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ABSTRAK  

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM YANG TERKANDUNG 

DALAM TRADISI BEDIOM/BERPINDAH RUMAH ADAT 

ISTIADAT MASYARAKAT PEKON TURGAK  

KECAMATAN BELALAU  

LAMPUNG  BARAT 

 

Indonesia adalah Negara kepulauan, yang terdiri dari berbagai suku 

bangsa yang kaya akan kebudayaan serta adat istiadat, bahasa, 

keyakinan, kepercayaam dan kebiasaan yang berbeda-beda namun 

bersatu dengan harmonis itulah indonesia. Salah satu dari berbagai 

suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku Lampung. Orang 

Lampung terdiri dari dua masyarakat atau ruwa jurai yaitu jurai 

pepadun dan jurai sai batin. Dalam kesehariaannya sebagian besar 

ulun (orang) pepadun menggunakan dialek O sedangkan ulun sai 

batin menggunakan dialek A. Perbedaan tidak hanya bisa dilihat 

dalam dialek saja namun dalam kebudayaan dan adat istiadat pun 

memiliki perbedaan. Tradisi Bediom merupakan budaya dan adat 

istiadat orang Lampung khususnya yang beradat pesisir yang akan 

pindah rumah (pindah lamban) baik itu rumah yang baru di bangun 

atau rumah yang telah lama berdiri dan akan di tempati oleh penghuni 

baru. Tradisi Bediom menjadi kebiasaan adat yang selalu dilakukan di 

masyarakat sebab tradisi Bediom bermaksud menunjukkan tanda 

terimakasih kepada tuhan atas nikmat yang diberikan. 

Berdasarkan uraiaan diatas maka masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung 

dalam tradisi Bediom  adat istiadat masyarakat Pekon Turgak 

Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Rumusan dalam 

penelitian ini adalah apa sajakah nilai-nilai islam yang terkandung 

dalam tradisi bediom adat istiadat masyarakat Pekon Turgak 

Kecamatan Belalau Lampung Barat. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi bediom dan  nilai-

nilai islam yang terkandung dalam tradisi Bediom/berpindah rumah 

adat istiadat masyarakat Pekon Turgak Kecamatan Belalau Lampung 
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Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi non-partisipan, wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data 

kualitatif. 

 

 

Kata Kunci : Nilai-nilai Pendidikan Islam Tradisi Bediom 
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MOTTO 

 

 ِفَاذُْكُرْونِْيْٓ اَذُْكْرُكْم َواْشُكُرْوا ِلْي َوََل تَْكفُُرْون 

Artinya : “maka ingatlah kepada-ku, aku pun akan ingat 

kepadamu. Bersyukur kepada-ku dan janganlah kamu ingkar 

kepada-ku”. 

(QS. Al-Baqarah : 152) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Judul penelitian “NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM 

YANG TERKANDUNG DALAM TRADISI 

BEDIOM/BERPINDAH RUMAH ADAT ISTIADAT 

MASYARAKAT PEKON TURGAK KECAMATAN BELALAU 

LAMPUNG BARAT” agar dalam penelitian tidak terjadi 

kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, penjelasan tersebut 

adalah sebagai berikut:  

 Makna nilai adalah usaha untuk memberikan penghargaan 

terhadap sesuatu, namun demikian dapat juga bermakna 

memberikan perbandingan antara sesuatu dengan sesuatu lainnya. 

Perlu diperhatikan bahwa nilai merupakan realitas abstrak yang 

dirasakan dalam diri sebagai daya pendorong yang menjadi 

pedoman hidup.
1
 Sehingga berdasarkan nilai yang terbentuk pada 

diri seseorang akan terwujud keluar dalam berbagai pola tingkah 

laku atau sikap, cara berpikir dan menumbuhkan perasaan tertentu. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai adalah pensifatan 

untuk memberi penghargaan terhadap sesuatu ditinjau dari segi 

manfaat sesuatu tersebut bagi kehidupannya. Karena nilai 

berhubungan dengan kehidupan manusia maka istilah nilai disebut 

sebagai nilai hidup atau nilai kehidupan. Pendidikan Islam adalah 

proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada 

peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, 

pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya, guna 

mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan 

kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat.
2
  

 Tradisi adalah  bentuk  kata  benda  yang  memiliki  dua  

pengertian: pertama, adat kebiasaan  turun  temurun  (dari  nenek  

moyang)  yang  masih  dijalankan  dalam  masyarakat; kedua, 

penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada 

                                                             
 1 Nurul Jempa, "Nilai-Nilai Agama Islam", Dalam jurnal Pedagogik, Vol.1, 

No.2, (2018), halaman yg di kutip, link jurnal, diakses pada tanggal 19 Agustus 2021, 

pukul 23.44 WIB., h.102 

 2 H. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam,Jakarta: Kalam Mulia,2012, h.38 
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merupakan yang paling baik dan benar.
3
 Bediom yakni budaya dan 

adat istiadat masyarakat Lampung khususnya masyarakat adat 

pesisir yang akan pindah rumah (pindah lamban) baik itu rumah 

yang baru dibangun atau rumah yang telah lama berdiri dan akan 

ditempati oleh penghuni yang baru. Bediom di rumah kediaman 

yang baru, menurut kebiasaan orang Lampung yang sudah dapat 

mendirikan rumah pribadi yang baru, serta semua peralatan rumah 

itu serba baru, di tempat yang baru juga maka keluarga tersebut 

sudah merencanakan untuk bediom di kediaman keluarga yang 

serba baru itu, jika sudah siap untuk dihuni keluarga, disebut 

bediom di lamban (rumah).
4
 

 

B. Latar Belakang  

 Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan sumber 

daya manusia dan untuk mencapai cita cita manusia yang selama 

ini diinginkan yaitu manusia yang berilmu dan berakhlak serta 

beradab. Pendidikan juga merupakan suatu proses yang diperlukan 

untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam 

perkembangan individu maupun masyarakat. Penekanan 

pendidikan dibanding dengan pengajaran terletak pada 

pembentukan kesadaran dan kepribadian individu atau masyarakat 

di samping transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses semacam ini 

suatu bangsa atau negara dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, 

kebudayaan, pemikiran dan keahlian kepada generasi berikutnya, 

sehingga mereka betul-betul siap menyongsong masa depan 

kehidupan bangsa dan negara yang lebih cerah.
5
 

 Untuk membentuk manusia yang berkarakter agamis dan 

mempunyai nilai-nilai spiritual dalam dirinya diperlukan 

pendidikan yang terarah, pendidikan yang terarah merupakakan 

pendidikan yang berbasis pada prinsip-prinsip hakikat fitrah 

manusia dalam pendidikan. Artinya, pendidikan terarah adalah 

                                                             
 3 Hermawanto, Asep, Muhammad Ashrori, and Ismail S. Wekke. 2019. 
“Tradisi Keislaman Di Perguruan Tinggi.” INA-Rxiv. May 26. 

doi:10.31227/osf.io/29hba. 

 4 T. Dibyo Harsono, “rumah tradisional lamban pesagi lampung barat”, 

Dalam Jurnal Patrawidya, Vol. 18, No. 1, April 2017:  h.71 - 84 
 5 Nurkholis,” Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi”,Dalam 

Jurnal Kependidikan, Vol. 1 No. 1 Nopember 2013,h.26 
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pendidikan yang bisa membentuk manusia secara utuh, baik dari 

sisi dimensi jasmani (materi) maupun dari sisi mental/ inmateri 

(ruhani, akal, rasa dan hati). Oleh karena itu, dalam sejarah 

pertumbuhan masyarakat, pendidikan senantiasa menjadi perhatian 

utama dalam rangka memajukan kehidupan generasi sejalan 

dengan tuntutan masyarakat. 

 Pendidikan Islam sebagai alat pembudayaan Islam dalam 

masyarakat, dengan demikian memiliki watak lentur terhadap 

perkembangan aspirasi kehidupan manusia sepanjang zaman. 

Watak demikian dengan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip nilai 

yang mendasarinya. Pendidikan Islam mampu mengakomodasikan 

tuntutan hidup manusia dari zaman ke zaman.
6
 Maka dari itu nilai-

nilai Islam perlu ditanamkan pada masyarakat muslim agar 

masyarakat muslim mengetahui nilai-nilai islam dalam 

tradisi/kebudayaan dan kehidupannya.  

 Nilai-nilai Islam pada dasarnya memberikan penataan yang 

bersifat saling berangkulan antara berbagai lapangan hidup 

manusia, seperti kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya. 

Dengan demikian perlu diungkap lebih lanjut tentang apa yang 

disebut nilai-nilai Islam itu. Nilai-nilai Islam itu pada hakikatnya 

adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang 

bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di 

dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait 

membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah-pisahkan.
7
  

 Tradisi pada intinya adalah warisan masa lalu yang 

diwariskan terus hingga sekarang, baik berupa nilai, norma sosial, 

pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari 

berbagai aspek kehidupan. Tradisi juga memiliki makna yang 

sangat erat dengan kehidupan masyarakat yaitu pertama, sebagai 

wadah ekspresi keagamaan, kedua, sebagai alat pengikat 

kelompok, ketiga, sebagai benteng pertahanan kelompok, keempat, 

sebagai penjaga keseimbangan lahir batin. Tradisi yang sudah 

                                                             
 6 Nita Zakiah, “Hakikat, Tujuan Dan Fungsi Pendidikan Islam Di Era 

Modern”,Dalam Jurnal As-salam Vol III, No.1, Th 2013,h. 57 

 7 Nurul Jempa, "Nilai-Nilai Agama Islam", Dalam jurnal Pedagogik, Vol.1, 
No.2, (2018), halaman yg di kutip, link jurnal, diakses pada tanggal 19 Agustus 2021, 

pukul 23.44 WIB.h,103 
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menyatu dalam diri masyarakat itu bisa mewujud dalam berbagai 

aspek, seperti aspek agama, sosial, ekonomi, budaya maupun 

pendidikan.
8
 Seperti halnya di Indonesia yang hidup dengan 

beragam tradisi di dalamnya yang telah ada selama bertahun-tahun 

yang merupakan sebuah perbuatan yang diterima dan dilakukan 

secara terus-menerus dan dianggap sebagai warisan dari nenek 

moyangnya. 

 Pada orang Lampung di Pekon Turgak, kecamatan Belalau, 

Kabupaten Lampung Barat. Pada saat akan membangun rumah ada 

beberapa tradisi yang selalu dilakukan sampai saat ini yaitu : 

Ngebabali biasanya dilakukan sebelum mendirikan rumah 

(lamban). Saat mendirikan rumah ada lagi tradisi yang selalu 

dilakukan oleh orang Lampung yaitu Cakak tulang bubung 

tujuannya untuk mendo’akan keselamatan rumah (lamban), setelah 

rumah selesai dibuat pemilik rumah tidak langsung menempatinya, 

ada satu lagi tradisi yang selalu dilakukan oleh orang Lampung di 

Pekon Turgak yaitu Bediom (Pindah Rumah). 

 Bediom adalah proses akhir yang dilakukan oleh orang 

Lampung di Pekon Turgak untuk bisa menempati rumah. Bediom 

bukan hanya dilakukan oleh orang yang baru selesai membuat 

rumah, tetapi rumah yang baru dibeli jika akan mulai ditempati 

oleh pemiliknya yang baru juga akan melakukan Bediom. Maksud 

dari diadakannya tradisi Bediom ini adalah untuk mewujudkan rasa 

syukur kepada Allah Swt bahwa pekerjaan pendirian rumah telah 

selesai, permintaan izin kepada yang maha kuasa untuk mengisi 

rumah oleh pemiliknya dengan tujuan agar pemilik rumah 

mendapat ketetraman dan kebahagian, dijauhkan dari bala dan 

celaka. 

 Dalam setiap pelaksanaan atau pun upacara selalu mempunyai 

arti, begitu juga dalam pelaksanaan tradisi Bediom. Bediom 

(pindah lamban) tidak hanya pindah begitu saja, tetapi ada 

beberapa perlengkapan rumah tangga yang dibawa dari rumah 

yang lama kerumah yang baru. Perlengkapan rumah tangga itu 

                                                             
 8 Thonthowi,:”Pendidikan Dan Tradisi”,Dalam Jurnal  Tadrîs. Volume 3. 

Nomor 2. 2008.h, 153 
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dibawa sebagai tanda bahwa rumah yang baru akan segera 

ditempati pemiliknya. 

 Pada orang Lampung di Pekon Turgak Kecamatan Belalu 

Kabupaten Lampung Barat. Melaksanakan tradisi Bediom (pindah 

lamban) biasanya dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Waktu yang 

baik untuk melaksanakan tradisi Bediom adalah bulan Muharam, 

bulan Maulud dan bulan Haji. Tradisi Bediom biasanya dilakukan 

pada waktu sebelum subuh dan waktu isya sudah lewat jadi 

dimulai jam 4.30 Wib, sampai dengan jam 5.00 Wib. Karena akan 

dilanjutkan dengan sholat subuh dan do’a bersama dirumah yang 

baru ditempati. 

 Di dalam adat bediom tentunya di dalamnya terdapat nilai 

pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu 

peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang 

berjudul NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM YANG 

TERKANDUNG DALAM TRADISI BEDIOM/BERPINDAH 

RUMAH ADAT ISTIADAT MASYARAKAT PEKON 

TURGAK KECAMATAN BELALAU LAMPUNG BARAT. 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka 

yang menjadi fokus peneliti dalam pembahasan adalah 

apakah ada nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung 

dalam tradisi bediom/berpindah rumah adat istiadat 

masyarakat Pekon Turgak Kecamatan Belalau Lampung 

Barat. 

2. Sub-Fokus Penelitian 

 Berdasarkan fokus penelitian di atas maka sub-fokus 

dari penelitian ini adalah : Prosesi tradisi bediom/berpindah 

rumah adat istiadat masyarakat Pekon Turgak Kecamatan 

Belalau Lampung Barat.  

 

D. Rumusan Masalah 

 Untuk menjelaskan suatu permasalahan agar tidak terjadi 

salah penafsiran maka diperlukan rumusan masalah. Dari 

rumusan masalah diharapkan kita lebih mudah menyusun 
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langkah-langkah berikutnya. Berdasarkan latar belakang masalah, 

rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut “apa sajakah nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung 

dalam tradisi bediom adat istiadat masyarakat Pekon Turgak 

Kecamatan Belalau Lampung Barat ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan apa yang akan 

dicapai dari hasil akhir dari penelitian. Berdasarkan latar belakang 

dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui proses pelaksanaan tradisi bediom dan  nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi 

bediom/berpindah rumah adat istiadat masyarakat Pekon Turgak 

Kecamatan Belalau Lampung Barat. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian adalah: 

1. Secara Teoritis  

 Manfaat teoritis bahwa sebagai upaya untuk 

memperkaya kajian tentang nilai-nilai pendidikan islam dalam 

suatu kebudayaan atau tradisi dan memberikan sumbangan 

informasi yang positif kepada masyarakat umum tentang 

tradisi “Bediom”. 

2. Secara Praktis  

 Penelitian ini diharapakan menjadi bahan kajian bagi 

peneliti dan menjadi bahan kajian bagi pemangku kebijakan 

ditingkat pendidikan dan pemerintahan desa maupun 

pemerintahan daerah dalam penguatan strategi kebudayaan 

khususnya di kabupaten Lampung Barat. 

 

G. Metodelogi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Tipe penilitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah 

metode Penelitian yang bersifat deskriptif (descriptive 

research) dalam artian suatu penelitian yang lebih 

memprioritaskan pada paradigma atau gambaran kejadian-
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kejadian yang ada yang berlangsung pada saat ini atau saat 

yang lampau. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama, 

yaitu pertama menggambarkan dan mengungkap, dan kedua 

menggambarkan dan menjelaskan. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fakta-fakta, sifat-

sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti.
9
 

2. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Lokasi penelitian yang akan dijadikan sumber data 

oleh si peneliti yaitu di Pekon Turgak Kecamatan Belalau 

Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Desember 2021. Hal ini dikarenakan ada beberapa 

pertimbangan yang cukup jelas yaitu :  

a. Lokasi tersebut masih dapat di kategorikan terikat dengan 

budaya Lampung khususnya tradisi bediom, yang 

kemudian diharapkan dapat memudahkan peneliti 

memperoleh data-data yang dibutuhkan. 

b. Lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti sehingga 

dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses 

pelaksanaannya serta dalam pelaksanaanya akan lebih 

mudah dalam pengolahan data. 

c. Lokasi ini dipilih karena di Pekon Turgak masih terikat 

dengan tradisi Bediom sehingga banyak masyarakat yang 

masih melaksanakan tradisi tersebut. Kemudian terdapat 

tokoh adat, , tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain 

yang dapat memberikan peneliti informasi data yang 

relevan mengenai adat tradisi Lampung, khususnya tradisi 

bediom. 

3. Sumber Data 

 Sumber data adalah subyek dari mana data itu 

diperoleh. Menurut lofland, sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif yaitu kata-kata, dan tindakan selebihnya 

ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan 

dengan itu jenis data yang diambil dari penelitian ini ialah 

kata-kata dan tindakan,sumber data tertulis, foto, dan 

                                                             
 9 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011), h. 60 
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dokumentasi lainnya.
10

 Dalam penelitian ini data diperoleh 

dengan cara melakukan wawancara dengan informan terdiri 

dari tokoh Agama, tokoh Adat, dan tokoh Masyarakat. 

Sumber data lain nya dokumentasi. Dokumentasi adalah 

pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. 

Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi 

masyarakat, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek 

penelitian. 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Metode mengumpulkan data merupakan langkah 

metode yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan 

dari pada penelitian tidak lain adalah untuk mengumpulkan 

data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi 

 Observasi adalah sebagai pengamatan yang disengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala 

psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi 

ada dua jenis, yaitu observasi partisitipatif dan observasi 

non-partisitipatif. 

1. Observasi partisitipatif  

  Dalam observasi ini, penelii terlibat dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau 

yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil 

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa 

yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan 

suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini maka 

data yang diperoleh akan lebi lengkap, tajam dan 

sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang nampak .
11

 

2. Observasi non-partisipatif  

  Dalam observasi non-partisipan peneliti tidak 

terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. 

Pengumpulan data dengan observasi nonpartisipan ini 

                                                             
 10 Fathoni Abdurrahmat, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan 

Skripsi (Jakarta:Rineka Citra,2013), h. 38. 
 11 Sugiono,  Metode PenelitianKuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung:Alfabeta,2017), h.227 
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tidak akan mendapatkan data yang mendalam, dan tidak 

sampai pada tingkat makna. Makna adalah nilai-nilai 

dibalik perilaku yang tampak, yang terucapkan dan 

yang tertulis.
12

 Misalnya dalam suatu acara adat, 

peneliti hanya dapat mengamati acara adat tersebut 

tanpa ikut berperan di dalamnnya. Jadi peneliti hanya 

mengamati bagaimana perilaku masyarakat dalam acara 

tersebut. Peneliti hanya mencatat, menganalisis dan 

selanjutnya membuat kesimpulan tentang perilaku 

masyarakat dalam acara adat tersebut. 

  Selanjutnya dari segi instrumentasi yang 

digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi 

observasi terstruktur dan tidak tersetruktur. 

a. Observasi Terstruktur  

 Observasi terstruktur adalah observasi yang 

telah dirancang secara sistematis tentang apa yang 

akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Jadi 

observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti 

telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang 

akan diamati. Dalam melakukan pengamatan 

peneliti menggunakan instrumen penelitian, 

pedoman wawancara terstruktur dapat digunakan 

sebagai pedoman untuk melakukan observasi. 

b. Observasi Tidak Terstruktur  

 Observasi tidak terstruktur adalah observasi 

yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang 

apa yang akan di observasi. Hal ini dilakukan 

karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa 

yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan 

peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah 

baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu 

pengamatan.
13

 

 Metode yang dipilih peneliti adalah dengan 

menggunakan metode observasi partisipatif yang 

                                                             
 12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 
Alfabeta, 2009), h. 145 
 13 Ibid., h. 146 
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ditujukan pada prosesi tradisi bediom adat masyarakat 

Lampung Barat untuk memperoleh data yang valid 

tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung 

dalam tradisi bediom adat Lampung di pekon Turgak 

kecamatan Belalau kabupaten Lampung Barat. 

b. Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau 

lebih dan langsung antara narasumber dan pewancara. 

Wawancara ada dua jenis, yaitu wawancara langsung dan 

wawancara tidak langsung. 

1. Wawancara langsung adalah wawancara yang 

dilakukan secara langsung antara pewancara dengan 

narasumber.
14

 

2. Wawancara tidak langsung adalah pewancara 

menanyakan sesuatu melalaui perantara orang lain atau 

media. 

 Metode yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara 

langsung dan wawancara tidak langsung yang tujukan 

kepada prosesi bediom adat masyarakat Lampung Barat 

guna memperoleh data yang valid tentang nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam tradisi bediom Adat Lampung di 

pekon Turgak kecamatan Belalau kabupaten Lampung 

Barat. 

5. Metode Analisis Data 

 Ananlisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang di proleh dari hasil wawancara, 

observasi dan pengumpulan data lain-lainnya, sehingga dapat 

mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada yang lain. Analisis data dalam metode kualitatif 

ditemukan dalam proses pengumpulan data dalam proses 

waktu yang tertentu. Miles and Huberman (1984) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

                                                             
 14 Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi 

aksara, 2013), h.10 
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menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. 

Analisis data dalam penelitian meliputi : 

a. Reduksi Data 

 Reduksi data adalah tahap pertama yang menjadi 

fokus dalam penelitian dengan mengumpulkan data yang 

ada dan telah terkumpul dilapangan.
15

 Data yang diproleh 

dilapangan jumlahnya cukup banyak oleh karena itu perlu 

dicatat secara terperinci dan teliti. Mereduksi data artinya 

merangkum, memilih hal-hal yang penting dan pokok dan 

dicari pola dan temanya. Dengan demikian akan memberi 

gambaran sumber data yang lebih jelas dan mudah. 

b. Penyajian Data 

 Langkah berikutnya dalam analisis data metode 

kualitatif adalah dengan analisis data. Pada tahap ini akan 

dilakukan dengan penyajian informasi yang singkat, 

dengan hubungan tema dan pola yang ada. Dengan 

adanya penyajian data dengan metode kualitatif maka 

perlu dengan teks yang bersifat naratif. Kemudian hasil 

teks naratif diringkas kedalam bagan yang bersifat 

abstrak. Penyajian data ini akan memudahkan dalam 

memahami apa yang terjadi. Dalam hal ini peneliti akan 

menyajikan data dalam bentuk laporan berupa uraian, ini 

dilakukan peneliti agar data yang diperoleh dapat dipilah 

dan dikuasai, kemudian dibuat dalam bentuk teks yang 

bersifat naratif yang disertai dengan data-data hasil 

dokumentasi dilapangan. 

c. Menarik Kesimpulan dan Klarifikasi 

 Tahapan terakhir yaitu penerikan kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil peneliti yang 

menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data. 

Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek 

penelitian dengan pedoman pada kajian penelitian. Data 

yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, diproses atau diolah melalui ketiga aktivitas 

                                                             
 15 Ahmad Tanzeh, Metodelogi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 

2013), h. 92 
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analisis tersebut, dan dicek, serta dilacak terus-menerus 

dan berulang-ulang sehingga menghasikan kesimpulan 

akhir yang komprehensif dan mendalam.
16

 

6. Uji Keabsahan Data 

 Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan 

apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan 

penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang 

diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

meliputi uji, kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, 

konfirmabilitas.
17

 

 Hasil atau temuan selama pelaksanaan penelitian 

berlangsung penting untuk diuji Validitas dan kehandalannya, 

untuk membuktikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan 

fakta dan realita yang ada. Supaya data dalam penelitian 

kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian 

ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji 

keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji 

Kredibilitas (credibility).
18

 

 Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap hasil 

data penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil 

penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah 

karya ilmiah. Macam-macam cara pengujian kredibilitas data 

menurut Sugiyono antara lain dilakukan dengan perpanjang 

pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi 

dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, member check.
19

 

 Setiap peneliti harus memilih dan menentukan cara-

cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang 

diperolehnya, dalam hal ini peneliti memilih teknik 

Triangulasi data. Cara pengujian kredibilitas data atau 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara 

lain dilakukan dengan Triangulasi. 

 

                                                             
 16 Sugiyono, Op. Cit, h. 140 

 17 Sugiyono, Op. Cit., h. 267 

 18 6 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2017), h.326. 

 19 Sugiyono, Op. Cit., h. 270. 
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a. Triangulasi Data 

 Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan 

sebagai pengecekkan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian 

terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan 

triangulasi waktu.
20

 

 Dalam penelitian ini menggunakan jenis triangulasi 

teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data 

yang diperoleh melalui wawancara, observasi, 

dokumentasi. Apabila dengan teknik pengujian 

kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, 

maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data 

mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar 

karena sudut pandangnya saja yang berbeda-beda.  

 Triangulasi digunakan bukan bertujuan untuk mencari 

kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti 

terhadap data dan fakta yang dimiliki.
21

 

 Dengan demikian berikut adalah bagan triangulasi  

teknik : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Penelitian Yang Relevan 

 Beberapa penelitian yang relavan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

                                                             
 20 Ibid., h. 273. 

 21 Ibid., h.274. 

Wawancara Observasi 

Dokumentasi 
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1. Jurnal yang ditulis oleh Heru Juabdin Sada, Rijal Firdaus, 

Yunita sari, yang berjudul “Implementasi nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam budaya Nemui Nyimah di masyarakat 

Lampung pepadun”
22

. Penelitian tersebut meneliti bagaimana 

implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam budaya 

Nemu Nyimah di masyarakat Lampung pepadun, sedangkan 

penulis meneliti tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang 

terkandung dalam tradisi Bediom adat istiadat masyarakat 

Pekon Turgak Kecamatan Belalau Lampung Barat. Perbedaan 

dari penelitian sebelumnya dan sekarang, penelitian 

sebelumnya membahas tentang nilai-nilai pendidikan Islam 

dalam budaya Nemui Nyimah di masyarakat Lampung 

pepadun dan pengimplementasiannya. Sedangkan penelitian 

sekarang membahas nilai-nilai pendidikan Islam yang 

terkandung dalam tradisi Bediom adat istiadat masyarakat 

Pekon Turgak Kecamatan Belalau Lampung Barat (lampung 

Sai Batin). Persamaan dari penelitian sebelumnya dan 

sekarang yaitu sama-sama ingin melestarikan budaya dan adat 

istiadat masyarakat Lampung agar tetap dipertahankan dan 

dilaksanakan di era modern saat ini. 

2. Jurnal yang ditulis oleh Masitoh, yang berjudul “mengingat 

dan mendekatkan kembali nilai-nilai kearifan lokal (piil 

pesenggiri) sebagai dasar pendidikan harmoni pada 

masyarakat suku Lampung”
23

. Penelitian tersebut meneliti 

bagaimana mengingat dan mendekatkan kembali nilai-nilai 

kearifan lokal (piil pesenggiri) sebagai dasar pendidikan 

harmoni pada masyarakat suku Lampung, sedangkan peneliti 

meneliti tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung 

dalam tradisi Bediom adat istiadat masyarakat Pekon Turgak 

Kecamatan Belalau Lampung Barat. Perbedaan penelitian 

sebelumnya dan sekarang, penelitian sebelumnya bertujuan 

                                                             
 22 Heru Juabdin Sada, Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam 

Budaya Nemui nyimah di Masyarakat Lampung Pepadun, Jurnal Pendidikan Islam, 

Vol.9, No. 2, (2018), h.311. 

 23.Masitoh, Mengingat Dan Mendekatkan Kembali Nilai-Nilai Kearifan 
Lokal (Piil Pesenggiri) Sebagai Dasar Pendidikan Harmoni Pada Masyarakat Suku 

Lampung, Jurnal Edukasi Lingua Sastra, Vol.17, No.2 (2019), h.65. 
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untuk mengingatkan dan memperkenalkan kembali nilai-nilai 

dan falsafah hidup Piil Pesenggiri masyarakat adat Lampung 

sebagai upaya resolusi konflik horizontal yang terkadang 

terjadi di tengah masyarakat. Sedangkan penelitian sekarang 

bertujuan untuk  mengetahui proses pelaksanaan tradisi 

bediom dan  nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung 

dalam tradisi Bediom/berpindah rumah adat istiadat 

masyarakat Pekon Turgak Kecamatan Belalau Lampung 

Barat. Persamaan penelitian sebelumnya dan sekarang yaitu 

sama-sama membahas adat dan budaya orang Lampung dan 

mempunyai upaya yang sama yaitu untuk melestarikan adat 

dan budaya orang Lampung. 

3. Jurnal yang ditulis oleh Nada Ismaya, yang berjudul ” nilai-

nilai pendidikan Islam dalam tradisi Kendurei Dulang Pat”
24

. 

Sedangkan penulis meneliti tentang nilai-nilai pendidikan 

Islam yang terkandung dalam tradisi Bediom adat istiadat 

masyarakat Pekon Turgak Kecamatan Belalau Lampung 

Barat. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dan sekarang, 

penelitian sebelumnya membahas tentang  nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam tradisi Kendurei Dulang Pat yang 

merupakan tradisi masyarakat Bengkulu. Sedangkan peneliti 

sekarang membahas tentang nilai-nilai pendidikan Islam 

dalam tradisi Bediom yang merupakan tradisi masyarakat 

Lampung. Persamaan penelitian sebelumnya dan sekarang 

yaitu sama-sama membahas tentang nilai-nilai pendidikan 

Islam. 

4. Jurnal yang ditulis oleh Indra, yang berjudul “nilai-nilai 

pendidikan dalam tradisi pernikahan Melayu di kabupaten 

Bengkalis dan implikasinya dalam kehidupan modern”
25

. 

Sedangkan penulis meneliti tentang nilai-nilai pendidikan 

Islam yang terkandung dalam tradisi Bediom adat istiadat 

                                                             
 24 Nada Ismaya, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Kendurei 

Dulang Pat, Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam. Vol.2, No.3 

(2020), h.116. 

 25 Indra, Nilai-Nilai Pendidikan dalam Tradisi Pernikahan Melayu di 
Kabupaten Bengkalis dan Implikasinya dalam Kehidupan Modern, Jurnal Keagamaan 

dan Pendidikan, Vol.12, No.1 (2016), h.127. 
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masyarakat Pekon Turgak Kecamatan Belalau Lampung 

Barat. Perbedaan penelitian sebelumnya dan sekarang, 

penelitian sebelumnya membahas tentang bagaimana nilai-

nilai pendidikan dalam tradisi pernikahan Melayu. Sedangkan 

penelitian sekarang tentang bagaimana nilai-nilai pendidikan 

Islam dalam tradisi Bediom adat istiadat masyarakat 

Lampung. Persamaan dari penelitian sebelumnya dan 

sekarang yaitu sama-sama membahas tentang tradisi dan 

budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dan 

mempunyai tujuan yang sama yaitu sebagai upaya 

mempertahankan tradisi agar tetap dilestarikan oleh 

masyarakat. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

 Bab I adalah Pendahuluan, bab ini merupakan kerangka 

dasar dari sebuah penelitian. Dalam bab ini akan dibahas tentang 

langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan skripsi yang 

meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

 Bab II adalah Landasan Teori, bab ini merupakan landasan 

teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu teori 

tentang nilai-nilai pendidikan Islam dan tradisi Bediom. 

 Bab III adalah Deskripsi Objek Penelitian, bab ini 

merupakan gambaran umum pekon Turgak kecamatan 

Belalaukabupaten Lampung Barat yang meliputi sejarah singkat 

pekon Turgak, letak geografis, sistem demografis, sosial 

keagamaan, sosial kehidupan dan kondisi ekonomi serta  profil 

informan. 

 Bab IV adalah Berisi Analisis Penelitian, bab ini 

merupakan analisis data penelitian dan temuan penelitian tentang 

tradisi bediom mengenai proses pelaksanaan, tujuan dan fungsi 

dari tradisi bediom.  

 Bab V adalah Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

1. Pengertian Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

  Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari nilai. 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia nilai diartikan sifat-sifat 

(hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.
1
 Nilai 

banyak diartikan oleh para ahli dengan berbagai pengertian, di 

mana pengertian yang satu berbeda dengan yang lainnya. 

Adanya perbedaan pengertian tentang nilai ini dapat 

dimaklumi oleh para ahli itu sendiri, karena nilai tersebut 

sangat erat hubungannya dengan pengertian-pengertian dan 

aktivitas manusia yang komplek dan sulit ditentukan 

batasannya. 

  Berikut adalah pengertian-pengertian nilai dari 

beberapa ahli, diantaranya: 

a. Milton Roceach dan James Bank menyatakan bahwa, nilai 

adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang 

lingkup sistem kepercayaan, dimana seseorang harus 

bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai 

sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan, dimiliki 

dan dipercaya.
2
 

b. Frankel dalam Kartawisastra, mengartikan nilai dengan 

standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, 

efesiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya 

dijalankan dan dipertahankan. 

c. Noor Syam menyampaikan bahwa nilai adalah suatu 

penetapan atau suatu kualitas obyek yang menyangkut 

suatu jenis apresiasi atau minat. Sehingga nilai merupakan 

suatu otoritas ukuran dari menilai.
3
 

                                                             
 1 W. JS. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1999), h. 677. 

 2 Mawardi Lubis, Evaluasi Pendidikan Nilai, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2011), h. 16. 
 3 Abdul Aziz, Filsafat pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 120. 
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  Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara”.4 

  Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan pada 

umunnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti 

(kekuatan batin), pikiran (intelek), dan jasmani anak-anak, 

selaras dengan alam dan masyaratnya.
5
 

  Menurut Soegarda Poerbakawaca, pendidikan dalam 

arti umum mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi 

tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, 

kecakapannya serta keterampilannya kepada generasi muda 

untuk melakukan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama 

sebaik-baiknya.
6
 

  Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan merupakan usaha menanamkan sesuatu kepada 

peserta didik melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan 

secara sadar dan sengaja, berupa bimbingan, pimpinan, 

bantuan, pengajaran, dan latihan yang ditujukan kepada peserta 

didik dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya menuju 

tujuan yang diharapkan. 

  Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan 

keagamaan pasal 1 ayat 1 pendidikan agama adalah pendidikan 

yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, 

kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam 

                                                             
 4 Abd.Rozak, Fauzan, dan Ali Nurdin, Kompilasi Undang-Undang & 
Peraturan Bidang Pendidikan, (Jakarta: FITK PRESS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan, 2010), h. 4. 

 5 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju 

Milenium Baru, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2002), Cet. IV, h. 4. 
 6 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1997), Cet. III, h. 



19 

mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang 

kurangnya melalui pelajaran pada semua jalur, jenjang dan 

jenis pendidikan.
7
 

  Al-Syaibaniy mengemukakan bahwa pendidikan 

Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta 

didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam 

sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan 

dan pengajaran sebagai suatu aktifitas asasi dan profesi di 

antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.
8
 

  Menurut Sahilun A. Nasir pendidikan agama Islam 

ialah suatu usaha yang sistematis dan pragmatis dalam 

membimbing anak didik yang beragama Islam dengan cara 

yang sedemikian rupa, sehingga ajaran-ajaran Islam itu benar-

benar dapat menjiwai, menjadi bagian yang integral dalam 

pribadinya, dimana ajaran-ajaran Islam itu benar-benar 

dipahami, diyakini kebenarannya, diamalkan menjadi pedoman 

hidupnya, menjadi pengontrol terhadap perbuatan, pemikiran 

dan sikap mentalnya.
9
 

  Dengan demikian dapat diartikan bahwa pendidikan 

agama Islam adalah usaha yang diarahkan kepada 

pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran 

Islam atau suatu proses bimbingan dan bantuan secara sadar 

dan sengaja terhadap anak didik yang dilandasi dengan ajaran 

Islam, dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmani. Dari 

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai pendidikan islam 

merupakan batasan segala sesuatu yang mendidik ke arah 

kedewasaan, bersifat baik maupun buruk sehingga berguna 

bagi kehidupannya sesuai tuntunan dan sumber agama islam 

yang diperoleh melalui proses pendidikan. Proses pendidikan 

bukan berarti hanya dapat dilakukan dalam satu tempat dan 

suatu waktu. nilai-nilai pendidikan Islam diarahkan pada 

                                                             
 7 Abd.Rozak, Fauzan, dan Ali Nurdin, Op. Cit, h. 144. 
 8 Ramayulis,Filsafat Pendidikan Islam,(Jakarta: Kalam Mulia, 2015), 

Cet.IV, h.120. 
 9 Sahilun A. Nasir, Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan 

Problema Remaja, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), Cet. I, h.11-12. 
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pembentukan pribadi manusia sebagai makhluk individu, 

sosial, religius, berbudaya Islami. 

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam 

  Sumber nilai yang menjadi acuan hidup manusia amat 

banyak macamnya, semua jenis nilai memiliki sumber yang 

menjadi pengikat semua nilai. Sumber nilai-nilai pendidikan 

Islam yang menjadi acuan bagi hidup manusia adalah sumber 

nilai Islam. Sumber nilai Islam yang dimaksud berasal dari 

nilai yang menjadi falsafah hidup yang dianut oleh pelaku 

pendidikan Islam, sumber nilai agama Islam yang pokok 

adalah Al- Qur‟an dan As- Sunnah, karena penelitian ini 

adalah penelitian budaya maka peneliti akan juga memaparkan 

dasar hukum Urf. 

a. Al-Qur‟an 

 Secara Lughawi (bahasa) Al-Qur‟an akar dari kata 

qara‟a yang berarti membaca sesuatu yang dibaca. 

Membaca yang dimaksud adalah membaca huruf- huruf 

dan kata-kata antara satu dengan yang lainnya. Al-Qur‟an 

merupakan kumpulan dari teks-teks kitab sebelumnya yang 

sudah disempurnakan. Sedangkan secara istilah Al-Qur‟an 

didefinisikan oleh dua kelompok besar yaitu ahli kalam 

(mutakalim) dan ahli fikih (fuqaha).
10

 

 Menurut Zakiah Daradjat Al- Qur‟an adalah firman 

Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril 

kepada Nabi Muhammad Saw. Pengertian tentang Al-

Qur‟an di atas diperkuat dengan pendapat dari Allamah 

Syayyid bahwa Al-Qur‟an terdiri dari serangkaian topik 

teoritis dan praktis sebagai pedoman hidup untuk umat 

manusia. Apabila semua ajaran tersebut dilaksanakan, kita 

akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

 Al-Qur‟an merupakan sumber nilai yang pertama dan 

utama, yang eksistensinya tidak mengalami perubahan, 

walaupun interpretasinya mengalami perubahan, sesuai 

dengan konteks zaman, keadaan dan tempat. Kedudukan 

                                                             
 10 Deden Makbuloh, Pendidikan Agama Islam Arah Baru Pengembangan 
Ilmu dan Kepribadian di Perguruan Tinggi, (Jakarta : PT RajaGrafindo persada, 

2011), h. 155. 
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Al-Qur‟an dalam nilai-nilai pendidikan Islam adalah 

sebagai sumber etika dan nilai- nilai yang paling shahih 

dan kuat, karena ajaran Al-Qur‟an adalah bersifat mutlak 

dan universal. Baik yang isinya menganjurkan atau 

perintah dan juga berisi nilai-nilai yang mengandung 

larangan. 

b. As-Sunnah 

 Secara lughawi As-Sunnah adalah jalan, perjalanan. 

Sedangkan secara istilah sunnah ditinjau dalam kajian ilmu 

yang berbeda, seperti pakar hadist, pakar hukum, atau usul 

fiqh. Pakar hadist menyebutkan sunnah adalah segala 

sesuatu yang datang dari Rasullulah Saw atau segala 

sesuatu yang dinisbahkan kepada nabi baik ucapan, 

perbuatan maupun taqrir (ketetapan), baik sifat fisik 

maupun psikis.
11

 

 Menurut pakar Fiqih (fuqaha) sunnah adalah segala 

ucapan, perbuatan Rasul yang berkaitan dengan hukum, 

baik wajib, haram, maupun mubah. Menurut pakar ushul, 

sunnah adalah segala ucapan dan perbuatan Nabi yang 

mengandung dalil-dalil hukum untuk para mujtahid 

sesudah beliau menjelaskan undang-undang kehidupan 

bagi manusia. Jadi berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan as-sunnah adalah segala 

ucapan, perbuatan, atau taqrir (ketetapan) Rasullulah Saw. 

As-sunnah dibagi menjadi tiga yaitu : sunnah qauliyah, 

sunnah fi‟liyah, dan sunnah taqririyah. Qauliyah berkaitan 

dengan ucapan Nabi, Fi‟liyah berkaitan dengan perbuatan 

perbuatan Nabi, dan Taqriyah berkaitan dengan ketetapan 

Nabi dalam suatu urusan yang tidak dilarang juga tidak 

diperintahkan, artinya ketika melihat sesuatu perbuatan 

sahabat, Nabi diam saja. Sunnah dijadikan sumber hukum 

setelah Al-Qur‟an karena Allah SWT menjadikan 

                                                             
 11 Ibid., h. 191. 
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Muhammad sebagai tauladan bagi umatnya. Firman Allah 

dalam surat Al- Ahzab ayat 21 yang berbunyi.
12

 

 

     ِ اُْسَوةٌ  َ لَقَدْ َكاَن لَُكْم فِْي َرُسْوِل ّٰللاه َحَسنَةٌ ِلَّمْه َكاَن يَْرُجوا ّٰللاه

َ َكثِْيًرا ِخَر َوذََكَر ّٰللاه ۗ  َواْليَْوَم اْْلٰ  

Artinya : 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan Dia banyak menyebut Allah”. (Q.S Al-Ahzab: 21) 

 

 Melalui sunnah inilah hendaknya pelaku dalam 

pendidikan belajar dan bercermin ketika menetapkan suatu 

kebijakan dan keputusan pada suatu proses pendidikan, 

baik dalam bentuk materi, metode, kurikulum dan 

sebagainya. 

 Ketika kita berbicara tentang tujuan pendidikan, 

spontan kita teringat akan fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 Bab II Pasal 3 yaitu: “Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, sehat, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung 

jawab”.
13

 

 Menurut Hamzah Ya‟kub sebagaimana dikutip oleh 

Hasyim Syamhudi, menyatakan tujuan dari setiap aktivitas 

hidup dan aktivitas pendidikan secara implisit adalah jika 

                                                             
 12 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: 

Kudasmoro Grafindo, 1994), h. 123. 
 13 Muhammad Jafar Anwar dan Muhammad Salam, Membumikan 

Pendidikan Karakter, (Jakarta: CV. Tatu‟uw, 2013), Cet. I, h. 33. 
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seorang Muslim mencari rizki bukanlah sekedar untuk 

mengisi perut bagi diri dan keluarganya. Pada hakikatnya 

ia mempunyai tujuan yang lebih tinggi atau tujuan 

filosofis. Dia mencari tujuan yang lebih dekat dan masih 

ada tujuan yang lebih tinggi lagi. Ia mencari rizki untuk 

mendapatkan makanan guna membina kesehatan jasmani 

dan rohani, sedangkan tujuan membina kesehatan itu ialah 

supaya kuat beribadah dan beramal itulah dia dapat 

mencapai tujuan terakhir, yakni ridha Allah Swt. Jika dia 

belajar bukan hanya sekedar untuk memiliki ilmu, ilmu itu 

akan menjadi jembatan emas dalam membina takwa dan 

taqarrub kepada Allah Swt, agar menjadi insan yang 

diliputi ridha Ilahi.
14

 

 Imam Al-Ghazali menganggap bahwa karakter dekat 

dengan akhlak, yakni sikap dan perbuatan yang telah 

menyatu dalam diri manusia sehingga muncul secara 

spontan ketika berinteraksi dengan lingkungan. Keutamaan 

memiliki akhlak atau karakter mulia dinyatakan oleh 

Rasulullah SAW dalam beberapa hadist berikut: 

1. Mukmin yang paling baik imannya adalah mukmin 

yang memiliki akhlak paling baik.  

Berikut hadistnya: 

 َأْكَوُل امُلِؤِهٌِنَي ِإمَياًّا َأِحَسٌُُهِن ُخُلًقا
Artinya : “Orang mukmin yang paling sempurna 

imannya adalah yang paling baik akhlaknya.” (HR. 

Tirmidzi) 

 

2. Orang yang paling baik akhlaknya berada dekat 

dengan Rosulallah SAW pada hari kiamat. 

Rasulallah SAW bersabda: 

 إى هي أحبكن إيّل وأقربكن هين جملسا يىم القياهة أحاسٌكن أخالقا
Artinya : ”Sesungguhnya orang yang paling aku cintai 

dan paling dekat kedudukanya di majlisku pada hari 

                                                             
 14 Hasyim Syamhudi, Akhlak-Tasawuf dalam Konstruksi Piramida Ilmu 

Islam, (Malang: Madani Media, 2015), h. 42. 
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kiamat nanti adalah orang yang paling baik 

akhlaknya.”(HR.At-Tirmidzi).
15

 

 

 Tujuan yang hendak dibidik dalam pendidikan Islam 

yang dewasa ini dikenal ialah untuk membimbing, 

mengarahkan, dan mendidik seseorang untuk memahami 

dan mempelajari ajaran agama Islam sehingga diharapkan 

mereka memiliki kecerdasan berpikir (IQ), kecerdasan 

emosional (EQ) dan memiliki kecerdasan Spiritual (SQ) 

untuk bekal hidup menuju kesuksesan dunia dan akherat. 

Orientasi eskatologis terlihat begitu dominan dalam 

diskursus tujuan pendidikan Islam. Sehingga, pola 

pemahaman yang diterima oleh pembelajar cenderung 

melingkupi pemahaman kognitif an sich walaupun aspek 

keceradasan emosional sudah diperhatikan.
16

 Pada 

akhirnya, setiap tujuan harus mengandung nilai, yang 

dirumuskan melalui observasi, pilihan dan perencanaan, 

yang dilaksanakan dari waktu kewaktu. Apabila tujuan 

tidak mengandung nilai, bahkan dapat menghambat pikiran 

sehat peserta didik, itu dilarang.
17

 

 Tujuan pendidikan dapat dilihat dari berbagai segi. 

Dilihat dari segi gradasinya, ada tujuan akhir dan tujuan 

sementara. Dilihat dari sifatnya, ada tujuan umum dan 

tujuan khusus. Dilihat dari segi penyelenggaraannya 

terdapat tujuan pendidikan formal, tujuan pendidikan 

informal, dan tujuan pendidikan nonformal. Dalam 

pendidikan formal terdapat tujuan pendidikan nasional, 

tujuan institusional, tujuan kurikuler (bidang studi), dan 

tujuan instruksional. Dilihat dari outputnya, ada tujuan 

individual dan tujuan sosial. Dalam bidang studi 

(kurikulum), tujuan pendidikan terbagi pada tujuan 

                                                             
 15 Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter 

Mengembangkan Karakter Anak Yang Islami (Jakarta:Bumu Aksara, 2016), h. 44-45. 
 16 Miftahur Rohman dan Hairudin, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan 

Islam, Volume 9,Edisi 1 2018. 
 17 Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2014), Cet. I, h. 86. 
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keagamaan, tujuan intelektual, tujuan kultural, tujuan 

material, dan tujuan psikis.
18

 

 Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat 

dirumuskan bahwa nilai pendidikan merupakan batasan 

segala sesuatu yang mendidik ke arah kedewasaan, bersifat 

baik maupun buruk sehingga berguna bagi kehidupannya 

yang diperoleh melalui proses pendidikan. Proses 

pendidikan bukan berarti hanya dapat dilakukan dalam 

satu tempat dan suatu waktu. Dihubungkan dengan 

eksistensi dan kehidupan manusia, nilai-nilai pendidikan 

diarahkan pada pembentukan pribadi manusia sebagai 

makhluk individu, sosial, religius, dan berbudaya. 

c. „Urf 

1. Pengertian Urf dan Adat 

  Secara etimologi urf berasal dari kata arafa-

ya‟rifu, yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, 

sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan dan 

kesabaran.
19

 Secara terminologi, „urf adalah keadaan 

yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh 

akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.
20

 

  M. Kamaluddin Iman menyatakan bahwa : 

Urf adalah suatu yang tertanam dalam jiwa yang 

diperoleh melalui kesaksian akan diterima oleh 

tabiat.
21

 Kemudian M al-Sahad al-Jundi menyatakan 

bahwa urf adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa 

berupa hal-hal yang berulang-ulang dilakukan rasional 

menurut tabiat yang sehat.
22

 Maka dapat disimpulkan 

bahwa urf adalah sesuatu perbuatan dan perkataan 

                                                             
 18 Tatang S, Ilmu Pendidikan, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), Cet. I, 
h. 65. 
 19 Wahbah al-Zuhailiy, Usûl al-Fiqh al-Islamiy, Vol. II, (Damaskus: Dâr al-

Fikr, Cetakan 16, 2008), h. 104. 

 20 Ahmad Fahmi Abu Sunnah‟ Adil bin Abd al-Qadir bin Muhammad Waliy 
Qutah, al-„Urf wa al-Âdah fî Ra‟yi al-Fuqaha‟, (Kairo: Dâr al-Basâir, 2004), h. 28-

89. 

 21 Kamal al-Din Iman , Ushul al-fiqh al-Islami,(Bairut: Dar al-Fikr, 1969), 

h. 183. 
 22 M.al-Sahad al-Jundi. Qowa‟id at-tammiyah al-Istishadiyah fi al qanun al-

jaah wa al-fiqh al- Islami, (Qahirah: Dar al-Mandah. 1985). H. 79. 
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yang menjadikan jiwa merasa tenang mengerjakan 

suatu perbuatan, karena sejalan dengan akal sehat yang 

diterima oleh tabiat yang sejahtera. Namun tidak 

semua tradisi yang dapat dijadikan dasar Pendidikan 

Islam, melainkan setelah melalui seleksi terlebih 

dahulu. Masud Zuhdi mengemukakan bahwa urf yang 

dijadikan dasar pendidikan Islam itu haruslah: 

a) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash baik 

Al-Qur‟an  maupun Sunnah. 

b) Tradisi yang berlaku tidak bertentangan dengan 

akal sehat dan tabiat yang sejahtera, serta tidak 

mengakibatkan kedurhakaan, kerusakan dan 

kemudaratan. 

  Ketentuan ini sangat sejalan dengan tujuan 

Pendidikan Islam yaitu dalam rangka menata 

kehidupan yang lebih baik dengan alam, manusia dan 

Allah SWT.
23

 

  Adapun al-adah atau adat berasal dari kata al-

audah (kembali) atau al-tikrar (pengulang-ulangan). 

Secara umum adat adalah kecenderungan (berupa 

aktivitas atau ungkapan) pada satu objek tertentu, 

sekaligus pengulangan akumulatif pada objek 

pekerjaan, baik dilakukan oleh individu ataupun 

kolektif. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia dinilai 

sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan, 

aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir 

menjadi watak pelakunya. Maka di dalam istilah Arab, 

adat dianggap sebagai “al-tabi‟ah al-tsaniyah” (tabiat 

kedua) bagi manusia. Menurut Ibnu Amir al-Hajj, adat 

adalah suatu perkara yang diulang-ulang tanpa 

sangkutpaut akal dalam prosesnya („alaqah 

„aqliyyah).
24

 Definisi ini mencakup aksi (al-fi‟l) dan 

                                                             
 23 Ramayulis,Filsafat Pendidikan Islam,(Jakarta: Kalam Mulia, 2015), 

Cet.IV, h.120.  

 24 Wahbah al-Zuhailiy, Usul al-Fiqh al-Islâmiy, Vol. II, 105; „Adil bin 
„Abd al-Qadir bin Muhammad Waliy Qutah, al-„Urf…, Vol. I, 104; Ahmad Fahmi 

Abu Sunnah, al-„Urf…, h. 31. 
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ucapan (al-qaul) yang diulang-ulang, baik itu 

bersumber dari individu ataupun kelompok. 

2. Proses Terbentuknya al-Urf atau Adat 

  Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan 

bahwa urf terbentuk setelah melalui empat tahapan, 

yaitu: al-mayl (kecenderungan), al-amal (aksi), altaqlid 

(pembebekan), al-tikrar (repetisi). Sebuah adat/urf 

terbentuk dari kecondongan sekelompok individu pada 

suatu aksi ataupun lafal tertentu karena beberapa 

faktor. Di antara faktor-faktornya adalah: pertama, 

tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan 

baik bersifat alamiah ataupun dogmatis. Seperti, 

dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, dan 

sebagainya. Kedua, keinginan dorongan hati dan 

syahwat suatu masyarakat atau komunitas tertentu. 

Ketiga, adanya momentum atau kesempatan yang tepat 

dalam satu dekade. Ini biasanya didorong oleh proses 

peleburan antara satu budaya dengan yang lainnya. 

Setelah salah satu atau ketiganya muncul, kemudian 

hal itu diikuti oleh individu-individu lainnya, dan 

mereka melakukannya secara berulang-ulang, hingga 

menjadi sebuah kebiasaan yang diikuti oleh orang-

orang di sekitarnya.
25

 

3. Dasar kaidah Urf 

  Para ulama sepakat bahwa urf harus 

berdasarkan pada al- Qur‟an, hadis, ijmak, dan dalil 

„aqliy. Adapun dalil dari al-Qur‟an Allah SWT 

berfirman: “Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan 

perintahkanlah dengan al-urf dan berpalinglah dari 

orang-orang bodoh” (QS. al-A‟raf: 199). Abdul 

Karim Zaydan menyatakan bahwa al-„urf yang 

dimaksud ayat ini adalah halhal yang telah diketahui 

nilai baiknya dan wajib dikerjakan.
26

 Wahbah al- 

Zuhaily menambahkan bahwa yang dimaksud al-urf 

                                                             
 25 Wahbah al-Zuhailiy, Usûu al-Fiqh al-Islamiy, Vol. II, h. 106. 
 26 Abdul Karim Zaydan, al-Wajîz fi Us}ûl al-Fiqh, (Cairo: Muassasah al-

Risalah, 2001), h. 254. 
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disini adalah makna etimologinya, yaitu sesuatu yang 

dianggap baik dan telah dikenal.
27

 Selain ayat di atas, 

terdapat juga ayat-ayat yang menunjukkan bahwa adat 

sebagai sumber hukum atas segala apa yang belum ada 

ketentuannya dalam nas-nas syariat, seperti besar 

kecilnya nafkah untuk istri, kadar mut‟ah untuk istri 

yang telah diceraikan,
28

 kadar memberi makan orang 

miskin dalam kafarat alyamin, dan sebagainya. 

  Sedangkan dasar kaidah ini dari hadis 

Rasulullah SAW di antaranya adalah sabda beliau 

kepada Hindun, istri Abu Sufyan, melaporkan 

kebakhilan suaminya dalam hal nafkah. Rasulullah 

bersabda: Ambillah secara wajar (dari hartanya) yang 

mencukupimu dan anak-anakmu.
29

 Di samping itu, 

sebuah hadis marfu‟ diriwayatkan oleh Ibnu Mas‟ud, 

menegaskan bahwa pandangan positif kaum Muslimin 

terhadap suatu hal, menjadikan ia juga bernilai positif 

di sisi Allah SWT, sehingga bisa dijadikan pijakan 

hukum.
30

 Dengan demikian, adat tidak perlu ditentang 

atau dihapus, sebab ia bisa dijadikan sandaran hukum 

selama tidak bertentangan dengan apa yang 

dikehendaki Allah SWT. 

  Imam Syatibi menyebutkan bahwa al-urf bisa 

dijadikan pijakan hukum berdasarkan atas konsensus 

(ijma‟) para ulama, selagi untuk kemaslahatan umat 

manusia. Jika syariat tidak menganggap keberadaan 

adat sebagai salah satu sumber hukum, maka Allah 

telah membebankan sesuatu di luar kemampuan 

manusia. Dan hal itu tidak mungkin dan tidak akan 

pernah terjadi. Di samping itu, jika bukan karena adat, 

maka tidak akan pernah diketahui asal agama, sebab 

                                                             
 27 Wahbah al-Zuhailiy, Usul al-Fiqh al-Islâmiy, Vol. II, h. 110. 
 28 Ibid. h. 236. 

 29 Muhammad bin  Ali al-Syaukani, Nail al-Awtar, Vol. VI, Tahkik oleh 

Nasr Farid Muhammad Washil, (Cairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, T.Th.), 449, 

hadis no. 2976 
 30 Abdullah bin Yusuf Abu Muhammad al-Hanafi al-Zaila‟iy, Nasab al-

Rayah li Ahadist al-Hidayah, Vol. IV, (Cairo: Dar al-Hadits, 1357 H), h. 133. 



29 

agama tidak akan dikenal kecuali dengan kenabian, 

kenabian dikenal dengan mukjizat, dan mukjizat 

adalah hal-hal yang terjadi di luar adat atau kebiasaan 

manusia. Jika adat tidak dianggap eksistensinya, hal-

hal yang di luar adat pun tidak akan ada nilainya.
31

 

3. Kriteria Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

 Sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian tentang 

nilai-nilai pendidikan Islam di atas bahwa nilai menunjukan 

sesuatu yang terpenting dalam keberadaan manusia atau suatu 

yang paling berharga atau asasi bagi manusia. Oleh karena itu 

bila dilihat dari pendidikan Islam nilai merupakan jalan hidup 

yang berproses pada wilayah ritual dan berdimensi eskatologis 

diajarkan perlunya penghayatan nilai- nilai ketuhanan. 

Disinilah manusia memerlukan bimbingan serta tata cara 

ibadah yang baik, berdoa yang benar, berprilaku yang baik dan 

lain sebagainya.
32

 

 Menurut Sastra Pratedja mengatakan bahwa pendidkan 

di Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila 

paling sedikit harus mempunyai lima ciri yaitu: 

a. Pendidikan haruslah memperlakukan manusia dengan 

hormat, karena menurut keyakinan religius manusia adalah 

makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi diantara ciptaan lain 

didunia. 

b. Pendidikan harus bersifat manusiawi, artinya manusia 

harus dilihat sebagai subjek didik. 

c. Pendidikan harus berwawasan kebangsaan, artinya 

pendidikan harus dapat sebagai perekat bangsa sehingga 

antara warga yang satu dengan yang lain memperoleh 

kedudukan dan martabat yang sama. 

d.  Pendidikan harus demokratis, setiap manusia harus 

dihargai dan diperlakukan sama. 

e. Pendidikan harus menjadi pendidikan yang berkeadilan 

dan sekaligus menjadi perwujudan dari keadilan sosial itu 

sendiri. 

                                                             
 31 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat, Vol. II, (Cairo: al-Maktabah al-
Taufîqiyyah, T.Th.), h. 245-246. 
 32 Deden Makbuloh, Op. Cit. h. 73. 
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4. Fungsi Nilai Pendidikan Islam 

 Pendidikan Islam mempunyai fungsi yang sangat 

penting untuk pembinaan dan penyempurnaan kepribadian 

serta mental anak. Karena pendidikan Islam mempunyai dua 

aspek terpenting, yaitu aspek pertama, yang ditujukan kepada 

jiwa atau pembentukan kepribadian anak, dan kedua, yang 

ditujukan kepada pikiran yakni pengajaran Islam itu sendiri. 

Aspek pertama dari pendidikan Islam adalah yang ditujukan 

pada jiwa atau pembentukan kepribadian. Artinya bahwa 

melalui pendidikan agama Islam ini anak didik diberikan 

keyakinan tentang adanya Allah SWT. Aspek kedua dari 

pendidikan Islam adalah yang ditujukan kepada aspek pikiran 

(intelektualitas) yaitu, pengajaran Agama Islam itu sendiri. 

Artinya, bahwa kepercayaan kepada Allah swt, beserta seluruh 

ciptaan-Nya tidak akan sempurna manakala isi makna yang 

dikandung oleh setiap firman-Nya (ajaran-ajaran-Nya) tidak 

dimengerti dan dipahami secara benar. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi nilai 

pendidikan Islam adalah :  

a. Memperkenalkan dan mendidik anak didik agar meyakini 

ke-Esaan Allah SWT. pencipta semesta alam beserta 

seluruh isinya, biasanya dimulai dengan menuntunnya 

mengucapkan la ilaha illallah. 

b. Memperkenalkan kepada anak didik apa dan mana yang 

diperintahkan dan mana yang dilarang (hukum halal dan 

haram). 

c. Menyuruh anak agar sejak dini dapat melaksanakan 

ibadah, baik ibadah yang menyangkut hablum minallah 

maupun ibadah yang menyangkut hablum minannas. 

d. Mendidik anak didik agar mencintai Rasulullah saw, 

mencintai akhlak baiknya dan cinta membaca Al-Qur‟an. 

e. Mendidik anak didik agar taat dan hormat kepada orang 

tua dan serta tidak merusak lingkungannya. 
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 Sedangkan bila dilihat secara operasional, fungsi nilai 

pendidikan dapat dilihat 

dari dua bentuk : 

a. Alat untuk memperluas, memelihara, dan menghubungkan 

tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial 

serta ide-ide masyarakat dan nasional. 

b. Alat untuk mengadakan perubahan inovasi dan 

perkembangan. 

 Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan 

Islam secara mikro adalah proses penanaman nilai-nilai ilahiah 

pada diri anak didik, sehingga mereka mampu 

mengaktualisasikan dirinya semaksimal mungkin sesuai 

dengan prinsip-prinsip religius. Secara makro pendidikan Islam 

berfungsi sebagai sarana pewarisan budaya dan identitas suatu 

komunitas yang didalamnya manusia melakukan interaksi dan 

saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. 

5. Macam-macam Nilai Pendidikan Islam 

 Mengkaji nilai-nilai agama Islam secara menyeluruh 

adalah tugas yang sangat besar, karena nilai-nilai Islam 

tersebut menyangkut berbagai aspek dan membutuhkan telaah 

yang luas. Pokok-pokok yang harus diperhatikan dalam ajaran 

agama Islam untuk mengetahui nilai-nilai agama Islam 

mencakup tiga aspek, yaitu nilai tauhid, nilai syari‟ah, dan nilai 

akhlak. 

a. Nilai Tauhid/Akidah 

 Akidah secara etimologi berarti yang terikat. Setelah 

terbentuk menjadi kata akidah berarti perjanjian yang 

teguh dan kuat, terpatri dan tertanam didalam. Secara 

terminologis berarti keyakinan hidup iman dalam arti khas, 

yakni mengikrarkan yang bertolak dari hati. Dengan 

demikian akidah adalah urusan yang wajib diyakini 

kebenaran oleh hati, menentramkan jiwa dan menjadi 

keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan. 

 Keberadaan Allah itu adalah mutlak, hal ini dapat 

dibuktikan antara lain bahwa ada ciptaan-Nya dan 

dibenarkan oleh pengalaman batin manusia ataupun 

fitrahnya, disamping itu telah pula dijelaskan oleh firman 
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Allah dalam surat Ali-Imran ayat 190-191 yang memiliki 

arti sebagai berikut: 

 Artinya:“sesungguhnya dalam penciptaan langit dan 

bumi dan silih bergantinya siang dan malam merupakan 

tanda-tanda bagi orang yang berakal. Yaitu orang-orang 

yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk ataupun 

dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang 

penciptaan langit dan bumi seraya berkata “Ya Tuhan 

kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, 

Maha Suci Engkau maka jagalah kami dari siksa 

neraka”.(Q.S. Ali-Imran ayat 190-191 ).
33

 

 Karakteristik akidah Islam bersifat murni, baik dalam 

isi maupun prosesnya, dimana hanyalah Allah yang wajib 

diyakini, diakui dan disembah. Keyakinan tersebut sedikit 

menyekutukan (Musyrik) yang berdampak pada motivasi 

ibadah yang tidak sepenuhnya didasarkan pada panggilan 

Allah SWT. Dalam prosesnya, keyakinan tersebut harus 

langsung, tidak boleh melalui perantara. Akidah demikian 

yang akan melahirkan bentuk pengabdian hanya pada 

Allah, berjiwa bebas, merdeka dan tidak tunduk pada 

manusia dan pada makhluk tuhan yang lainnya. 

 Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati 

tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan 

dengan lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat, dan 

perbuatan dengan amal sholeh. Akidah dalam Islam 

mengandung arti bahwa dari seorang mukmin tidak ada 

rasa dalam hati, atau ucapan di mulut atau perbuatan 

melainkan secara keseluruhannya menggambarkan iman 

kepada Allah, yakni tidak ada niat, ucapan dan perbuatan 

dalam diri seorang mukmin kecuali yang sejalan dengan 

kehendak Allah SWT.
34

 

 Akidah atau iman adalah pondasi kehidupan umat 

Islam, sedangkan ibadah adalah manifestasi dari iman. 

                                                             
 33 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: 

Kudasmoro Grafindo, 1994), h. 75. 
 34 Muhammad Alim, Pendidikan Agam Islam, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2006), h. 125. 



33 

Kuat atau lemahnya ibadah seorang ditentukan oleh 

kualitas imannya. Dengan demikian iman harus 

mencangkup empat komponen yaitu: ucapan, perbuatan, 

niat (keyakinan), dan sesuai dengan sunnah Rasul. Sebab 

iman apabila hanya berbentuk ucapan tanpa amal, berarti 

kafir, ucapan tanpa ada niat adalah munafik, sementara 

ucapan, amal niat tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul 

adalah bid‟ah. 

 Fungsi Akidah dalam kehidupan manusia adalah 

sebagai berikut: 

a. Menuntun dan mengemban dasar ketuhanan yang 

dimiliki manusia sejak lahir. Manusia sejak lahir telah 

memiliki potensi kebergamaan (fitrah), sehingga 

sepanjang hidupnya membutuhkan agama dalam 

rangka mencari keyakinan terhadap Tuhan. 

b. Memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa. 

c.  Memberikan dorongan hidup yang pasti.
35

 

b. Nilai Syari‟ah  

 Secara redaksional pengetian syari‟ah adalah “ the part 

of the water place” yang berarti tempat jalannya air, atau 

secara maknawi adalah sebuah jalan hidup yang telah 

ditentukan oleh Allah SWT, sebagai panduan dalam 

menjalankan kehidupan di dunia menuju kehidupan 

akhirat. Panduan yang diberikan Allah SWT, dalam 

membimbing manusia harus berdasarkan sumber utama 

hukum Islam yaitu Al Qur‟an dan As Sunnah serta sumber 

kedua yaitu akal manusia dan ijtihad para ulama atau 

sarjana Islam. Agama Islam sebagai sebuah keseluruhan 

jalan hidup merupakan panduan bagi umat muslim untuk 

mengikutinya. Konsep inilah yang kemudian diaplikasikan 

dalam bentuk hukum, norma, sosial, politik, ekonomi dan 

konsep hidup lainnya.
36

 

 

                                                             
 35 Muhammad Alim, Op.Ci.,h. 131. 

 36 Ibid, h. 139. 
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 Syari‟ah sebagai hukum Islam memuat pengertian 

syaria‟ah merupakan suatu hukum dan perundang-

undangan yang mengatur tentang peribadatan (ritual) dan 

kemasyarakatan (sosial). Al- Qur‟an dan Assunnah adalah 

sumber asasi dari ajaran-ajaran Islam dan sekaligus 

menjadi sumber hukum Islam dan perundang-undangan 

Islam, yag mengatur secara cermat tentang masalah 

kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan tuhan, 

antara sesama manusia serta alam. 

 Menurut Taufik Abdullah, syari‟ah mengandung nilai-

nilai baik dari aspek ibadah maupun muamalah. Nilai-nilai 

tersebut diantaranya adalah: 

1. Kedisiplinan, dalam beraktifitas untuk beribadah. Hal 

ini dapat dilihat dari perintah shalat dengan waktu-

waktu yang telah ditentukan. 

2. Sosial dan kemanusiaan, contoh: zakat mengandung 

nilai sosial, puasa menumbuhkan rasa kemanusiaan 

dangan menghayati kesusahan dan rasa lapar yang 

dialami oleh fakir miskin. 

3. Keadilan, Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. 

Hal ini bisa dilihat dalam waris, jual beli, haad 

(hukuman), maupun pahala dan dosa.  

4. Persatuan, hal ini terlihat pada shalat berjama‟ah, 

anjuran pengambilan keputusan dan musyawarah, serta 

anjuran untuk saling mengenal. 

5. Tanggung jawab, dengan adanya aturan-aturan 

kewajiban manusia sebagai hamba kepada Tuhannya 

adalah melatih manusia untuk bertanggung jawab atas 

segala hal yang telah dilakukan.
37

 

 Garis-garis besar nilai ajaran syari‟ah Islam terkandung 

dalam: 

1. Ibadah 

 Secara harfiah ibadah berarti bakti manusia kepada 

Allah SWT, karena didorong dan dibangkitkan oleh 

                                                             
 37 Taufik Abdullah, Ensiklopedi Dunia Islam Jilid 3 (Jakarta: PT. Ichtiar 

Baru Van Hoeve, 2002), h.7. 
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akidah tauhid. Ibadah ada yang umum dan ada yang 

khusus. Yang umum ialah segala amalan yang 

diizinkan Allah. Sedangkan yang khusus ialah apa 

yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan 

perincianperinciannya. 

 Dalam Islam telah ditetapkan bahwa dalam urusan 

ibadah tidak boleh ada “kreativitas”, sebab yang meng 

“create” atau membentuk suatu ibadah tanpa anjuran 

Nabi dalam Islam dinilai sebagai bid‟ah yang dikutuk 

Nabi sebagai kesesatan. Semisal menambah atau 

mengurangi praktek shalat lima waktu dimana shalat 

lima waktu termasuk ibadah yang tatacara 

mengerjakannya telah ditetapkan oleh Allah dan 

Rasul-Nya. Dengan demikian visi Islam tentang rukun 

Islam adalah merupakan sifat jiwa dan misi ajaran 

Islam itu sendiri yang sejalan dengan tugas penciptaan 

manusia, sebagai makhluk yang hanya diperintahkan 

agar beribadah kepada-Nya. Peraturan ibadah dalam 

Islam terdiri dari: 

a. Rukun Islam: mengucap syahadatain, shalat, puasa 

dan lain-lain. 

b. Ibadah lainnya dan ibadah yang berhubungan 

dengan rukun Islam. 

 Hal ini terbagi menjadi dua: pertama, ibadah 

badaniyah atau bersifat (bersuci meliputi wudhu, 

mandi, tayamum, pengaturan penghilangan najis, 

peraturan air, adzan, iqomah, do‟a, pengurusan mayat, 

dan lain-lain). Kedua, ibadah maliyah (bersifat 

kebendaan/materi) seperti kurban, akikah, sedekah, 

wakaf, fidyah, hibah, dan lain-lain. 

2. Muamalah 

 Muamalah Islam mengatur hubungan seseorang 

dengan lainnya dalam hal tukar menukar harta: seperti 

jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa, kerja sama 

dagang, simpanan, penemuan, pengupahan, utang 

piutang, pungutan, pajak, warisan, rampasan perang, 
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hukum niaga, hukum Negara, ekonomi, social, budaya, 

pendidikan, dan system rumah tangga (keluarga). 

3. Munakahat 

 Yaitu peraturan hubungan seseorang dengan orang 

lain dalam hubungan berkeluarga, diantaranya 

mengenai masalah perkawinan, perceraian, pengaturan 

nafkah, pemeliharaan anak, pergaulan suami istri, 

walimah, mas kawin, wasiat, dan lain-lain. 

4. Siyasah 

 Yaitu pengaturan yang menyangkut masalah-

masalah kemasyarakatan (politik), diantaranya 

persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong 

menolong, kebebasan, toleransi, tanggung jawab, 

keadilan, tolong menolong, kebebasan, toleransi, 

tanggung jawab sosial, kepemimpinan, dan 

pemerintahan. 

5. Jinayat 

 Yaitu peraturan yang menyangkut pidana, di 

antaranya masalah qishas, diyat, kafarat, pembunuhan, 

zina, minuman, murtad, khianat dalam berjuang, dan 

kesaksian. 

c. Nilai Akhlak 

 Salah satu tujuan risalah Islam ialah 

menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan Akhlak. 

Rasulullah bersabda dalam sebuah hadist yang artinya 

“Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia.” (RH 

Malik). Akhlak adalah merupakan salah satu khazanah 

intelektual muslim yang kehadirannya hingga saat ini 

semakin dirasakan. Secara historis dan teologis akhlak 

tampil mengawal dan memandu perjalanan hidup manusia 

agar selamat dunia dan akhirat. Tidaklah berlebihan jika 

misi utama kerasulan Muhammad SAW adalah untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia. Pengerian akhlak 

diambil dari bahasa arab berarti perangai, tabiat, adat, 

kejadian, buatan dan ciptaan. Adapun pengertian akhlak 

secara terminologis, para ulama telah banyak 

mendefinisaikan, diantaranya Ibn Maskawaih dalam buku 
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Tahdzib al-Akhlaq, beliau mendefinisikan akhlak adalah 

keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pikiran 

dan perimbangan. Selanjutnya Imam Al-Ghozali dalam 

kitabnya Ihya‟ Ulumuddin menyatakan bahwa akhlak 

adalah gambaran tingkah laku dalam jiwa yang dari 

padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa 

memerlukan pemikiran dan petimbangan. 

 Nilai-nilai akhlak dapat dikategorikan sebagai 

berikut : 

1) Nilai Akhlak pada Allah 

 Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap 

atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia 

sebagai makhluk, kepada Tuhan sebagai Sang Kholik. 

Ada beberapa alasan mengapa manusia perlu berakhlak 

kepada Allah yaitu: 

a. Karena Allah telah menciptakan manusia. 

b. Karena Allah telah memberikan perlengkapan 

panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal 

pikiran dan hati nurani, disamping anggota bada 

kokoh dan sempurna. 

c. Karena Allah yang telah menyediakan berbagai 

bahan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan 

hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal 

dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak 

dan lainnya. 

d. Karena Allah telah memuliakan manusia dengan 

diberikannya kemampuan menguasai daratan dan 

lautan. 

 Banyak cara yang dapat dilakukan dalam 

berakhlak kepada Allah. Penanaman nilai-nilai akhlak 

kepada Allah yang sesungguhnya akan membentuk 

pendidikan keagamaan. Di antara nilai-nilai ketuhanan 

yang paling mendasar adalah: 

a. Iman, yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan 

kepada tuhan. Jadi tidak hanya cukup percaya 

kepada Tuhan, melainkan harus meningkat menjadi 
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sikap mempercayai Tuhan dan menaruh 

kepercayaan kepada-Nya. 

b. Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya 

bahwa Allah senantiasa hadir dan bersama manusia 

dimanapun manusia berada. 

c. Takwa, yaitu sikap yang sadar penuh bahwa Allah 

selalu mengawasi manusia. Kemudian manusia 

berusaha berbuat hanya sesuatu yang diridhai Allah, 

dengan menjauhi dan menjaga diri dari sesuatu 

yang tidak diridhai- Nya. Takwa inilah yang 

mendasari budi pekerti luhur. 

d. Ikhlas, yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan 

perbuatan, semata-mata demi memperoleh 

keridhaan Allah dan bebas dari pamrih lahir dan 

batin. 

e. Tawakal, yaitu sikap senantiasa bersandarkan 

kepada Allah dengan penuh harapan kepada-Nya 

dan keyakinan bahwa Dia akan menolong manusia 

dalam mencari dan menemukan jalan yang terbaik.  

f. Syukur, yaitu sikap penuh rasa terima kasih dan 

penghargaan, dalam hal ini atas nikmat dan karunia 

yang tidak terbilang banyaknya yang dianugerahkan 

Allah SWT kepada manusia.
38

 

g. Sabar, yaitu sikap tabah menghadapi kepahitan 

hidup, besar dan kecil, lahir dan batin, fisiologis 

maupun psikologis, karena keyakinan tidak 

digoyahkan bahwa kita semua berasal dari Allah 

dan akan kembali kepada-Nya. 

2) Nilai Akhlak pada Manusia 

 Akhlak kepada manusia adalah akhlak yang 

ditekankan pada setiap orang untuk selalu berbuat baik 

kepada tetangga, saudara dan orang lain yang belum 

dikenal. Nilai-nilai kepada manusia dapat dikategorikan 

sebagai berikut: 

                                                             
 38 Ibid., h. 154. 
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a. Silaturahmi, yaitu pertalian rasa cinta kasih antara 

sesama manusia, khususnya antara saudara, kerabat, 

handai taulan, tetangga, dan seterusnya. 

b. Persaudaraan, yaitu semangat persaudaraan, lebih-

lebih antar sesama kaum beriman (ukhuwah 

Islamiyah). Intinya agar manusia tidak mudah 

merendahkan golongan lain. 

c. Persamaan, yaitu pandangan bahwa semua manusia 

sama harkat dan martabatnya.tanpa memandang 

jenis kelamin, ras ataupun suku bangsa.  

d. Adil, yaitu wawasan yang seimbang dan 

memandang nilai atau menyikapi sesuatu atau 

seseseorang.  

e. Baik sangka, yaitu sikap penuh baik sangka kepada 

sesama manusia. 

f. Rendah hati, yaitu sikap yang tumbuh karena 

keinsyafan bahwa segala kemuliaan hanya milik 

Allah. 

g. Tepat janji, yaitu salah satu sikap yang benar-benar 

beriman yang selalu menepati janji jika membuat 

perjanjian. 

h. Lapang dada (insyiraf), yaitu sikap penuh kesediaan 

menghargai pendapat dan pandangan orang lain. 

i. Dapat dipercaya (al-amanah). Salah satu 

konsekuensi iman ialah amanah atau penampilan 

diri yang dapat dipercaya. 

j. Perwira, yaitu sikap penuh harga diri namun tidak 

sombong, tetap rendah hati, dan tidak mudah 

menunjukkan sikap memelas atau iba dengan 

maksud mengundang belas kasihan dan mengharap 

pertolongan orang lain. 

k. Hemat, yaitu sikap tidak boros dan tidak pula kikir 

dalam menggunakan harta, melainkan sedang 

diantara keduanya. 

l. Dermawan, yaitu sikap kaum beriman yang 

memiliki kesediaan yang besar untuk menolong 

sesama manusia, terutama mereka yang kurang 
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beruntung dengan mendermakan sebagian harta 

benda yang dikaruniakan dan diamanatkan Tuhan 

kepada mereka.
39

 

3) Nilai Akhlak pada Lingkungan 

 Dalam pandangan Islam, seorang tidak dibenarkan 

mengambil buah matang, atau memetik bunga sebelum 

mekar, karena hal ini berarti tidak member kesempatan 

kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaanya. 

Ini berarti manusia dituntut untuk mampu menghormati 

proses-proses yang sedang berjalan, dan terhadap 

semua proses yang sedang terjadi. Yang demikiaan 

mengantarkan manusia bertanggung jawab, sehingga ia 

tidak melalukan pengrusakan, bahkan dengan kata lain, 

setiap pengrusakan terhadap lingkungan harus dinilai 

sebagai pengrusakan terhadap diri sendiri. 

6. Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Islam 

  Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan 

dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan 

terperinci. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, 

tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi 

bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana 

untuk mencapai tujuan kegiatan.
40

  

  Maka pengertian implementasi nilai-nilai pendidikan 

Islam adalah suatu proses yang terdiri dari proses perencanaan 

sampai dengan penerapan sistem untuk mendidik peserta didik 

agar tertanam sifat baik yang dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan yang nyata. Dalam hal ini implementasi nilai-nilai 

pendidikan terfokus pada ruang lingkup nilai-nilai pendidikan 

yang antara lain, nilai pendidikan akidah, syari‟ah dan akhlak. 

a. Implementasi Nilai Pendidikan Akidah (i‟tiqodiyah) 

 Nilai akidah memiliki peranan yang sangat penting 

dalam ajaran Islam, sehingga penempatannya berada 

diposisi yang utama. Dengan demikian, Akidah adalah 

urusan yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, 

                                                             
 39 Ibid, h. 155-157. 
 40 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Semarang: Widya Karya, 2005), h.25 
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menentramkan jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak 

bercampur dengan keraguan.
41

  

 Aspek nilai akidah dalam dunia pendidikan Islam 

pada dasarnya merupakan prosespemenuhan fitrah 

bertauhid. Tauhid berasal dari bahasa arab yang berarti 

mengesakan Allah.Adapun Yang dimaksud dengan akidah 

Islam adalah kepercayaan yang mantap kepada Allah, para 

malaikat-Nya, kitab-kitab suci, para rasul, hari akhir, qada 

dan qadar, dan okok-pokok agama yang ada dalam Al-

Qu‟an. Dengan kata lain akidah Islam adalah pokok-

pokok kepercayaan yang harus di yakini kebenarannya 

oleh setiap muslim berdasrkan dalil naqli dan aqli.
42

 

 Implementasi nilai pendidikan akidah adalah upaya 

penerapan nilai-nilai akidah dalam diri peserta didik 

sehinggga nilai-nilai tersebut dapat di terapkan dalam 

kehidupannya sehari hari yang meliputi keyakinan dalam 

hati tentang Allah sebagai tuhan yang wajib disembah, 

diucapkan dalam lisan, dan perbuatan dengan amal shaleh. 

Implementasi nilai pendidikan akidah bisa diterapkan 

melalui metode pengarahan dan bimbingan, dalam artian 

bahwa peserta didik diarahkan dan dibimbing untuk 

menguatkan nilai-nilai akidah pada dirinya. Sehingga 

keyakinan peserta didik tidak bercampur dengan keraguan 

tentang Allah sebagai tuhan yang wajib disembah, 

diucapkan dalam lisan, dan diamalkan dalam bentuk 

perbuatan. 

 

b. Implementasi Nilai Pendidikan Syari‟ah 

 Syari‟ah menurut pengertian hukum Islam adalah 

hukum-hukum atau aturan yang diciptakan Allah untuk 

semua hamba-hambaNya agar diamalkan demi mendapat 

kebahagian dunia dan akhirat. Syari‟ah juga bisa diartikan 

sebagai satu sistem ilahi yang mengatur hubungan antara 

manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam 

                                                             
 41  Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan 
Pemikiran dan Kepribadian Muslim (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 172. 

 42  Rosihan Anwar, Akidah Akhlak (Bandung: CV Pustka Setia, 2014), h. 14 
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sekitarnya. Menurut Mamoud Syaltout dalam Muhammad 

Alim, Syari‟ah sebagai peraturan-peraturan atau pokok-

pokoknya digariskan oleh Allah agar manusia berpegang 

kepadanya, dalam mengatur hubungan manusia dengan 

Tuhannya, sesama manusia, alam dan hubungan manusia 

dengan kehidupan.
43

 

 Syariah memiliki cakupan yang cukup luas, yaitu 

ibadah dan muamalah. Ibadah fungsinya mengatur 

hubungan anara manusia dengan Tuhan, sedangkan 

muamalah fungsinya untuk mengatur hubungan manusia 

dengan manusia maupun alam sekitar. Dalam Islam secara 

garis besar terbagi menjadi dua jenis yaitu ibadah mahdah 

(ibadah khusus) dan ibadah ghairu mahdah (ibadah 

umum). Ibadah mahdah antara lain thaharah, shalat, 

puasa, zakat dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdah 

adalah semua aktifitas yang dilakukan oleh manusia 

dalam kaitan hubungan dengans esama dan hubungan 

manusia dengan alam yang bernilai ibadah (muamalah).
44

 

 Muamalah adalah interaksi dalam mewujudkan 

kepentingan masing-masing dalam pergaulan hidupnya 

sehari-hari, seperti jual beli, pinjam-meminjam, hutang-

piutang, hibah, sedekah, dan sewa.Dalam hal 

implementasi nilai pendidikan syari‟ah adalah upaya 

menerapkan nilai pendidikan syari‟ah didalam diri peserta 

didik dan mampu di implementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. Menerapkan peserta didik yang mampu 

memahami nilai-nilai syari‟ah dalam ruang lingkup 

ibadah yang mengatur hubungannya dengan Allah, dan 

dalam ruang lingkup mu‟amalah yang mengatur 

hubungannya antar sesama manusia dan alam sekitar. 

 Implementasi nilai pendidikan syari‟ah bisa 

diterapkan dengan metode penugasan, pengarahan dan 

pembiasaan. peserta didik ditugaskan untuk memahami 

                                                             
 43 Somad Z, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Universitas Trisakti,2007), 

h. 139. 
 44 Moh. Ardani, Akhlak Tasawuf “Nilai-nilai Akhlak atau Budi Pekerti 

dalam Ibadat dan Tasawuf (Jakarta: CV Karya Mulia, 2005), h. 25 
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nilai-nilai ibadah dan muamalah, kemudian diarahkan 

pada yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, kemudian 

pembiasaan terhadap beribadah sesuai ajaran Islam serta 

bermu‟amalah sebagaimana tuntunan Islam. Sehingga 

mewujudkan peserta didik yang mampu menerapkan atau 

mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

c. Implementasi Nilai Pendidikan Akhlak 

 Menurur Imam al-Ghazali menyatakan bahwa akhlak 

adalah gambaran tingkah laku dalam jiwa yang dari 

padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
45

 Menurut 

Ibrahim Anis mengatakan, bahwa akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahir berbagai 

macam perbuatan, baik dan buruk, tanpa membutuhkan 

pemikiran dan pertimbangan.
46

 

 Akhlak terbagi menjadi dua macam, yaitu akhlak 

mahmudah (akhlak terpuji) dan akhlak madzmudah 

(akhlak tercela). Dasar atau landasan pengukuran yang 

menyatakan bahwa sifat seseorang baik atau buruk adalah 

Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Akhlak mahmudah amat 

banyak jumlahnya, namun dilihat dari segi hubungan 

manusia dengan tuhan dan manusia denga manusia. 

Akhlak mahmudah dapat terbagi menjadi empat bagian, 

yaitu akhlak terhadap Allah, terhadap orang tua, terhadap 

diri sendiri, dan terhadap sesama. Sedangkan akhlak 

madzmumah adalah perbuatan buruk terhadap tuhan, 

sesama manusia, dan makhluk lainnya antara lain 

musyrik, munafik, kikir, dan sebagainya.
47

 

 Penanaman nilai pendidikan akhlak perlu dilakukan 

sejak sedini mungkin, karena pendidikan akhlak akan 

membentuk karakter dari seseorang. Apabila akhlaknya 

                                                             
 45 Moh. Ardani, Op. Cit., h. 25 

 46 Abuddin Nata, Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur‟an (Jakarta: UIN 
Jakarta Pers), h. 15. 
 47 Moh. Ardani, Op. Cit., h. 80 
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baik maka akan terbentuk perilaku dan kepribadian yang 

baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Anwar, 

bahwa perilaku yang diikuti oleh stimulus-stimulus 

pengunggah (penguat) cenderung akan dilakukan kembali 

pada masa selanjutnya dan perilaku yang tidak lagi diikuti 

oleh stimulus-stimulus penguat cenderung memperkecil 

kemungkinan untuk dilakukan lagi pada masa-masa 

mendatang.
48

Implementasi nilai pendidikan akhlak adalah 

upaya penerapan dan penanaman nilainilai akhlak atau 

karakter kepada peserta didik agar sesuai dengan ajaran 

Islam. Penanaman nilai karakter atau akhlak perlu 

diterapkan agar peserta didik memiliki akhlakul karimah 

sebagaimana contoh keteladanan yang paling tepat yaitu 

Rasulullah SAW. Implementasi nilai pendidikan akhlak 

bisa diterapkan melalui metode keteladanan, pembiasaan, 

pengarahan, pelatihan, dan pembelajaran. Sehingga 

peserta didik mampu memahami bagaimana akhlak 

terhadap Allah, orang tua, diri, sendiri, serta lingkungan.
49

 

 

B. Tradisi Bediom Adat Masyarakat Lampung Barat 

1. Pengertian Tradisi 

  Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat 

istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-

religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi 

mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-

aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu 

sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup 

segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk 

mengatur tindakan sosial.
50

 Sedangkan dalam kamus sosiologi, 

diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara 

                                                             
 48 Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer 
(Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), h. 48-49. 
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 E.Mulyasa, Kurikulum berbasis kompetensi ”Konsep, Karakteristik, dan 

Implementasi” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 9. 
 50 A rriyono dan Siregar, Aminuddi,Kamus Antropologi,(Jakarta : 

Akademik Pressindo,1985) hal. 4 
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turun temurun dapat dipelihara.
51

 Tradisi adalah kesamaan 

benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun 

masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. 

Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau 

warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi 

berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau 

disengaja.
52

 

  Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, 

doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang diwariskan turun 

temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin dan 

praktek tersebut. Badudu Zain juga mengatakan bahwa tradisi 

merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan 

masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat 

dan suku berbeda-beda.
53

 

  Lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan 

kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan yang 

merupakan hasil dari tradisi memiliki paling sedikit tiga wujud, 

yaitu: 

a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, 

gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. 

b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta 

tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. 

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya 

manusia. 

2. Fungsi Tradisi 

  Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara 

lain : 

a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di 

dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut 

kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. 

Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang 

                                                             
 51 Soekanto, Kamus Sosiologi,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1993), 

hal. 459 

 52 Piotr Sztompka,Sosiologi Perubahan Sosial,( Jakarta: Prenada Media 
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dipandang bermanfaat. Tradisi seperti gagasan dan material 

yang dapat digunakann dalam tindakan kini dan untuk 

membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. 

b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, 

keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. semua ini 

memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. 

Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa 

dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai 

keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoksal 

yakni bahwa tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang 

lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan 

tertentu diterima semata-mata karena mereka telah 

menerimanya sebelumnya. 

c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, 

memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, 

komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, 

bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh 

utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, 

menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan 

bangsa. 

d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, 

ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi 

yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia 

menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat 

berada dalam krisis.
54

 

3. Tradisi Bediom 

a. Pengertian Tradisi Bediom 

 Bediom yakni budaya dan adat istiadat masyarakat 

Lampung khususnya masyarakat adat pesisir yang akan 

pindah rumah (pindah lamban) baik itu rumah yang baru 

dibangun atau rumah yang telah lama berdiri dan akan 

ditempati oleh penghuni yang baru. Bediom di rumah 

kediaman yang baru, menurut kebiasaan orang Lampung 

yang sudah dapat mendirikan rumah pribadi yang baru, 
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serta semua peralatan rumah itu serba baru, di tempat 

yang baru juga maka keluarga tersebut sudah 

merencanakan untuk bediom di kediaman keluarga yang 

serba baru itu, jika sudah siap untuk dihuni keluarga, 

disebut bediom di lamban (rumah). Bediom menjadi 

kebiasaan adat yang ketat dilakukan masyarakat, sebab 

bediom ini, bermaksud menunjukkan tanda kesukuran 

kepada Tuhan atas nikmat yang diberikan. Bediom ini 

juga salah satu bentuk aktulaisasi nemui nyimah, yaitu 

seorang akan dianggap telah dapat bersosialisasi dengan 

masyarakat Lampung lainnya ketika dia telah mandiri 

menempati rumah sendiri. Doa bediom disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi keluarga untuk mengundang 

keluarga banyak atau tidaknya yang diundang, kalau 

keluarga tersebut termasuk mampu, maka pelaksanaan 

bediom akan meriah begitupun sebaliknya.
55

  

 Bediom merupakan budaya dan adat istiadat orang 

lampung khususnya yang beradat pesisir yang akan 

pindah rumah (pindah lamban) baik itu rumah yang baru 

dibangun atau rumah yang telah lama berdiri dan akan 

ditempati oleh penghuni baru. Bediom adalah upacara 

pindah rumah (pindah lamban), dirumah kediaman yang 

baru dan yang sudah dapat mendirikan rumah pribadi 

yang baru, semua peralatan rumah serba baru, ditempat 

yang baru juga maka keluarga tersebut sudah 

merencanakan untuk bediom dikediaman keluarga yang 

serba baru itu, jika sudah siap untuk dihuni keluarga 

disebut bediom dilamban (rumah).  

 Rumah lebih dari sekedar bangunan, rumah juga 

mempunyai hubungan sosial dengan keluarga, kehidupan, 

suatu tempat dimana manusia mencintainya dan bersama-

sama dengan orang- orang yang paling dengannya. 

Keterkaitan yang sangat erat antara rumah dengan nilai 

dan harkat penghuninya menjadi penting karena manusia 

                                                             
 55 T. Dibyo Harsono, “rumah tradisional lamban pesagi lampung barat”, 

Dalam Jurnal Patrawidya, Vol. 18, No. 1, April 2017: 71 - 84 
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sebagai insan sosial, insan ekonomi, insan politik dan 

sebagai insan budaya. Pada orang Lampung Saibatin, 

lamban (rumah) memiliki fungsi tersendiri yakni sebagai 

perwujudan salah satu dari pandangan hidup masayarakat 

Lampung yaitu piil pesenggiri, bujuluk beadek, nemui 

nyimah, nengah nyappur dan sakai sambayan. Lamban 

(rumah) merupakan aktualisasi dari nemui nyimah. Dari 

penjelasan diatas sudah jelas bahwa orang Lampung harus 

mempunyai rumah karena rumah merupakan tempat 

tinggal dan berkumpulnya keluarga. Orang Lampung 

yang sudah mendirikan rumah tidak langsung 

menempatinya ada tradisi yang selalu dilaksanakan yaitu 

bediom. Jadi dapat dijelaskan bahwa bediom adalah 

upacara pindah rumah yang dilakukan oleh keluarga yang 

sudah membuat atau membeli rumah untuk rumah pribadi. 

Dan tradisi bediom adalah suatu acara yang selalu 

dilakukan oleh orang Lampung yang akan pindah rumah 

baik itu rumah yang baru selesai dibuat atau rumah yang 

baru dibeli. Acaranya pun  dilaksanakan berdasarkan 

keadaan ekonomi keluarga itu sendiri mau dilaksanakan 

secara meriah atau dengan sederhana. 

b. Proses pelaksanaan tradisi Bediom 

 Pelaksanaan tradisi bediom dilaksanakan pada saat 

orang akan pindah rumah. Tradisi bediom dilakukan oleh 

keluarga yang akan melaksanakan pindah rumah. Ada 

beberapa tahap dalam pelaksanaan tradisi bediom 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Tahap persiapan 

 Tahap ini adalah  merupakan hal yang sangat 

penting yaitu tahap mempersiapkan peralatan dan 

bahan yang akan digunakan pada saat melaksanakan 

tradisi bediom. Tradisi bediom dilakukan oleh 

keluarga pemilik rumah baru, sanak saudaranya, dan  

masyarakat sekitar yang ingin ikut serta dalam 

pelaksanaannya. 

 

 



49 

2. Tahap  pelaksanaan 

 Tahap pelaksanaan ini merupakan acara inti 

dari pelaksanaan tradisi bediom.   

3. Tahap Penutup 

 Dalam penutup ini kegiatan yang dilakukan 

yaitu untuk ibu-ibu membersihkan dan membereskan 

semua peralatan yang digunakan pada saat proses 

pelaksanaannya. 

c. Fungsi Pelaksanaan Tradisi Bediom 

 Bila sebuah budaya masih dilaksanakan dan masih 

dipertahankan oleh masyarakat maka tentunya 

kebudayaan itu memiliki fungsi atau kegunaan yang 

masih dapat dirasakan oleh masyarakat yang masih 

memegang teguh adat tersebut. Begitu juga dengan tradisi 

Bediom yang masih dipegang teguh oleh masyarakat 

Lampung dan masih tetap dilestarikan hingga hari ini, 

karena masih terus dilaksanakan oleh orang Lampung 

tentunya tradisi bediom mempunyai fungsi dimata 

masyarakat itu sendiri. Fungsi dari tradisi bediom bediom 

ini diantaranya : 

1. Wujud rasa syukur kepada Allah SWT bahwa rumah 

telah siap ditempati 

 Rasa syukur kepada Allah dapt dilihat dari 

bagaimana kita menerima apa yang Allah berikan 

kepada umatnya, seperti dalam tradisi Bediom ini kita 

bersyukur karena Allah telah memberikan kita rizki 

untuk membangun rumah. Sebagai tanda bahwa kita 

mensyukuri rizki yang diberikan oleh Allah, yaitu 

dengan mengadakan hajatan, dan melaksanakan 

tradisi Bediom walaupun dilaksanakan dengan cara 

sederhana tetapi kita telah menunjukkan bahwa kita 

adalah umat yang beragama yang selalu mensyukuri 

nikmat yang Allah berikan. 

2. Untuk Mempererat Tali Silaturahmi Kerabat 

 Orang Lampung yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam ini adalah masyarakat 

yang saling menghormati antara yang satu dengan 
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yang lainnya. Serta suka berkunjung dan suka 

berkomunikasi yang baik guna menjaga silaturahmi 

antar sesama masyarakat. Salah satu ajang bagi  

mereka untuk bersilaturahmi adalah saat pelaksanaan 

tradisi Bediom karena untuk melihat rumah yang baru 

ditempati. 

3. Mengabarkan Kepada Tetangga Bahwa Rumah Telah 

Mulai Ditempati 

 Dalam kehidupan orang Lampung sangat erat hubungannya 

dengan gotong royong, dalam pelaksanaan tradisi Bediom ini pemilik 

rumah tentunya tidak melakukannyan sendiri tentunya ada campur 

tangan dari tetangga. Dalam orang Lampung itu tidak mungkin hidup 

sendiri jadi pemilik rumah harus memberi tahu kepada tetangga baik 

itu tentangga yang baru maupun yang lama untuk membantu pada 

waktu pelaksanaan tradisi Bediom.
56 

                                                             
 56 Cindriyanto,Bediom Tradisi Pindah Rumah Masyarakat Lampung Yang 

Berlahan Mulai Punah ,https://www.cindriyanto.com,diakses 25 januari 2019. 
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PEDOMAN WAWANCARA  

 

 Pedoman wawancara ini digunakan untuk membantu penulis 

dalam mencari data penulisan skripsi yang berjudul NILAI-NILAI 

PENDIDIKAN ISLAM YANG TERKANDUNG DALAM 

TRADISI BEDIOM/BERPINDAH RUMAH ADAT ISTIADAT 

MASYARAKAT PEKON TURGAK KECAMATAN BELALAU 

LAMPUNG  BARAT. Penulisan ini akan membahas tentang 

pelaksanaan tradisi bediom, tujuan tradisi bediom, dan fungsi tradisi 

bediom. untuk mengetahui ke tiga bahasan tersebut maka penulis akan 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan dengan teknik 

wawancara mendalam. Berikut adalah daftar pertanyaan yang akan 

diajukan penulis : 

A. Pelaksanaan Tradisi Bediom 

1. Pandangan orang Lampung tentang tradisi bediom? 

2. Siapa yang melaksanakan tradisi bediom? 

3. Alasan untuk melaksanakan tradisi bediom? 

4. Kapan Tradisi bediom dilakukan? 

5. Syarat-syarat pelaksanaan tradisi bediom? 

6. Urutan proses pelaksanaan tradisi bediom? 

B. Tujuan pelaksanaan tradisi bediom 

1. Apa saja tujuan pelaksanaan tradisi bediom? 

2. Pandangan orang Lampung tentang tujuan pelaksanaan 

tradisi bediom? 

3. Makna perlengkapan tradisi bediom? 

C. Fungsi tradisi bediom 

1. Pandangan orang Lampung tentang fungsi pelaksanaan 

tradisi bediom? 

2. Tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan tradisi 

bediom? 

3. Bagaimana jika tidak dilaksanakan tradisi bediom? 

 

 

 

 

 

 



  Gambar 1. Mempersiapkan barang- barang 

 
Keterangan : Ibu-ibu mempersiapkan barang-barang yang akan 

dibawa ke rumah yang baru (di diomi) 

 

  Gambar 2. Berangkat dari rumah yang lama 

 
Keterangan : Pemilik rumah beserta rombongan berangkat dari 

rumah yang lam 

 

 

 

 

 

 



  Gambar 3. Menuju rumah yang akan di diomi 

 
Keterangan : Pemilik rumah beserta rombongan menuju rumah 

yang akan di diomi 

 

  Gambar 4. Pemilik rumah beserta rombongan tiba 

dirumah yang baru 

 
Keterangan : Pemilik rumah Permisi pada saat tiba di rumah 

yang baru  

 

 

 



  Gambar 5. Mempersiapkan makanan 

 
Keterangan : Ibu-ibu mempersiapkan makanan yang akan 

dihidangkan pada acara hajatan  

 

  Gambar 6. Sambutan pemilik rumah 

 
Keterangan : ucapan terimakasih dari pemilik rumah kepada 

keluarga yang datang dalam acara bediom 

 

 

 

 



 Gambar 7. Makan bersama bapak-bapak  

 
Keterangan : bapak-bapak makan bersama dirumah yang di 

diomi 

 

  Gambar 8. Makan Ibu-ibu 

 
Keterangan : Ibu-ibu makan bersama dirumah yang di diomi 

 

 

 

 

 

 



  Gambar 9. Kemeriahan hajatan 

 
Keterangan : Kemeriahan hajatan dalam acara bediom 
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