Utara dan penyajian fakta penelitian yang 

dilakukan di Desa Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai 

Selatan, Kabupaten Lampung Utara. 

Bab keempat, berisi analisa data penelitian dan temuan 

penelitian yang didapat dari pelaku adat dan menurut 

hukum Islam. 

Bab kelima, merupakan kesimpulan dari pengokohan 

dan rekomendasi dari penulis tentang hal yang menjadi 

bahan pembahasan dari prosesi adat cempala masyarakat 

Lampung pepadun. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Internalisasi 

1. Pengertian Internalisasi 

Internalisasi menurut kamus ilmiah populer 

adalah pendalaman, penghayatan terhadap suatu 

ajaran atau suatu nilai sehingga merupakan keyakinan 

maupun kesadaran akan kebenaran suatu ajaran atau 

nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku
1
. 

Berdasarkan uraian di atas penulis memahami 

bahwa Internalisasi merupakan pendalaman ataupun 

penghayatan terhadap suatu nilai yang diwujudkan 

dalam sikap maupun prilaku seseorang, sehingga 

dapat mengerti suatu kebenaran dalam nilai tersebut. 

Internalisasi pada hakikatnya adalah sebuah 

proses menanaman sesuatu, yakni merupakan proses 

pemasukan suatu nilai pada seseorang yang akan 

membentuk pola pikirnya dalam melihat makna 

realitas pengalaman. 

Teknik pembinaan agama yang dilakukan 

melalui internalisasi adalah pembinaan yang 

mendalam dan menghayati nilai-nilai relegius 

(agama). Proses internalisasi terjadi ketika individu 

menerima pengaruh dan bersedia bertindak sesuai 

dengan pengaruh tersebut, karena sikap akan sesuai 

dengan keyakinannya dan sistem yang dianutnya. 

Sikap seperti itu biasanya merupakan sikap yang 

dipertahankan individu dan yang biasanya tidak 

mudah diubah sementara sistem nilai yang ada dalam 

diri individu yang bersangkutan tetap ada. Teknik 

internalisasi ini sesuai dengan tujuan pendidikan 

                                                             
1 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1991), hlm 384. 
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agama, khususnya pendidikan yang berkaitan dengan 

akidah, ibadah, dan akhlak. Internalisasi nilai sangat 

penting dalam pendidikan agama Islam, karena 

pendidikan agama Islam adalah pendidikan nilai agar 

nilai-nilai tersebut dapat tertanam dalam diri individu, 

dengan perkembangan yang mengarah pada 

internalisasi nilai-nilai moral, yang merupakan tingkat 

manifesasi manusia yang religius
2
. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat 

memahami bahwasannya proses internalisasi terjadi 

ketika individu menerima pengaruh dan bersedia 

bertindak sesuai dengan pengaruh tersebut, karena 

sikap akan sesuai dengan keyakinannya dan sistem 

yang dianutnya. Teknik internalisasi ini sesuai dengan 

tujuan pendidikan agama, khususnya pendidikan yang 

berkaitan dengan nilai-nilai dalam agama Islam 

khususnya nilai akhlak.  

Secara etimologi internalisasi menunjukan suatu 

proses, dalam kamus besar Bahasa Indonesia 

internalisasi diartikan penghayatan, pendalaman, 

penguasaan secara mendalam yang berlangsung 

melalui binaan, bimbingan dan sebagainya. 

Internalisasi adalah menyatukan nilai dalam diri 

seseorang atau dalam bahasa merupakan penyesuaian 

keyakinan, nilai, sikap, perilaku, praktik, dan aturan 

baku pada diri seseorang.  

Nilai-nilai agama Islam adalah suatu proses 

memasukkan nilai-nilai secara penuh ke dalam hati 

sehingga ruh dan jiwa bergerak berdasarkan ajaran 

agama Islam. Internalisasi merupakan suatu proses 

karena didalamnya ada unsur perubahan dan 

waktu.  proses penanaman nilai memerlukan waktu 

yang terus-menerus dan berkelanjutan sehingga 

                                                             
2 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Agama Islam, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), cet IV, hlm 301. 
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seseorang akan menerima nilai-nilai yang telah 

ditanamkan pada dirinya dan akan memunculkan 

perilaku sesuai dengan nilai yang diperolehnya. Hal 

ini berarti ada perubahan dalam diri seseorang itu dari 

belum memiliki nilai tersebut menjadi memiliki atau 

dari sudah memiliki nilai tersebut tetapi masih lemah 

dalam mempengaruhi perilakunya menjadi memiliki 

nilai tersebut lebih kuat mempengaruhi perilakunya. 

Berdasarkan proses tersebut maka ada dua hal 

yang menjadi inti internalisasi yaitu: 

a. Proses penanaman atau pemasukan sesuatu 

yang baru dari luar kedalam diri seseorang. 

b. Proses pembuatan sesuatu yang telah ada 

dalam diri seseorang sehingga membangun 

kesadaran dalam dirinya bahwa sesuatu 

tersebut sangat berharga. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti memahami 

bahwa internalisasi diartikan sebagai penghayatan, 

pendalaman, penguasaan secara mendalam yang 

berlangsung melalui binaan, bimbingan dan 

sebagainya. Dan memliki dua proses penanaman atau 

pemasukan sesuatu yang baru dari luar kedalam diri 

seseorang serta proses pembuatan sesuatu yang telah 

ada dalam diri seseorang sehingga membangun 

kesadaran dalam dirinya bahwa sesuatu tersebut 

sangat berharga. 

2. Proses Internalisasi 

Proses internalisai merupakan suatu proses yang 

dialami oleh setiap individu sebagai makhluk sosial di 

sepanjang kehidupannya dari ketika ia dilahirkan 

hingga akhir hayatnya. bentuk-bentuk internalisasi 

berbeda-beda dari setiap tahap kehidupan individu 

dalam siklus kehidupannya. dari setiap tahap 

internalisasi agen internalisasinya berbeda. Dalam 

buku Ihromi   George Ritzer membagi siklus 
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kehidupan manusia dalam empat tahap yaitu tahap 

kanak-kanak, tahap remaja, tahap dewasa dan tahap 

orang tua
3
. 

a. Internalisasi Pada Masa Anak-anak 

Kewajiban orang tua pada proses 

internalisasi di masa anak-anak ini adalah 

untuk membentuk kepribadian anak anaknya. 

Apa yang dilakukan orang tua di masa awal 

pertumbuhannya sangat menentukan 

kepribadian anak-anak tersebut. Proses 

internalisasi pada tahap ini dapat 

digambarkan melalui adaptasi, sasaran dan 

pencapaian. Pada masa adaptasi anak mulai 

mengadakan penyesuaian diri terhadap 

sosialnya. Tidak hanya datang dari dalam 

dirinya, melainkan datang dari luar.  Pada 

masa ini peran dari orang tua dominan terlihat 

karena anak hanya dapat belajar dengan baik 

atas bantuan dan bimbingan orang tuanya. 

Hukuman dan penghargaan dari orang tua 

yang diberikan terhadap tingkah lakunya 

banyak memberikan pengertian pada anak 

dalam belajar bagaimana seharusnya mereka 

bertindak dalam kehidupan sehari-hari
4
.  

b. Internalisasi Pada Masa Remaja  

Masa remaja merupakan masa transisi 

dari masa kanak-kanak menuju masa remaja. 

Agen internalisasi berubah ketika seorang 

yang menginjak masa remaja, di mana 

internalisasi yang dilakukan oleh grup 

menjadi sangat bahkan lebih penting. sekolah 

dituntut berperan karena anak-anak dan 

                                                             
3 Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta 

2004), hlm 6. 
4 Ibid hlm 41. 
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remaja melewatkan sebagian besar waktunya 

di sekolah.  dan sekolah memberikan peluang 

kepada remaja untuk dapat bergaul dengan 

teman sebaya dan mempersiapkan anak muda 

supaya dapat hidup dan bertahan dalam 

masyarakat kelak. 

c. Internalisasi Pada Masa Dewasa 

Proses internalisasi dialami oleh orang 

dewasa pada saat mereka mendapatkan peran 

yang baru, bagi orang dewasa peran yang 

baru tersebut berupa mendapat pekerjaan, 

menikah dan memiliki anak. Tiga bentuk 

peran ini menuntut seseorang melakukan 

pembelajaran. Semua peran baru menuntut 

orang dewasa memulainya dari nol sebab ia 

belajar berinternalisasi kembali. 

d. Internalisasi Pada Masa Tua 

Orang lanjut usia juga seperti remaja 

mengalami masa transisi dalam hidupnya. 

Orang lanjut usia merupakan masa transisi 

dari orang dewasa produktif ke masa menuju 

kurangnya produktivitas. Mencapai lanjut 

usia mereka harus bergantung pada orang 

lain, belajar untuk tidak terlalu produktif dan 

menghabiskan waktu-waktunya untuk 

bersantai
5
.  

Berdasarkan uraian di atas penulis 

memahami bahwasannya proses internalisai 

merupakan suatu proses yang dialami oleh 

setiap individu sebagai makhluk sosial di 

sepanjang kehidupannya dari ketika ia 

dilahirkan hingga akhir hayatnya. Proses 

internalisasi terbagi menjadi empat yaitu: 

                                                             
5 Ritzer Geoge, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, 

(Terjamah), (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm 10. 
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Internalisasi pada tahap anak-anak, 

internalisasi pada tahap remaja, internalisasi 

pada masa dewasa serta internalisasi pada 

masa tua. 

3. Media Internalisasi 

Media internalisasi merupakan tempat dimana 

internalisasi itu terjadi atau disebut juga sebagai agen 

internalisasi, yang dimaksud dengan agen internalisasi 

adalah pihak yang membantu seorang individu 

menerima nilai-nilai, norma atau tempat dimana 

seorang individu belajar terhadap segala sesuatu yang 

kemudian menjadikannya dewasa, agen internalisasi 

ini merupakan kan orang yang paling dekat dengan 

individu seperti orang tua, kakak adik, saudara, teman 

sebaya dan sebagainya.  Ada beberapa jenis media 

internalisasi yang bertindak sebagai agen internalisasi 

yaitu: 

a. Keluarga 

Keluarga mempunyai fungsi dan dan 

pengawasan sosial. keluarga memberi pengertian 

kepada semua anggota tentang peranannya, baik di 

dalam keluarga maupun di luar keluarga yaitu 

masyarakat. Keluarga merupakan agen 

internalisasi pertama dan utama dalam 

mengenalkan nilai-nilai sosial dan kebudayaan. 

Semua anggota keluarga yang tinggal di rumah 

menjadi model internalisasi. Pada masyarakat yang 

mengenal sistem keluarga luas agen internalisasi 

bisa berjumlah lebih banyak misalnya nenek, 

kakek, paman, bibi dan tetangga. peran agen 

internalisasi terutama orang tua sangatlah penting. 

b. Teman Sepermainan 

Teman sepermainan memiliki peran penting. 

Jika dalam keluarga interaksi yang dipelajari 

melibatkan hubungan yang tidak sederajat seperti 
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hubungan dengan orang tua, kakak paman, bibi, 

nenek ataupun kakek. Kelompok teman 

sepermainan memiliki interaksi yang 

kedudukannya sederajat. Pada saat berinteraksi 

dengan teman sepermainan sekiranya masih 

bersifat egosentris. Saat anak mulai mengenal, 

bergaul dan bermain dengan teman sepermainan 

sifat ini akan muncul. Apabila sifatnya mendapat 

kritik, ia akan segera memperbaiki dan meninjau 

sifat tersebut sehingga dapat diterima orang lain 

dan menempatkan dirinya seperti orang lain. 

c. Lingkungan Sekolah 

Sekolah merupakan agen internalisasi di 

dalam sistem pendidikan formal. Di sekolah 

seseorang mempelajari hal-hal baru yang belum 

dipelajarinya dalam keluarga ataupun kelompok 

bermain. Pendidikan formal di sekolah 

mempersiapkan anak didik/siswa agar dapat 

menguasai peranan-peranan baru pada kemudian 

hari manakala ia tidak bergantung lagi pada orang 

tua
6
. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti memahami 

bahwasannya media internalisasi merupakan 

tempat dimana internalisasi itu terjadi atau disebut 

juga sebagai agen internalisasi. Media tersebut 

adalah keluarga, teman sepermaian serta 

lingkungan sekolah. 

 

B. Nila- Nilai Akhlak 

1. Pengertian Nilai-Nilai Akhlak 

Nilai berasal dari bahasa inggeris yaitu Value. 

Nilai dapat dimaknai sebagai harga. Namun, ketika 

                                                             
6 Soekanto, Seorjono, Sosiologi Keluarga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 

hlm 22-23. 
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kata tersebut sudah dihubungkan dengan suatu objek 

atau dipersepsi dengan suatu dari sudut pandang 

tertentu. Harga yang terkandung didalamnya memiliki 

tafsiran yang bermacam-macam. Ada harga menurut 

ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, antropologi, 

politik maupun agama. Dalam filosofi, nilai sangatlah 

erat dengan etika yang sering juga di sebut dengan 

filsafah nilai, yang mengkaji nilai moral secara tolak 

ukur, tindakan dan prilaku manusia. Etika dan moral 

bersumber dari prilaku, pemikiran adat istiadat. Hal 

ini juga berkaitan dengan pendidikan Islam yang 

mempunyai sumber yaitu Al-Qur‟an dan Hadist yang 

kemudian di kembangkan secara luas melalui ijtihad 

para ulama
7
.  

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat 

memahami bahwasnnya nilai-nilai berasal dari bahasa 

Inggris, yaitu value. Nilai dapat diartikan sebagai 

harga. Namun, jika kata itu dikaitkan dengan suatu 

objek atau dirasakan dari sudut pandang tertentu. 

Harga yang terkandung di dalamnya memiliki 

interpretasi yang berbeda-beda. Ada penghargaan 

berdasarkan ekonomi, psikologi, sosiologi, 

antropologi, politik, dan agama. Dalam filsafat, nilai 

berkaitan erat dengan etika, yang juga sering disebut 

filsafat nilai, yang mengkaji nilai-nilai moral dengan 

menggunakan standar, tindakan, dan perilaku 

manusia. etika dan moral berasal dari perilaku, 

pemikiran, moralitas. Hal ini juga terkait dengan 

pendidikan Islam yang memiliki sumber yaitu Al-

Qur'an dan hadits, yang kemudian dikembangkan 

secara luas melalui ijtihtihad para ulama. 

Sedangka akhlak secara etimologis akhlak 

dalam bahasa arab adalah bentuk jamak dari khuluq 

yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau 

                                                             
7 Said Agil Husni Al-munawar Akutansi, Nilai-nilai Qur’an dalam System 

Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Citra Aditiya Bakti, 2009), hlm 81. 
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tabiat. Sedangkan dalam terminologi ada beberapa 

definisi akhlak di antaranya: 

a. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah, 

tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan 

b. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik 

atau buruk tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan. 

c. Akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan 

timbangannya seseorang dapat menilai baik buruk 

untuk kemudian memilih melakukannya atau 

meninggalkannya.
8
 

Dari pengertian di atas peneliti dapat memahami 

bahwa akhlak adalah segala penilaian baik atau 

buruknya seseorang yang dapat dilihat karena terbiasa 

dilakuakan, dilakukan tanpa adanya pemikiran atau 

pertimbangan dari orang lain dan mengerjakan nya 

ikhlas karena Allah ta‟ala.  

Dalam agama Islam, akhlak atau prilaku seseorang 

muslim dapat memberikan suatu gambaran akan 

pemahamannya terhadap agama Islam. Nilai-nilai 

akhlak sangatlah penting bagi seseorang muslim. 

Rasulullah Saw merupakan suri teladan yang tepat 

dalam bentuk akhlakul karimah, Sebagaimana firman 

Allah Swt: 

 ٌَ ٍْ َكا ًَ جٌ َحَسَُحَ نِّ َٕ ِل هللا أُْس ْٕ َٙ َسُس ٌَ نَُكْى ف نَمَْذ َكا

ًْٛشا َرَكَش هللاَ َكثِ َٔ َو اِٜخَش  ْٕ انَٛ َٔ ا هللا  ْٕ  َْٚشُج

  )األحضاب:ٔ ٕ (

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) 

Rasulullah Saw itu suri teladan yang baik bagimu 

                                                             
8 Yunahar Ilyas, Kuliah Akidah (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan 

Pengalaman Islam (LPPI), Cet II: 2000), hlm 2. 
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(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 

dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak 

mengingat Allah Swt.  (Qs: Al-Ahzab: 21). 

Berdasarkan ayat diatas, menjelaskan bahwa nabi 

Muhammad Saw merupakan suri teladan terbaik bagi 

manusia dalam semua ucapan maupun prilakunya. 

Namun, keteladanan itu hanya berlaku bagi orang 

yang hanya berharap rahmat dan banyak mengingat 

Allah Swt. 

Pokok-pokok masalah yang di bahas dalam akhlak 

adalah perbuatan manusia, perbuatan tersebut 

selanjutnya di tentukan kriterianya apakah baik atau 

buruk. Ahmad Amin mengatakan: “Bahwa objek ilmu 

akhlak adalah membahas perbuatan manusia yang 

selanjutnya perbuatan tersebut di tentukan baik atau 

buruk
9
. Akhlak terbagi menjadi dua macam, yaitu 

akhlak terpuji (mahmudah) dan akhlak tercela 

(madzmumah). Landasan pengukuran yang 

menyatakan baik atau buruk adalah Al-Qur‟an dan 

hadist. Akhlak terpuji diantaranya: 

a. Shidq (jujur atau benar) 

Jujur merupakan prilaku positif dengan 

berkata sebenarnya, tidak curang, serta perbuatan 

dan perkataan tidak berlawanan. Prilaku jujur 

dapat menyebabkan kita memperoleh 

kepercayaan dari lingkungan sekitar
10

.  

b. Sabar 

Sabar berarti menahan diri dari apa yang 

tidak disukai, sabar, rela menerima. Kesabaran 

mencakup tiga hal. Artinya, sabar dalam 

meninggalkan yang haram, sabaran dalam 

                                                             
9 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, Cet XV: 2017), hlm 6. 
10 Moh. Ardani, Akhlak Tasawuf Nilai-nilai Akhlak atau Budi Pekerti dalam 

Ibadah dan Tasawuf, (Jakarta: CV Karya Mulia, 2005), hlm 80. 
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menunaikan ibadah dan pemenuhan kewajiban, 

dan sabar dalam menerima musibah dari Allah 

Swt. 

c. Ikhlas 

Ikhlas berarti bersih hati, tulus hati. Dalam hal 

hubungan sesama manusia ikhlas memberi 

pertolongan dengan ketulusan hati. Sedangkan 

dalam agama menjadikan tuhan sebagai satu-

satunya tujuan dari segala bentuk ketaatan, atau 

mengabaikan pandangan makhluk hidup, dengan 

selalu memusatkan perhatian pada Allah Swt. 

Salah satu rukun Islam yang terpenting adalah 

keikhlasan. Karena keikhlasan adalah salah satu 

syarat untuk menerima ibadah kita kepada Allah 

Swt. Keikhlasan adalah salah satu kualitas yang 

sulit bagi siapa pun. Karena pada umumnya 

seseorang itu cenderung melakukan amal hanya 

untuk mendapatkan pujian dan sejenisnya. 

d. Menepati Janji 

Menepati janji berarti berusaha untuk 

memenuhi semua yang telah dijanjikan kepada 

orang lain di masa yang akan datang. Menepati 

janji merupakan satu kriteria dari keimanan 

seseorang, dengan demikian orang yang tidak 

dapat menepati janji belum memiliki iman yang 

utuh. 

e. Ihsan  

Ihsan adalah berbuat baik dalam hal ketaatan 

kepada Allah. Ihsan merupakan perbuatan terpuji. 

berbuat Ihsan juga dapat menciptakan suasana 

harmonis dengan masyarakat. jika mengembang, 

maka saling menghargai, toleransi, saling 

menolong, saling memaafkan dan menyambung 

tali silaturahmi maka solidaritas akan terjalin 

dengan kuat. 
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f. Dermawan 

Dermawan adalah pengertian harfiah yakni 

seseorang yang senang memberi kepada orang 

lain. Darmawan bisa diartikan dengan senang hati 

tanpa keterpaksaan memberi sebagian harta atau 

sesuatu hal yang dimilikinya untuk kepentingan 

orang lain yang membutuhkan, sedangkan 

dirinya memiliki hal yang lebih akan sesuatu hal 

tersebut.  

Namun, di sisi lain muncul pengertian ma‟rifat 

yang lebih luas lingkupnya, yakni secara 

terminologi ma‟rifat adalah gerakan kendali hati 

akan keinginan untuk memberi sesuatu pada jiwa 

lain gimana disesuaikan dengan kondisi dirinya 

memberi secara lahir dan batin.  dapat juga 

berupa uluran tangan atau sedekah, menolong 

sesama, menebarkan kebaikan, bahkan senyum 

yang dapat membahagiakan hati orang lain
11

.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti memahami 

bahwasanya akhlak mahmudah adalah prilaku 

manusia yang baik dan disenangi baik secara 

individual dan sosial. Contoh akhlah ini adalah 

jujur, sabar, ikhlas, menepati janji, ihsan, serta 

dermawan. 

 Selanjutnya akhlak yang kedua yakni akhlak 

madzmumah. Akhlak ini adalah perangai atau 

tingkah laku yang tercermin dari tutur kata, 

tingkah laku dan sikap tidak baik. Dimana 

tingkah laku tersebut membuat orang lain tidak 

senang dan nyaman. Tingkah laku serta tutur kata 

yang ada pada manusia cendrung melekat pada 

bentuk yang tidak menyenangkan orang lain 

disebut akhlak madzmumah. Perbuatan tersebut 

termaksud dilarang oleh Allah Swt dan 

                                                             
11 Muhammad Jamil, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Refrensi, 2013), hlm 87. 
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diwajibkan untuk menjauhinya. Sedangkan 

madzmumah itu sendiri adalah prilaku buruk. 

Akhlak ini terbagi menjadi dua yaitu maksiat 

lahir dan maksiat batin. Selain itu macam-macam 

akhlak madzumah antara lain: 

a.  Egoistis 

Sifat ini berupa sikap yang terlalu 

mementingkan diri sendiri bahkan jika perlu 

dengan mengorbankan kepentingan orang lain. 

Sikap ini adalah sikap yang tercela karena 

cendrung berbuat yang dapat merusak tatanan 

pergaulan kehidupan masyarakat 

b. Kikir  

Kikir adalah tidak suka memberi atau muncul 

ketika manusia memiliki banyak harta benda. 

Sebuah sifat buruk yang diakibatkan 

keserakahan. 

c. Dusta  

Dusta adalah mengada-ngada sesuatu yang 

tidak ada, dengan maksud untuk merendahkan 

seseorang. Berdusta merupakan salah satu dari 

sifat munafik, sifat ini pula sumber segala 

keburukan sebab termaksud perbuatan 

penghianatan terhadap kepercayaan orang lain. 

Orang yang berdusta sama seperti melakukan 

perbuatan maksiat. 

d. Berolok-olok  

Berolok-olok adalah menghina kekurangan 

orang dengan menertawakannya, 

memperkatainya, atau dengan meniru 

perbuatannya dengan isyarat. Allah Swt sudah 

sangat jelas melarang kita untuk mengolok-olok 
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orang lain, karena boleh jadi orang tersebut lebih 

baik dari diri sendiri
12

. 

e. Khianat 

Khianat berarti tindakan yang tidak menepati 

apa yang telah di janjikan, yaitu tidak menepati 

janji, sifat ini adalah salah satu sifat orang 

munafik. Khianat terbagi menjadi tiga, yaitu:  

1) Berkhianat Kepada Allah Swt: Orang yang 

mengaku beriman kepada Allah Swt, tetapi 

tidak mengerjakan ibadah dan sering 

melanggar hukum Allah Swt. 

2)  Berkhianat Kepada Rasulullah Saw: Orang 

yang mengaku telah beriman kepada 

Rasulullah Saw, tetapi prilakunya tidak 

sesuai dengan ajaran sunnah beliau. 

3) Berkhianat kepada orang lain: Orang yang 

melanggar atau tidak menempati janjinya 

kepada orang lain. 

f. Zalim 

Zalim yaitu melempaui batas atau 

keterlaluan. Perbuatan ini merugikan diri sendiri 

serta orang lain. Contoh perbuatan zalim antara 

lain: 

a. Zalim Kepada Allah Swt: yaitu tidak 

mengaku beriman kepada Allah Swt, sebuah 

tindakan dari dosa syirik dengan 

menyekutukan Allah Swt. Tindakan ini 

menyamakan derajat Allah Swt dengan 

makhluknya. Dosa syirik merupakan dosa 

yang sangat besar dan berat. Maka dari itu 

kita sebaiknya selalu menempatkan Allah 

Swt sebagai satu-satunya. 

                                                             
12 Ibid 89. 
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b. Zalim Kepada Diri Sendiri: Tindakan ini 

yang sangat sering kita sepelekan dan tidak 

sadari. Berupa menyianyiakan diri sendiri 

terhadap karunia Allah Swt, yaitu 

membiarkan diri sendiri dalam keadaan 

bodoh dan miskin. Semakin melakukan 

perbuatan zalim semakin menabung dosa-

dosa kecil dan menumpuk. 

c. Zalim kepada makhluk Allah Swt: Sebuah 

perbuatan yang berupa menyakiti sesama 

makhluk termaksud hewan peliharaan serta 

tanaman yanga ada di sekitar kita. Maka 

ketika memutuskan sebuah tanggung jawab 

terhadap sesuatu kita harus konsisten 

terhadapanya, seperti kewajiban 

memberimakan hewan dan menyiram 

tanaman
13

. 

g. Sombong 

Sombong yakni prilaku yang menganggap 

dirinya lebih baik dari yang lain, sehingga dia 

menutupi kekurangan dirinya, merasa dirinya 

lebih dari siapapun, baik berupa harta dan 

kedudukan. Sombong terbagi menjadi tiga yaitu: 

1) Sombong Kepada Allah Swt, ini merupakan 

kesombongan yang amat tinggi. Karena 

orang yang menyombongkan diri kepada 

Allah Swt, mendapatkan murka Allah Swt 

baik di dunia maupun di akhirat 

2) Sombong Terhadap Rasulullah Saw, seperti 

yang dilakukan kaum quraisy dan bani israil 

yang akhirnya mendapat celaka dan hinaan 

di dunia dan akhirat. 

                                                             
13 Ibid, hlm 92. 
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3) Sombong Sesama Manusia, dengan maksud 

membesarkan kedudukannya dan menghina 

orang lain. 

h. Dengki 

Dengki menurut bahasa berarti menaruh 

perasaan marah, benci, tidak suka dikarenakan 

sesuatu yang amat sangat dalam hal 

keberuntungan orang lain. Dengki ialah rasa 

benci mendalam terhadap kenikmatan orang 

lain dan disertai dengan maksud kenikmatan itu 

hilang dan berpindah kepadanya
14

. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti 

memahami bahwa akhlak madzmumah adalah 

sifat tercela. Indikator dari perbuatan ini adalah 

hawa nafsu yang datangnya dari setan serta 

perbuatan ini adalah perbuatan yang 

menyimpang dari syariat Islam. Diantara sifat 

itu adalah egois, kikir, dusta, berolok-olok, 

khianat, zalim, sombong dan dengki. 

 

2. Pembagian Nilai-Nilai Akhlak 

Nilai nilai akhlak merupakan bagian dari 

nilai-nilai Islam yang terwujud dalam dalam 

kenyataan pengalaman rohani serta jasmani 

seseorang. Abdullah membagi macam-macam nilai 

akhlak menjadi 5 yaitu: 

a. Nilai Shidq (jujur atau benar) 

Shidq (jujur atau benar) merupakan prilaku 

positif dengan berkata sebenarnya, lurus hati, 

tidak curang, menyatakan sebenar-benarnya, 

serta perbuatan dan perkataan tidak berlawanan. 

                                                             
14 Furqon Syarif Hidayatullah, Kuliah Akhlak, (Bogor: IPB Prees, 2011), 

hlm 55. 
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Prilaku jujur dapat menyebabkan kita 

memperoleh kepercayaan dari lingkungan. 

Shidq (jujur atau benar) menurut bahasa 

adalah lawan dari kata kidzb (dusta). Sedangkan 

menurut istilah pengertian Shidq (jujur atau 

benar) para ulama memberi definisi dengan 

ungkapan berbeda di antara mereka ada yang 

mendefinisikan bahwa shidq (jujur atau 

benar) adalah memberitahukan tentang sesuatu 

yang diberikan apa adanya dengan mengetahui 

bahwa itu memang demikian adanya. Ulama lain 

mendefinisikan bahwa sidiq adalah kesesuaian 

perkataan dengan hati kecil beserta kenyataan 

sesuatu yang diberitakan 

Oleh karenanya definisi shidq yang lengkap 

cangkupannya menurut istilah adalah yang 

dikemukakan oleh Dr. Mufrih Al-Qausi dalam 

buku Khalid Bin „Abdillah Ar-Rumi, Shidiq 

adalah kesesuaian ucapan dan perbuatan dengan 

keyakinan dan kenyataan. Sebab dilihat dari 

cangkupannya dalam definisi ini merupakan sifat 

umum yang mencangkup perkataan lisan dan 

perkataan hati. begitu pula dengan perbuat. Jika 

dilihat dari kandungannya definisi ini 

mencatatkan adanya ketidak sesuaian dalam 

keyakinan dan kenyataan
15

.  

Selain itu Shidq (jujur atau benar) memiliki 

kedudukan dalam agama Islam karena sifat ini 

memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama 

Islam. Ia merupakan suatu asas dan pilar kokoh 

bagi iman, asas kebaikan, asas pengampuan, asas 

diterimanya amal-amal ketaatan dan ibadah bagi 

Allah Swt. Dengan asas tersebut ganjaran dan 

                                                             
15 Khalid Bin „Abdillah Ar-Rumi, Nilai Nilai Akhlak Dalam Islam Menurut 

Pandangan Salaf, (Jakarta: Griya Ilmu, 2020), hlm 138 
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pahala diberikan pada hari kiamat kelak
16

. Sesuai 

dengan firman Allah Swt dalam surah Al- Azhab 

Ayat 24. 

( ٕٗاألحضاب:  ِٓىْ  ( ٍَ تِِصْذلِ ْٛ ِذلِ ُ انّصه َ٘ هللّاه َْجِض  نِّٛ

Artinya: Agar Allah Saw memberi ganjaran 

kepada orang-orang yang jujur atas kekujuran 

mereka (QS Al- Azhab Ayat 24) 

Shidq (jujur atau benar) juga mempunyai 

pengertian yang sangat luas, tidak terbatas hanya 

pada perkataan dan berita saja melainkan 

mencangkup diantaranya ialah: 

1) Shidq dalam Niat 

 Pengertian umum dan kebulatan   kemauan. 

2) Shidq dalam Perkataan,  

Dengan memegang kebenaran dan 

berkomitmen kepada-Nya serta sesuai dengan 

kebenaran dan kenyataan menyingkirkan yang 

tidak benar, dusta serta yang diharamkan. 

Diantara contoh adalah shidq dalam 

menyampaikan berita, di di dalam dan nya, 

shidq dalam menepati perjanjian dan 

kesaksian. 

3) Shidq dalam Perbuatan,  

Yaitu kesesuaian antara perkataan dengan 

perbuatan dan kesesuaian antara keduanya 

dengan petunjuk Al-quran dan Sunnah, yaitu 

kesamaan antara isi hati dengan apa yang 

tampak, antara yang lahir dan yang 

batin. Diantara contoh lain dari Sidiq dalam 

perbuatan adalah sidiq dalam amal-amal 

ketaatan dan ibadah, dalam menunaikan 

kewajiban dan muamalah, ke sungguh, 

                                                             
16  Ibid, hlm 139. 
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menjaga harta, kekayaan titipan, kehormatan 

dan sebagainya. 

4) Sidq dalam Tekad 

yang dimaksud adalah sebagaimana yang 

dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa Shidq 

dalam tekad merupakan suatu keharusan 

menguatkan dan membulatkan nya tanpa ada 

keraguan di dalamnya. 

5) Shidq dalam Melaksanakan Tekad 

Yakni bahwa jiwa ada kalanya memunculkan 

tekad secara tiba-tiba karena tidak ada 

kesulitan dalam berjanji dan bertekad. akan 

tetapi apabila kenyataan telah menjadi pasti, 

kekokohan telah ada dan hawa nafsu 

memberontak maka tekad akan 

menghilangkan dan pelaksanaan tekadtidak 

terjadi. 

6) Shidq dalam Maqomat Agama 

Ini adalah yang paling tinggi dan mulia 

seperti sifat takut, harap, zuhud, ridho, cinta, 

tawakal dan sebagainya
17

. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti memahami 

bahwasannya Shidq (jujur atau benar) menurut 

bahasa adalah lawan dari kata kidzb (dusta). 

Sedangkan menurut istilah pengertian shidq (jujur 

atau benar) para ulama memberi definisi dengan 

ungkapan berbeda di antara mereka ada yang 

mendefinisikan bahwa shidq (jujur atau 

benar) adalah memberitahukan tentang sesuatu 

yang diberikan apa adanya dengan mengetahui 

bahwa itu memang demikian adanya. Selain itu 

shidq (jujur atau benar) memiliki kedudukan dalam 

                                                             
  17 Ibid, hlm148. 
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agama Islam karena sifat ini memiliki kedudukan 

yang tinggi dalam agama Islam. 

b. Nilai Amanah 

Menurut bahasa amanah adalah lawan kata 

dari khianat sedangkan menurut istilah, amanah 

seseorang yang menunaikan ibadah atas dirinya. 

Sedangkan dalam definisi yang lain dikatakan 

bahwa amanah adalah membunyikan rahasia, atau 

dapat dipercaya serta ikhlas memberi 

pertimbangan kepada orang yang membutuhkan, 

jujur menyampaikan apa yang diucapkan oleh 

seseorang. Amanah adalah salah satu kewajiban 

Islam yang mana tanpa nilai ini iman seseorang 

tidak sempurna. Amanah juga mencangkup seluruh 

isi kehidupan, di antarnya adalah: 

1) Ilmu Pengetahuan 

Di antara amanah di dalamnya adalah 

menyampaikan tanpa merubah atau 

merekayasa, menyebarkan ilmu kepada 

masyarakat dan menerangi hati mereka. Orang 

yang menyembunyikan ilmu pengetahuan 

berarti telah berbuat khianat. 

2) Kepemimpinan 

Diantara amanah di dalamnya adalah 

menunaikan hak kepada orang yang berhak 

menerimanya dan menyerahkan pekerjaan 

kepada ahlinya, menjaga agama yang yang 

diridhoi Allah Swt untuk hamba-hambanya 

dari perlakuan buruk oleh seseorang. Dalam 

kepemimpinan, amanah merupakan kunci 

suksesnya kepemimpinan yang dilaksanakan.  

3) Anggota Tubuh  

Amanah di dalamnya adalah menjaganya dari 

kemaksiatan kepada Allah Swt sehingga, 

seseorang tidak menguping pembicaraan atau 
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memandang sesuatu yang tidak halal dilihat, 

melainkan mengarahkannya untuk 

melaksanakan ibadah dan ketaatan yang 

diwajibkan. 

4) Kesaksian dan Musyawarah 

Amanah dalam kesaksian adalah dengan 

mengemban sesuai dengan apa yang menjadi 

kenyataan sebenarnya dan tanpa mengubah 

serta menambah atau mengurangi.  Sedangkan 

dalam musyawarah adalah memberi nasihat 

kepada orang yang meminta pertimbangan.  

5) Tugas dan Pekerjaan 

Diantara bentuk amanah adalah seorang 

pekerja melaksanakan pekerjaannya dengan 

cermat dan teliti.
18

.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat 

memahami bahwa amanah menurut bahasa 

amanah adalah lawan kata dari khianat 

sedangkan menurut istilah, Amanah adalah 

seseorang yang menunaikan ibadah atas 

dirinya. Sedangkan dalam definisi yang lain 

dikatakan bahwa amanah adalah 

membunyikan rahasia, dapat dipercaya, ikhlas 

memberi pertimbangan kepada orang yang 

membutuhkan, jujur menyampaikan apa yang 

diucapkan oleh seseorang. Amanah juga 

mencangkup seluruh isi kehidupan, di 

antarnya adalah: imu pengetahuan, 

kepemimpinan, anggota tubuh, kesaksian 

dan musyawarah, tugas dan pekerjaan. 

c. Nilai Sabar 

Sikap menahan emosi serta bertahan dalam 

situasi tidak mengeluh. Sabar merupakan 

                                                             
18 Ibid, hlm 155. 
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kemampuan mengendalikan diri yang juga 

dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai 

tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa yang 

memilikinya. 

Ibnul Qayyim mengatakan dalam buku 

Khalid Bin „Abdillah Ar-Rumi bahwa sabar adalah 

pokok akhlak. Sehingga tidaklah ada satupun 

akhlak mulia melainkan ia melewati perlintasan 

sabar, meskipun berubah menjadi sebutan lain. Jika 

sabar menahan syahwat kemaluan maka itu disebut 

iffah (memelihara kehormatan), jika menahan diri 

dari kelebihan, kesenangan maka disebut zuhud, 

jika menahan diri dari dorongan-dorongan balas 

dendam maka itu disebut maaf, jika menahan diri 

dari dorongan kekikiran dan memegang erat 

kekayaan maka itu disebut dermawan, dan 

demikian seterusnya baik meninggalkan maupun 

melakukan masing-masing mempunyai sebutan 

khusus sesuai dengan kaitan nya. Jadi betapa mulia 

dan luas serta agung hakikat dan makna nilai 

akhlak ini. Sabar pun terbagi menjadi tiga macam: 

1) Sabar Dalam Mentaati Allah Swt 

Seseorang menahan dan mengarahkan dirinya 

untuk beribadah    kepada Allah sebagaimana 

yang diperintahkan dan ia tidak berkeluh 

kesah atau menyepelekan atau 

meninggalkannya. 

2) Sabar Dalam Meninggalkan Perbuatan 

Durhaka Terhadap Allah Swt  

Dengan menahan diri dari perbuatan yang 

diharamkan olehnya yang terkait dengan hak-

hak Allah Swt maupun hak-hak sesama 

manusia. 

3) Sabar Atas Ketentuan-ketentuan Allah swt 
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yaitu seseorang berpasrah diri atas bencana, 

kegelisahan, sakit, berkeluh kesah dan 

kehilangan kendali.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat 

memahami bahwa sikap sabar merupakan menahan 

emosi serta bertahan dalam situasi tidak mengelu. 

Sabar pun terbagi menjadi tiga macam: sabar 

dalam mentaati Allah Swt, sabar dalam 

meninggalkan perbuatan durhaka terhadap Allah 

Swt dan sabar atas ketentuan-ketentuan Allah Swt.  

d. Nilai Malu 

Sikap yang mendorong seseorang untuk 

meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan 

tercela sehingga mampu menghalangi seseorang 

untuk melakukan dosa dan maksiat. 

Menurut bahasa kata ha dan ya yaitu 

hidup, sedangkan menurut istilah malu adalah 

suatu nilai akhlak yang membangkitkan perbuatan 

baik menghindarkan perbuatan buruk dan 

mencegah perbuatan berlebihan serta 

menyepelekan terhadap hak seseorang. Malu juga 

dapat dibagi dalam dua macam, yaitu syar'i dan 

non syar'i. Malu syar'i yang muncul sebagai 

penghormatan dan pemuliaan kepada orang yang 

lebih tua adalah malu yang terpuji. berbeda halnya 

dengan malu yang muncul sebagai suatu penyebab 

untuk meninggalkan suatu urusan yang yang syar'i 

maka itu adalah malu yang tercela. Malu pun 

mempunyai tiga bentuk: 

1) Malunya Seseorang Terhadap Penciptanya 

Allah Swt yang merupakan peringkat malu 

paling tinggi dan paling mulia. Tidak 

diragukan bahwa manusia tentu malu berbuat 

jahat sekecil apapun kepada sesama manusia 

yang pernah berbuat baik kepadanya, maka 



 

 
 

48 

Bagaimana mungkin ia tidak malu kepada 

penciptanya Ia mempunyai hak Agung atas 

dirinya yang telah mengaruniakan nikmat 

lahir dan batin. 

2) Malu Seseorang Kepada Manusia Dengan 

Menahan Diri Untuk Tidak Menyakiti Orang 

Lain,  

Tidak menyatakan terus terang akan 

keburukan mereka karena malu akan memberi 

pengaruh buruk.  

3) Malu Seseorang Kepada diri Sendiri 

Yaitu dengan menjaga kehormatan dan 

menghindar dari khalwat. Malunya seseorang 

kepada diri sendiri adalah malu jiwa yang 

mulia, agung dan tinggi. Sebab jika seseorang 

malu kepada dirinya sendiri maka malu 

kepada orang lain akan lebih mudah.  

Jika salah satu bentuk malu ini tidak ada maka 

akan didapatkan kekurangan karena tidak adanya 

itu sebesar kelebihan yang didapat dengan 

kesempurnaan malu. Malu adalah wibawa dan 

bagian dari malu yaitu ketentraman
19

.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti memahami 

bahwa malu merupakan sifat yang sangat agung 

dalam diri seseorang karena malu adalah wibawa 

serta bagian dari malu merupakan ketentraman. 

Malu juga terbagi menjadi tiga bentuk yakni, malu 

terhadap Allah Swt, malu terhadap manusia dan 

malu terhadap diri sendiri. 

e. Nilai Sopan dan Santun  

Prilaku yang menjunjung tinggi nilai 

menghormati, menghargai dan tidak sombong. 

Sopan santun merupakan peraturan hidup yang 

                                                             
19 Ibid, hlm 176. 
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timbul dari pergaulan sekelompok manusia di 

dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan 

pergaulan sehari-hari masyarakat tersebut. Oleh 

sebab itu, sopan santun merupakan paduan, tatanan 

dan pengendalian tingkah laku yang sesuai serta 

bisa diterima oleh suatu masyarakat. Sopan santun 

tersebut didasari oleh beberapa hal seperti 

kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku 

dalam masyarakat. Sopan santun berhubungan 

dengan tingkah laku, menghormati, menghargai 

suatu kultur dalam masyarakat.  contoh sopan 

santun yaitu:  

1) Menghormati yang lebih tua. 

2)  Menerima sesuatu selalu dengan tangan 

kanan. 

3) Tidak berkata kotor, kasar dan takabur. 

4) Tidak meludah/buang angin di sembarang 

tempat. 

Sopan santun sangat penting untuk diterapkan 

terutama dalam bermasyarakat, karena hal ini 

sangat erat kaitannya terhadap masyarakat. Serta 

dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh 

yang baik terhadap diri sendiri maupun orang 

lain
20

. 

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat 

memahami bahwa sopan santun merupakan 

peraturan hidup yang timbul dari pergaulan 

sekelompok manusia di dalam masyarakat dan 

dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari 

masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, sopan santun 

merupakan paduan, tatanan dan pengendalian 

tingkah laku yang sesuai serta bisa diterima oleh 

suatu masyarakat. Hal ini sangat erat kaitannya 

                                                             
20 Ibid, hlm 177. 
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terhadap masyarakat. Serta dapat memberikan 

banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap 

diri sendiri maupun orang lain. 

3. Ruang Lingkup Akhlak 

Dalam referensi keIslaman, nilai-nilai yang 

sudah dikenal dan melekat dan mencerminkan 

akhlak/perilaku Nabi Muhammad Saw, yang terdiri 

dari shidiq, amannah, tabligh, fatona. Tentu saja dapat 

dipahami bahwa keempat nilai ini adalah esensinya, 

bukan seluruhnya
21

. Banyak nilai yang dapat menjadi 

karakter dari berbagai pihak. Di bawah ini berbagai 

nilai yang dapat kita indentifikasi dalam kehidupan 

sehari hari: 

a. Akhlak Terhadap Allah Swt 

Akhlak kepada Allah Swt diantaranya: 

taqwa, Ikhlas, khauf dan raja‟, tawakal, serta 

taubat kepada Allah Swt. 

b.  Akhlak Terhadap Rasulluh Saw 

Akhlak terhadap Rasulullah Saw 

diantaranya: Mencintai dan memuliakannya, 

mengikuti dan menaatinya, mengucapkan 

sholawat dan salam atasnya. 

c. Akhlak Terhadap Pribadi 

Akhlak terhadap pribadi diantaranya: jujur, 

dapat dipercaya, memelihara dari hal-hal yang 

tidak baik, rendah hati, malu, sabar dan pemaaf. 

d. Akhlak Terhadap Keluarga 

Akhlak terhadap keluarga diantaranya: 

berbakti kepada orang tua, silaturarhim dengan 

karib kerabat.  

 

                                                             
21  Dharma Kesuma, Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di 

Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm 11. 
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e. Akhlak Terhadap Masyarakat  

Akhlak dalam bermasyarakat diantaranya: 

bertamu dan menerima tamu, hubungan baik 

dengan tetangga, pergaulan yang baik dan 

ukhwah Islamiyah. 

f. Akhlak Terhadap Negara 

Akhlak terhadap negara diantaranya: 

musyawarah, menegakkan keadilan, amar ma‟ruf 

nahi mungkar dan hubungan bai antara pemimpin 

dan yang dipimpin. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat 

memahami bahwa secara umum ruang lingkup akhlak 

adalah: Akhlak kepada Allah Swt, akhlak kepada 

Rasulullah Saw, akhlak pribadi, akhlak dalam 

keluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara. 

4. Tujuan Akhlak 

Dengan mempelajari akhlak maka akan 

menjadi sarana terbentuknya insan kamil atau 

manusia sempurna. Manusia sempurna dapat diartikan 

sebagai manusia yang sehat dan terbina potensi 

rohaniah, sehingga dapat berfungsi secara optimal dan 

dapat berhubungan dengan Allah Swt dan dengan 

makhluk lainnya. Insan kamil juga bisa disebut 

sebagai manusia yang akan selamat hidupnya di dunia 

dan di akhirat. Sedangkan dalam pendapat lain tujuan 

akhlak  untuk membentuk manusia yang bermoral 

baik, keras kemauan, mulia dalam bertingkah 

laku, bijaksana, sempurna, beradab, ikhlas, jujur dan 

suci. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti memahami 

bahwa akhlak bertujuan untuk melahirkan manusia 

yang memiliki keutamaan yang bermoral baik, keras 

kemauan, mulia dalam bertingkah 

laku, bijaksana, sempurna, beradab, ikhlas, jujur dan 

suci. 
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C. Masyarakat Pepadun 

Pepadun dalam pengertiannya merupakan kursi 

kebesaran tempat kedudukan kepala adat waktu upacara 

adat. Pepadun adalah sebuah kursi yang diberikan hiasan 

berupa ukiran-ukiran
22

. Maksud pepadun disini adalah 

suatu media pertemuan para petinggi adat dalam 

melakuakan suatu musyawarah, peradilan adat yang di 

hadiri para pemuka adat
23

 

Pepadun sendiri dapat juga diartikan sebagai 

lembaga perwatin dan kepunyimbangan, merupakan 

lapisan penting dalam struktur sosial masyarakat 

Lampung. Lembaga ini merupakan bentuk pemerintahan 

lokal yang terikat pada proses kepemimpinan dalam 

penyelanggaran sistem masyarakat.  

Dalam uraian di atas peneliti dapat memahami 

bahwasnnya pepadun memiliki dua makna yang pertama 

pepadun merupakan sebuah kursi yang diberikan hiasan 

berupa ukiran-ukiran sedangkan makna pepadun yang 

lain diartikan sebagai lembaga perwatin dan 

kepunyimbangan, merupakan lapisan penting dalam 

struktur sosial masyarakat Lampung. 

Adat pepadun didirikan sekitar abad ke 16 pada 

zaman kesultanan Banten. Adapun masyarakat pepadun 

terdiri dari: 

1. Abung Siwo Mego 

Masyarakat abung yang mendiami tujuh 

wilayah adat diantaranya: Kotabumi, Seputih Timur, 

Sukadan, Labuhan Meringgai, Jabung, Gunung 

Sugih dan Terbanggi. 

 

 

                                                             
22 Sabaruddin, Lampung Pepadun dan Saibatin, (Jakarta: Way Lima 

Manjau, 2012), hlm 13. 
23 Iskandar Syah, Sejarah Adat Lampung Pepadun Way Kanan, (Bandar 

Lampung: Universitas Lampung, 2004), hlm 3. 
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2. Mego Pak Tulang Bawang 

Masyarakat Tulang Bawang yang mendiami 

empat wilayah adat yaitu: Menggala, Mesuji, 

Panaragan, Wiralaga. 

3. Pubian Telu Suku 

Masyarakat pubian mendiami delapan wilayah adat 

yaitu: Tanjung Karang, Balau, Bakujadi, 

Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedung 

Tataan dan Pugung 

4. Sungkai Bunga Mayang-Buay Lima Way Kanan 

Masyarakat Sungkai Bunga Mayang, Buay Lima 

Waykanan mendiamin Sembilan wilayah adat yaitu: 

Negri Besar, Ketapang, Pakuan Ratu, Sungkai, 

Bunga Mayang, Blambangan Umpu, Baradatu, 

Kasui
24

. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat memahami 

terbentuknya adat Lampung pepadun pada sekitar abad 

ke 16 melalui kesultanan Banten. Adat pepadun tersebar 

di seluruh wilayah Lampung dan terdiri dari Abung Siwo 

Mego, Mego Pak Tulang Bawang, Pubian Telu Suku, 

Sungkai Bunga Mayang-Buay Lima Way Kanan 

Masyarakat Lampung memiliki keanekaragaman 

budaya yang perlu dilestarikan dan dipertahankan, yakni 

kekayaan nilai-nilai khasanah budaya masyarakat 

Lampung, yang sesuai dengan perkembangan zaman. 

Secara garis besar rangkaian budaya dalam masyarakat 

adat pepadun yaitu: 

1. Adat Pernikahan 

a.  Adat Ngejuk Ngakuk  

Adat ini merupakan sumber utama 

terbentuknya adat, karena keharusan manusia 

untuk berumah tangga dan perlu diatur dalam tata 

                                                             
24 Edwar Tauhid, Tokoh Adat, Pra-Penelitian Wawancara, di desa Gedung 

Ketapang, 26 Mei 2021. 
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cara sebaik-baiknya. Adat ngejuk ngakuk 

merupakan adat tentang perkawinan, dimana 

masyarakat adat pepadun harus beragama Islam 

serta tidak diperkenankan menikahi orang yang 

belum ada dalam lingkungan adat pepadun. Jadi 

dengan kata lain seseorang yang menikah dengan 

suku lain atau dari lingkungan adat lain terlebih 

dahulu harus dimasukan menjadi warga adatnya. 

Dalam menyelsaikan adat pernikahan maka 

seseorang dapat menjalani dua cara, yaitu rasan 

tuho dan rasan sanak. 

1) Rasan Tuho 

Perkawinan ini terjadi dengan cara lamaran 

atau pinangan dari pihak laki-laki kepada 

pihak perempuan dan merupakan hasil 

kemufakatan dari kedua belah pihak. Rasan 

tuho juga dpat terjadi karena sudah ada 

rasan sanak sebelumnya, yang kemudian 

diselsaikan oleh para tokoh adat. Diantara 

rasan tuho, yaitu: 

a) Intar Payuh yaitu seorang gadis dilepas 

oleh keluarga besar tokoh adat dan 

masyarakat adat. 

b) Intar Padang yaitu seorang gadis di 

lepas oleh keluarga besar setelah 

melaksanakan Canggot. 

c) Intar Terang yaitu seorang gadis hanya 

dilepas oleh keluaraga besar saja. 

d) Intar manum yakni seorang gadis hanya 

di lepas oleh keluarga terdekat dengan 

jumlah yang terbatas. 

2) Rasan Sanak 

Perkawinan dengan cara ini merupkan 

kehendak muda-mudi (mulei, meranai). 
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Perkawinan ini disebut Sebambangan, 

Proses ini menuju suatu pernikahan atas 

kehendak anatara muda mudi melalui 

kesepakatan keduanya tanpa pengetahun 

orang tnya. Sebambangan merupakan solusi 

terakhir bagi buntunya jalan musyawarah 

mufakat antara keluaraga kedua belah pihak, 

ini semua diatur dalam hukum adat untuk 

memberikan jalan keluar bagi muda mudi 

yang hubungannya tidak di restui oleh orang 

tua atau alasan yang lain dan menjadi 

tanggung jawab pemimpin adat di daerah 

tersebut. 

Sebambangan pun tidak boleh dilakukan 

sembarangan, dalam hukum adat 

sebambangan dapat dilaksanakan dengan 

syarat gadis wajib membuat surat yang 

menjelaskan dengan siapa (anak siapa) 

kepergiannya, desa mana tujuan dan di 

rumah gadis ditinggalkan sejumlah uang 

atau tengepik sebelum gadis itu pergi dari 

rumahnya
25

. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat 

memahami bahwasannya adat ngejuk ngakuk 

merupakan adat tentang perkawinan. Apabila 

masyarakat pepadun yang menikah dengan suku 

lain atau dari lingkungan adat lain terlebih dahulu 

harus dimasukan menjadi warga adatnya. 

Terjadinya pernikahan menurut masyarakat 

Lampung pepadun memiliki dua cara, yaitu: 

rasan tuho dan rasan sanak. 

 

                                                             
25 Edwar Tauhid, Tokoh Adat, Pra-Penelitian Wawancara, di desa Gedung 

Ketapang, 26 Mei 2021. 
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2. Pedoman Masyarakat Pepadun Dalam 

Berprilaku 

Adat ini berupa larangan-larangan atau 

peraturan yang ada di desa Gedung Ketapang 

guna membentuk akhlak dan tingkah laku yang 

baik dan berkaitan dengan tatakrama sehingga 

menimbulkan nilai-nilai harga diri dan norma-

norma kehormatan pribadi maupun keluarga
26

. 

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat 

memahami bahwa adat cempala merupakan suatu 

budaya masyarakat pepadun yang ada di desa 

Gedung Ketapang kecamatan Sungkai Selatan 

kabupaten Lampung utara. Adat ini berupa 

peraturan atau hukum adat yang mengatur norma 

dan etika (baik, buruk, boleh, tidak boleh) yang 

berkaitan dengan pergaulan dan tatakrama 

masyarakat Lampung pepadun dalam berprilaku 

sehari-hari. 

3. Adat Kelahiran 

a. Prosesi Kelahiran 

Kelahiran dalam keluarga adat masyarakat 

Gedung Ketapang merupakan proses awal 

perjalanan, dimana anak yang baru lahir 

diberitakan kepada seluruh keluarga besar dan 

warga adat dengan membagikan sagon 

(olahan makanan yang terbuat dari buah 

kelapa) yang telah disiapkan jauh hari 

sebelumnya. Hal ini dikenal dengan istilah 

minjak jak kubang atau ruyang-ruyang.  

Tahap berikutnya adalah mengumpulkan 

keluarga besar dan warga adat untuk 

melaksanakan pengruah yaitu, syukuran aras 

kelahiran bayi dengan mengadakan akiqah. 

                                                             
26 Ansori Djausal, Masyarakat Adat Marga Bunga Mayang Sungkai, 

(Bandar Lampung: LMA Buma Sungkai, 2002), hlm 39. 
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Biasanya dalam acara ini pihak mertua dari 

keluarga istrri datang dengan membawa 

perlengkapan bayi dan pada saat itu bayi di 

beri nama adat (adok). Menginjak usia anak-

anak dilanjutkan dengan upacara khitanan 

bagi anak laki-laki
27

. 

Menurut uraian di atas peneliti dapat 

memahami bahwa masyarakat Gedung 

Ketapang telah menggunakan adat istiadatnya 

sejak dini yaitu ketika seorang bayi 

dilahirkan, setelah bayi dilahirkan orang tua 

meberi tau kepada keluarga besar dan warga 

adat dengan membagikan makanan olahan 

yang terbuat dari buah kelapa yang biasa 

disebut sagon. Selanjutnya keluarga 

mengadakan aqikah dan sykuran selain di beri 

nama oleh orang tua bayi, bayi ini juga akan 

diberikan nama adat pada saat acara 

berlangsung. Menginjak usia anak-anak 

dilanjutkan dengan upacara khitanan bagi 

anak laki-laki. 

Begitu pula pengruah merupakan ajang 

silaturahmi keluarga besar dan warga adat 

dengan memotong hewan aqikah dan 

memakannya bersama-sama dalam hal ini 

sudah sangat jelas rangkaian adat di atas 

terdapat nilai nilai akhlak yang terintergritas 

dengan nilai-nilai adat. 

b. Prosesi Penentuan Kedudukan 

Adat kebumian merupakan prosesi adat 

yang dilakukan serta menentukan 

kedudukannya di tengah keluarga dan 

                                                             
27 Basirun, Masyarakat Adat, Pra-Penelitian Wawancara, di desa Gedung 

Ketapang 25 Juni 2021. 
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masyarakat adat, dalam hal ini dibagi kedalam 

enam tingkatan yaitu: 

1) Menggawa Batas Nguruk Maju 

Yaitu seseorang mengganti nama dengan 

nama adat yang sesuai dengan 

kedudukannya dalam pepadun, 

dibebaskan bergaul dalam keluarga saja 

belum bebas dengan dengan pihak 

keluarga lain dalam desanya dan belum 

wajib menghadiri upacara adat yang lebih 

tinggi. 

2) Menggawa Batas Nguruk Maju Laju 

Turun Mandi 

Yaitu seorang yang yang telah berhak 

memakai nama adat(adok), juga telah 

berhak bercampur dengan masyarakat 

adat, baik dalam lingkungan keluarga 

pepadun sendiri ataupun pepadun lain. 

Masyarakat adat yang ada di 

kampungnya berhak mengundang dan 

diundang dalam urusan adat. 

3) Menggawa Batas Nguruk Maju Laju 

Trun Mandi, Turun Ngini 

Yaitu seorang yang yang telah berhak 

memakai nama adat (adok), juga telah 

berhak bercampur dengan masyarakat 

adat, baik dalam lingkungan keluarga 

pepadun sendiri ataupun pepadun lain. 

Masyarakat adat yang ada di 

kampungnya berhak mengundang dan 

diundang dalam urusan adat. Dan juga 

telah berhak duduk sebagai perwatin 

dalam sesat, dimana jika tidak di undang 

sudah bisa mengajukan denda slip yang 

ada dalam adat cempala. 
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4) Menggawa Batas Nguruk Maju Laju 

Trun Mandi, Turun Ngini Laju Peradu 

Bicara 

Yaitu seorang yang yang telah berhak 

memakai nama adat (adok), juga telah 

berhak bercampur dengan masyarakat 

adat, baik dalam lingkungan keluarga 

pepadun sendiri ataupun pepadun lain. 

Masyarakat adat yang ada di 

kampungnya berhak mengundang dan 

diundang dalam urusan adat. Dan juga 

telah berhak duduk sebagai perwatin 

dalam sesat, dimana jika tidak di undang 

sudah bisa mengajukan denda selip yang 

ada dalam adat cempala. Dan juga orang 

tersebut sudah mempunyai hak bicara, 

mengajukan pendapat dalam siding adat 

yang di laksanakan oleh perwatin. 

5) Menggawa Tuhha (Cakak Pepadun) 

Yaitu seseorang yang telah melaksanakan 

semua rangkaian adat kebumian 

sebelumnya baik dari pihak laki-laki 

ataupun perempuan. Serta telah memiliki 

hak adat sepenuhnya dari lingkungan dan 

telah menyandang adok suntan. 

6) Silih Tegi 

Yaitu seseorang yang telah memiliki 

adok suntan dan sudah menyerahkan 

segala hak kepemimpinannya kepada 

anak yang akan menggantikannya dengan 

melaksanakan upacara gawi.
28

 

                                                             
28 Erwinto, Tokoh Agama, Pra-Penelitian Wawancara, di Desa Gedung 

Ketapang, 2 Juli 2021. 
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Berdasarkan uraian di atas peneliti 

memahami bahwa dari seluruh prosesi  

adat seseorang, di mana ada perbedaan 

perlakuan antara mereka yang sudah 

melaksanakan adat dengan yang belum. 

Hal ini hanya berlaku dalam upacara adat 

saja, selebihnya tetap sama dihadapan 

hukum agama maupun hukum negara.  

4. Hubungan Kekerabatan 

Masyarakat suku Lampung pepadun 

menganut prinsip garis keturunan bapak. Anak 

laki-laki tertua dari keturunan tertua (penyimban) 

adalah yang memegang kekuasan adat serta 

mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala 

keluarga atau kepala kerabat. 

 Kekerabatan yang dimaksud adalah keluarga 

dekat atau sanak saudara. Adat kekerabatan yang 

ada di masyarakat pepadun terbagi menjadi tiga 

yaitu, kekerabatan yang bertalian darah, 

kekerabatan yang bertalian perkawinan dan 

kekerabatan yang bertalian adat mewarei. Hal ini 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kelompok kekerabatan yang bertalian darah 

Kekerabatan ini berlangsung diantara 

penyimbang dengan para anggota kelompok. 

Kelompok itu terdiri dari: 

1) Kelompok Warei 

Kelompok warei terdiri dari saudara 

kandung dan saudara sepupu dari pihak 

bapak dan ibuk. 

2) Kelompok Kemaman 

Terdiri dari semua saudara ayah yang 

laki-laki atau paman, baik sekandung atau 

yang seayah maupun yang sekakek atau 
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kakek menurut garis laki-laki. Dalam 

hubungannya dengan kemaman, 

penyimbang berhak untuk meminta 

pendapat dan nasihat. 

3) Kelompok anak 

Terdiri dari para anak-anak kandung. 

Kedudukan anak kandung adalah 

mewarisi dan menggantikan kedudukan 

orang tua atau ayah kandung 

b. Kelompok Kekerabatan yang Bertalian 

Perkawinan 

Kelompok ini berlangsung diantara 

penyimbang dengan para anggota kelompok. 

Kelompok itu diantaranya: 

1) Kelompok kelama, yaitu saudara laki-laki 

dari pihak ibu dan keturunannya 

2) Kelompok lebu, yaitu saudara laki-laki 

dari pihak ibunya ayah (nenek) dan 

keturunannya. 

3) Kelompok benulung, yaitu terdiri dari 

anak-anak saudara perumpuan dari pihak 

ayah dan keturunannya. 

4) Kelompok kenubi, yaitu terdiri dari anak-

anak saudara dari pihak ibu bersaudara 

dan keturunannya. 

5) Kelompok pesabaian (sabay-besan), yaitu 

kekerabatan dikarenakan perkawinan 

diantaraanak mereka. 

6) Kelompok mirul-mengiyan, maru-lakau 

Yaitu, semua saudara perempuan yang 

telah bersuami disebut mirul, sedangkan 

para suaminya disebut mengiyan. 

Selanjutnyya saudara dari mirul dan 

mengiyan atau ipar, jika ipar dari 
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keluarga suami di sebut lakau dan jika 

ipar dari keluarga istri disebut maru. 

c. Kekerabatan yang Bertalian Adat Mewarei 

Dalam budaya Lampung seseorang dan 

keluarganya dapat di posisikan sebagai 

saudara (warei), baik karena keturunan 

ataupun hubungan perkawinan ataupun proses 

pengangkatan saudara.  

Adat mewarei terjadi akibat faktor-faktor 

yang melatar belakanginya faktor-faktor itu 

adalah: 

1) Faktor Perkawinan atau Pernikahan 

Hubungan pernikahan merupakan 

pengangkatan saudara dari suku lain. 

Seseorang yang ingin melangsungkan 

pernikahan dengan orang yang bersuku 

Lampung sedangkan ia berasal dari etnis 

lain (di luar suku Lampung) maka belum 

diterima kedudukannya dalam etnis 

Lampung sebelum diangkat (angken 

warei/angkonan) sebagai bagian dari 

keluarga oleh seseorang dari etnis 

Lampung asli. 

2) Faktor Kebaikan 

Terjadinya prilaku baik dengan orang lain 

seperti tolong-menolong, keakraban, 

kekeluargaan, saling menjaga. 

Disebabkan hal tersebut sehingga terjadi 

kesepakat diantara kedua belah pihak 

melaksanakan adat ini sebagai tanda 

persaudaraan. 

3) Faktor Perselisihan 

Faktor yang dimaksud adalah pernah 

terjadinya perselisihan sehingga 
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menimbulkan dendam diantara kedua 

belah pihak. Untuk mendamaikan 

diantara keduanya dilaksnakannya adat 

ini untuk mengambil jalan tengah. 

Berdasarkan faktor-faktor yang 

melatar belakangi adat tersebut ada 

beberapa manfaat yang terlihat di dalam 

masyarakat setempat yaitu: 

1) Mempererat tali persaudaraan 

2) Menambah anggota keluarga 

3) Sebagai aturan adat 

4) Sebagai jalan tengah untuk 

mendamaikan perselisihan 

5) Menjaga dan melestarikan budaya 

dan tradisi yang di warisi leluhur 

adat.
29

 

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat 

memahami bahwasannya masyarakat 

Lampung mempunyai hubungan kekerabatan 

diantaranya adalah kelompok kekerabatan 

yang bertalian darah, kelompok kekerabatan 

yang bertalian perkawinan, kekerabatan yang 

bertalian adat mewarei. 

5. Hubungan Sosial. 

a. Adat Warisan 

 Dalam Hal ini adat warisan dibagi 

menurut sifatnya yaitu, warisan adat dan 

warisan harta peninggalan. Yang dimaksud 

dengan warisan adat meliputi sarana 

pakaian, rumah adat, harta pusaka.  

 Mengenai warisan adat ini 

sepenuhnya dikuasai oleh anak laki-laki 

                                                             
29 Agus Candra, Tokoh Masyarakat, Pra-Penelitian Wawancara, di Desa 

Gedung Ketapang, 3 Juni 2021. 
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tertua dari keturunan bapak dalam 

(punyimbang), dengan kewajiban menjaga 

dan melestarikan hak tersebut untuk 

kepentingan bersama. Sedangkan warisan 

harta peninggalan adalah seluruh harta 

peninggalan hasil usaha pewaris yang 

diperuntungkan bagi keluarga yang 

ditinggalkan. Ketetapan itu sesuai dengan 

pasal 198 ketetapan adat sebagai berikut: 

1) Penyisihan untuk suami/istri pewaris 

10% 

2) Pembagian untuk anak tertua laki-laki 

dari keturunan bapak (punyimbang) 

30% 

3) Anak perempn yang sudah menikah 

(pirul) 10% 

4) Anak laki-laki 50% dibagi dengan 

jumlah laki-laki.
30

 

 Berdasarkan uraian di atas peneliti 

dapat memahami bahwasannya secara 

keseluruahan memang salah satu keluarga 

yang tidak menerima hukum adat dalam 

maslah harta, maka diselsaikan menurut 

hukum Islam. Artinya walaupun dalam 

hukum adat yang mayoritas mendapatkan 

warisan harta adalah laki-laki tetapi hukum 

adat masih memberikan keluasan kepada 

masyarakat adat untuk menyelasikannya 

menurut hukum Islam. 

b. Adat Cerai Talak 

 Bagi warga adat yang dengan 

terpaksa bercerai maka hukum adat 

                                                             
30 Efendi Bahri, Tokoh Adat, Pra-Penelitian Wawancara Pribadi, di Desa 

Gedung Ketapang 11 Juli 2021. 
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menjatuhkan sanksi bagi pelakunya 

dengan adat kebumian yang 

bersangkutan rusak, tidak 

diperkenankan lagi mengikuti acara adat 

dan anak-anak yang bersangkutan 

terkena cempala. Untuk mengembalikan 

kedudukannya dalam adat yang 

bersangkutan harus membersihkan 

kembali pepadunnya yang sudah rusak 

dengan gawi kebersihan bumi.31 

 Berdasarkan uraian di atas penulis 

dapat memahami bahwasannya Artinya 

dalam hukum adat penceraian dicegah 

dengan peraturan yang ketat, tetapi tetap 

memberikan peluang bagi warga adat 

yang memang dalam keadaan yang tidak 

dapat dihindari untuk melakukan 

penceraian. Hal ini berprinsip sesuai 

dengan prinsip Islam bahwa penceraian 

itu diperkenankan namun dibenci Allah 

Swt, ini merupakan akhlak terhadap 

Allah Swt yang mana khauf serta taat 

atas perintah Allah Swt. 

c. Adat Kematian 

 Dalam adat kematian tidak diatur 

secara khusus dalam peraturan adat, 

tetapi tetap mengumpulkan masyarakat 

adat untuk memberitahukan bahwa 

seseorang telah meninggal dunia. 

Pemberitahuan secara adat ini biasanya 

bagi mereka yang telah melaksanakan 

adat kebumian dan dilaksnakan bersama 

                                                             
31 Syamsudin, Masyarakat Adat, Pra-Penelitian Wawancarai, di Desa 

Gedung Ketapang, Tanggal 16 juli 2021. 



 

 
 

66 

dengan membaca do‟a bagi almarhum, 

dikenal dengan niga mitu32
. 

 Berdasarkan uraian di atas peneliti 

dapat memahami bahwa adat kematian 

merupakan budaya lokal yang sangat di 

pengaruhi oleh nilai-nilai Islam baik 

yang bersumber dari Al-Qur‟an maupun 

Hadist itu sendiri. Melihat dari 

rangkaian masyarakat adat Desa Gedung 

Ketapang sudah sangat di pengaruhi 

oleh nilai-nilai Islam terlebih nilai 

akhlak itu sendiri, sebab seluruh 

masyarakat adatnya penganut agama 

Islam. Karena di dalam adat cempala 

seseorang yang keluar dari agama Islam, 

berarti keluar pula dari adat. 

6. Pedoman hidup masyarakat Lampung 

a. Piil Pesenggiri  

Piil pesenggiri adalah suatu sifat malu 

mengerjakan pekerjaan yang di larang serta 

harga diri yang terkandung didalamnya dan 

menunjukan keteguhan dan kemandirian 

masyarakat Lampung dalam pergaulan 

sehari-hari, sehingga dapat menegakkan 

nilai-nilai luhur yang kuat di dalam 

masyarakat. Harga diri tersebut bukan 

diartikan sebagai suatu rasa untuk 

membanggakan diri, namun maknanya ialah 

sebuah motivasi agar hidup selalu 

memperjuangkan nilai positif, lebih 

bersemangat, lebih percaya diri, serta 

                                                             
32 Edwar Tauhid, Tokoh Adat Pra-Penelitian Wawancara, di Desa Gedung 

Ketapang, Tanggal 15 juli 2021. 
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sanggup menerima tantangan dan tidak 

mudah putus asa
33

. 

Berdasarkan uraian di atas Piil pesenggiri 

merupakan salah satu falsafah yang dimilik 

masyarakat Lampung, yang bermakna 

keteguhan serta kemandirian masyarakat 

Lampung. Piil pesenggiri ini dijadikan 

sebagai suatu harga diri dan landasan dalam 

berfikir, bertindak juga berprilaku. Harga 

diri tersebut bukan diartikan sebagai suatu 

rasa untuk membanggakan diri, namun 

maknanya ialah sebuah motivasi agar hidup 

selalu memperjuangkan nilai positif, lebih 

bersemangat, lebih percaya diri, serta 

sanggup menerima tantangan dan tidak 

mudah putus asa. Contohnya orang tua 

berusaha utuk menyekolahkan anak-anaknya 

setinggi mungkin.  

b. Bejuluk Adek  

Juluk adalah nama lain atau gelar yang 

diberikan kepada seseorang yang masih 

kecil atau belum menikah yang sifatnya juga 

bertingkat, sedangkan adek adalah nama lain 

atau gelar yang diberikan kepada seseorang 

yang telah menikah yang sifatnya juga 

bertingkat/berkata.  

Bejuluk adek mengandung sebuah arti 

suka terhadap nama baik serta gelar yang 

terhormat dan dapat diartikan sebagai suatu 

simbol kepemimpinan. Sebab masyarakat 

suku Lampung yang memiliki gelar adat 

yang tinggi akan dianggap sebagai panutan 

masyarakat, oleh karena itu seseorang yang 

                                                             
33 Agus Candra, Tokoh Adat, Pra-Penelitian Wawancara, di Desa Gedung 

Ketapang, Tanggal 17 Juli 2021. 
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memiliki gelar tinggi akan merasa malu jika 

berlaku yang tercela dan tidak sepantasnya
34

. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti 

memahami bahwasanya bejuluk adek 

Contohnya memberikan nama adat kepada 

anak keturunannya. 

c. Nemui Nyimah  

Nemui secara bahasa berasal dari kata 

benda yaitu temui yang berarti tamu dan 

kemudian menjadi kata kerja yakni nemui 

yang artinya bertamu ataupun 

silaturahmi/mengunjungi, kemudian nyimah 

yang berasal dari kata benda yaitu nyimah 

yang diartikan sebagai memberi atau 

pemurah. Sedangkan menurut harfiah nemui 

nyimah dapat diartikan sebagai suatu sikap 

pemurah, suka memberi, santun, terbuka 

tangan dan menerima yang sesuai 

kemampnnya.
35

 

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat 

memahami bahwa Nemui nyimah 

merupakan sikap ramah tamah, sopan 

santun, bermurah hati, penuh keakraban 

terhadap semua pihak yang datang. 

Contahnya menghormati tamu  

d.  Nengah Nyampur  

Nengah nyampur terbagi menjadi dua 

kata nengah yaitu ketengahan dalam artian 

bergaul dan juga terbiasa, sedangkan 

nyampur ialah bercampur atau berinteraksi 

kepada orang lain. Jadi nengah nyampur 

                                                             
34 Hilman Hadikusuma, Masyarakat dan Adat Budaya Lampung, (Bandung: 

Madar Maju, 1998), hlm 130-131. 
35 Muhammad Candra Syahputra, Pendidikan Multikultural dalam Budaya 

Nemui Nyimah, (El-Hikmah: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam, Vol 14, 

No. 1, 2020, hlm 90. 
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ialah suatu gambaran rasa sosial yang tinggi 

dari masyarakat Lampung yang senantiasa 

bergaul, bersahabat dan selalu 

mengutamakan rasa kekeluargaan dan aktif 

dalam pergaulan di masyarakat dan tidak 

individualistis.
36

 

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat 

memahami bahwa nengah nyampur 

merupakan sikap suka bergaul, aktif dalam 

pergaulan bermasyarakat, tidak 

individualistik dan mempunyai sikap 

toreransi terhadap sesama. Contohnya 

seseorang yang senang bergaul dengan 

siapapun serta tidak pilih dalam bergaul baik 

dengan orang yang derajatnya tinggi ataupun 

rendah. 

e. Saka Sambayan  

Suku Lampung menyebut gotong royong 

sebagai saka sambayan. Bergotong royong 

dalam mengerjakan suatu hal secara 

bergantian sebenarnya mengandung filosofi 

bahwa manusia merupakan makhluk sosial. 

Secara individual manusia selain dapat 

membantu orang lain juga pasti butuh 

bantuan orang lain. Sementara sebagai 

makhluk sosial, manusia baiknya saling 

tolong menolong secara ikhlas tanpa 

mengharap balasan apapun
37

. 

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat 

memahami bahwasnnya filosofi suku 

Lampung yang terakhir ini berarti gotong 

royong, hal ini dapat terlihat jelas dengan 

mengutamakan kepentingan bersama dan 

                                                             
36 Ansori Djausal, Op. Cit hlm. 42. 
37Ibid hlm 43. 



 

 
 

70 

kekeluargaan dari pada kepentingan pribadi 

disebabkan manusia merupakan makhluk 

sosial yang mana dianjurkan untuk saling 

tolong menolong. Contohnnya jika ada 

masyarakat yang ingin melaksanakan acara, 

maka masyarakat yang lain berbondong-

bondong menolong, baik dalam menyiapkan 

makanan, tempat dan lain-lain. 

Sedangkan Rentetan adat budaya yang 

telah diuraikan di atas dilaksanakan oleh 

masyarakat adat dengan terlebih dahulu 

menyesuaikan dengan ajaran agama Islam, 

sehingga adat yang dilaksanakan melahirkan 

budaya lokal yang Islami. 

Dalam uraian di atas peneliti dapat 

menyatakan bahwasannya unsur ini 

merupakan cerminan dari berbagai prilaku 

kehidupan orang Lampung pepadun dan 

merupakan dasar sebagai penyangga untuk 

menegakkan nilai-nilai luhur. 

 

D. Pengertian Adat 

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang 

mengatur Interaksi masyarakat.  dalam ensiklopedia 

disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi 

masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara 

turun-temurun.  kata adat di sini lazim dipakai tanpa 

membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti 

hukum adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi 

seperti disebut adat saja
38

. 

Di dalam adat diatur bagaimana manusia 

berhubungan dengan manusia yang lain atau suatu 

kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, 

                                                             
38 Ichtiar Baru Van Hoeve, Ensiklopedia Islam Jilid I, (Jakarta: PT Ihtiar 

Baru Van Hoven, Cet III 1999), hlm 21. 
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bagaimana bertindak dan. Ia berkembang sebagai sistem 

yang memiliki pola dan norma sekaligus juga mengatur 

penggunaan saknsi dan ancaman terhadap pelanggaran 

dan penyimpangan.  

Sebagai sistem budaya, adat akan menyediakan 

seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber 

dari sistem nilai dan gagasan utama. Sistem nilai dan 

gagasan utama Ini akan terwujud dalam sistem ideologi, 

sistem sosial, dan sistem teknologi.  Sistem ideologi 

merupakan etika, norma dan adat istiadat. Iya berfungsi 

memberikan pengarahan atau landasan terhadap sistem 

sosial yang meliputi hubungan dan kegiatan sosial 

masyarakat. 

Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, Adat juga 

merupakan suatu sistem yang menyeluruh. Unsur terkecil 

dari sistem adalah simbol. Simbol meliputi simbol 

konstitusif (berbentuk kepercayaan), simbol kognitif 

(berbentuk ilmu pengetahuan),  dan simbol penilaia 

norma. 

Selain itu adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai 

tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan 

dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar 

dalam waktu yang lama. Dengan demikian unsur-unsur 

terciptanya adat adalah  

1. Adanya tingkah laku seseorang,  

2. Dilakukan terus-menerus,  

3. Adanya dimensi waktu 

4. Diikuti oleh orang lain atau masyarakat.   

Pengertian adat istiadat menyangkut sikap dan 

kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam 

suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan 

begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Setiap 

masyarakat atau bangsa dan negara memiliki adat-istiadat 

yang berbeda. Adat istiadat dapat mencerminkan jiwa 

suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu 
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kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Cara 

hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan 

tingkah laku atau adat istiadat yang hidup dan berakar 

dalam masyarakat. Sehingga adat itu tetap kekal, karena 

adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan 

masyarakat dan kehendak zaman. Adat istiadat yang 

hidup di dalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan 

tradisi-tradisi masyarakat dan ini merupakan sumber 

pokok dari paham hukum adat.
39

 

 

                                                             
39 Bewa Ragawino, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia, 

(Bandung: Universitas Padjadjaran, 2018), hlm 1-2. 



 
 

 

DAFTAR RUJUKAN 

 

A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penetian 

Gabungan, Jakarta: Kencana, 2014. 

Abdullah A. Soebing, Kedaton di Gunung Krakata di Muara, Jakarta: 

Unipres, 1988. 

Abdurahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususnan 

Skripsi, Jakarta: Rinek, 2011. 

Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, Cet XV: 2017. 

Ahmad Shodiq, Prophetic Character Building: Pokok Pendidikan 

Akhlak Menurut Al-Ghazali, Ilmu pendidikan Islam sebagai 

perspektif Kehidupan, Jakarta:   Kencana, 2018. 

Agusniar Rizka Luthfia. “Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi 

Daerah”, Jurnal Of Rural and Development, No 2, 2013. 

Ansori, Ulumul Qur’an, Jakarta: Rajawali press, 2013. 

Ansori Djausal, Masyarakat Adat Marga Bunga Mayang Sungkai, 

Bandar Lampung: LMA Buma Sungkai, 2002. 

Anshori Djausal, Aminuddin Thabib, dkk, Masyarakat Adat Marga 

Bunga Mayang Sungkai, Bandar Lampung: Masyarakat Adat 

Marga Bunga Mayang, 2002. 

Bewa Ragawino, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia, 

Bandung: Universitas Padjadjaran, 2018. 

Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2014. 

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tarjamah., Bandung: Sigma 

Exagrafika,2009. 

Departermen Pendidikan Nasional Perbukuan, Ensiklopedia Islam 2, 

Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve Cet IX 2001. 

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 

1991. 



 

 

 
 

Dharma Kesuma dkk, Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik 

di Sekolah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011. 

Furqon Syarif Hidayatullah, Kuliah Akhlak, Bogor: IPB Prees, 2011. 

Hilman Hadikusuma, Masyarakat dan Adat Budaya Lampung, 

Bandung: Madar Maju, 1998. 

Ichtiar Baru Van Hoeve Ensiklopedia Islam Jilid I, Jakarta: PT Ihtiar 

Baru Van Hoven, Cet III 1999. 

Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, Yayasan Obor Indonesia: 

Jakarta 2004. 

Iskandar Indranata, Pendekatan kualitatif Untuk Mengendalikan 

Kualitas, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008. 

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, 

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006. 

Khalid Bin „Abdillah Ar-Rumi, Nilai Nilai Akhlak Dalam Islam 

Menurut Pandangan Salaf, Jakarta: Griya Ilmu, 2020. 

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003. 

M. Quraish Shihab, Wawasan Al- Qur’an, Bandung: Mizan, 2007. 

Mahmud Syaltut, Akidah dan Syari’ah Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 

Cetak III 1994. 

Mohammad Daud Ali Hukum Islam Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, Cetak XVII 2012. 

Moh. Ardani, Akhlak Tasawuf Nilai-nilai Akhlak atau Budi Pekerti 

dalam Ibadah dan Tasawuf, Jakarta: CV Karya Mulia, 2005. 

Muhaimin, Paradigma Pendidikan Agama Islam, Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2008, Cet IV. 

________, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012. 



 

 

 
 

Muhammad Anwar, Filsafat Pendidikan, Jakarta: Kencana, Cet II 

2017. 

Muhamad Arifin, Ilmu pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara,1991. 

Muhamad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan 

Pemikiran dan Kepribadian Muslim, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2006. 

Muhammad Candra Syahputra, Pendidikan Multikultural dalam 

Budaya Nemui Nyimah, El-Hikmah: Jurnal Kajian dan 

Penelitian Pendidikan Islam, Vol 14, No. 1, 2020. 

Munir Salim, Bhineka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-

adat Masyarakat Adat Nusantara, Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Alauddin Makasar, Vol. 6, No.1 2017. 

Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta Bumi Aksara, 

2016. 

Muhammad Jamil, Akhlak Tasawuf, Jakarta: Refrensi, 2013. 

Muri Yusuf, Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelian 

Gabungan, Jakarta: Kencana, Cet IV 2017. 

Qiqi Yulianti Zakiyah, Rusdiana, Pendidikan Nilai Kajain Teori dan 

Praktik di Sekolah, Bandung: Pustaka Setia, 2014. 

Raihana, Metode Penelitian, Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017. 

Ritzer Geoge, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma ganda, 

Jakarta: Rajawali Press, 2009. 

Sabaruddin, Lampung Pepadun dan Saibatin, Jakarta: Way Lima 

Manjau, 2012. 

Said Agil Husni Al-munawar Akutansi, Nilai-nilai Qur’an dalam 

System Pendidikan Islam, Jakarta: PT Citra Aditiya Bakti, 

2009. 

Samsul Nizar, Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam, 

Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001. 



 

 

 
 

Samsu, Metode Penelitia: Teori dann Aplikasi Penelitian Kualitatif, 

Kuntitatif, Mixed Methods, serta Research and Development, 

Jambi: Pusaka 2017. 

Soekanto, Seorjono, Sosiologi Keluarga, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. 

Shalih bin Fauzan bin Abdullah A-Fauzan, Kitab Tauhid, Jakarta: 

Darul Haq, Cet XXIX 2019. 

Shalih bin Fauzan bin Abdullah A-Fauzan, Kitab Tauhid, Jakarta: 

Darul Haq, Cet XXIX 2019. 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2012. 

________, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R and D, 

Bandung: Alfabeta 2019 Cet II. 

________, Meode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang bersifat 

Exploratif, Bandung: Alfabeta, 2017. 

Sulistyowati dan Irianto, Piil pesenggiri: Modal Budaya dan Strategi 

Identitas Ulun Lampung, Universitas Indonesia, Depok, Vol. 

15, No 2 (2011), hlm. 143. 

Suwartono, Dasar-dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Andi, 

2014. 

Syamsudin, Tokoh Adat Sungkai Selatan, Wawancara Pribadi, 

Tanggal 16 Oktober 2021. 

Tim Penyusun, Bahan Pelatihan Penguatan Metodelogi 

Pembelajaran Berdasarkan BudayaUntuk Membentuk Daya 

Saing dan Karakter BangsaI, Jakarta: Pusat Kurikulum 

Balitbang Kemeniknas, 2011. 

Yunahar Ilyas, Kuliah Akidah, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan 

Pengalaman Islam (LPPI), Cet II: 2000. 

Zakiyah Darajat, Dasar-dasar Agama Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 

1992. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	halaman depan.pdf (p.1-13)
	ISI.pdf (p.14-174)

