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ABSTRAK 

ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM 

ADAT TUNGGU TUBANG SUKU SEMENDO (STUDI KASUS 

DI DESA JUKUH KEMUNING KECAMATAN KASUI 

KABUPATEN WAYKANAN)  

OLEH:                                                       

EVITASARI 1811010460 

 

Penelitian ini mengkaji tentang nilai-nilai pendidikan Islam pada adat 

tunggu tubang suku semendo (studi kasus di desa jukuh kemuning 

kecamatan kasui kabupaten waykanan) Pendidikan adalah suatu 

tindakan membiasakan orang agar berbudaya sinkron atau membuat 

orang berbudaya sesuai kriteria yang diinginkan oleh masyarakat. 

Hubungan kebudayaan dengan pendidikan sangat erat dan berkaitan. 

Keterkaitan itu merupakan hubungan yang saling mempengaruhi. Jika 

kebudayaan berkembang maju maka pendidikan juga akan 

berkembang maju. Demikian juga sebaliknya, bila pendidikan 

semakin berkembang, maka kebudayaan juga turut semakin 

berkembang. Pada adat tunggu tubang yang menariknya adalah yang 

menerima warisan bukan anak laki-laki akan tetapi jatuh ketangan 

wanita yaitu anak perempuan tertua dalam keluarga. Sedangkan dalam 

Islam Al-Qur‟an menegaskan yang menerima warisan dari orang 

tuanya adalah anak laki-laki lebih banyak menerima warisan 

dibandingkan dengan anak perempuan. Berdasarkan latar belakang 

masalah diatas maka rumusan masalah Apa nilai-nilai Pendidikan 

Islam Pada Adat Tunggu tubang suku semendo (studi kasus di desa 

jukuh kemuning kecamatan kasui kabupaten waykanan).  

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui nilai-nilai pendidikan 

Islam yang dapat dipetik dalam adat Tunggu Tubang Penelitian 

kualitatif lebih berupa kepada ilustrasi. Data yang terhimpun berupa 

kata-kata atau gambar, maka tidak mengutamakan pada angka. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan trigulasi.  

Berdasarkan hasil penelitian peneliti lakukan bahwa nilai 

pendidikan Islam pada adat tunggu tubang yaitu terdapan dua nilai 

pendidikan yang pertama nilai akhlak, nilai akhlak dalam adat tunggu 

tubang yang pertama birrul walidain atau berbuat baik terhadap orang 

tua, sabar dan syukur, bertanggung jawab dan musyawarah. Kemudian 

yang kedua nilai ibadah, nilai ibadah dalam adat tunggu tubang ini 

yaitu  menjalin tali silaturahmi. 

 

Kata kunci: Nilai pendidikan Islam dalam adat tunggu tubang. 
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MOTTO 

 

َها يُّ
َ
أ وٗبا َوَؼَبآئَِن  نلَّاس  ٱ َيَٰٓ ع  ۡى ص  َٰؾ  ٍََثَٰ وََجَعۡوَن

 
ٌِ َذَلرٖ َوأ ى ي  َٰؾ  إٍَِّا َخوَۡقَن

ۡى ِعََد  ۡؽَرَيؾ 
َ
ِ ٱِِلََعاَرف ٓوا ْۚ إِنَّ أ ۡىْۚ إِنَّ  ّللَّ َٰؾ  ۡتَقى

َ
َ ٱأ  ١٣َعوِيٌى َخبرِيٞ   ّللَّ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 1 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah (Bandung: Cordoba 

Internasional Indonesia, 2013), 249. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahan dalam menginterprentasikan 

judul dalam rangka mennciptakan efektifitas maksud dan tujuan 

yang komprehensif serta untuk menghindari kesalah pahaman 

makna, maka perlu kiranya penulis menjelaskan secara singkat 

tentang makna yang terkandung dalam judul ini. 

1. Analisis 

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut Dwi Prastowo 

analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas 

berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta 

hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang 

tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Pengertian analisis 

yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis 

adalah bukan hanya sekedar penelusuran atau penyelelidikan, 

tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara 

sungguh-sunggguh dengan menggunakan pemikiran yang 

kritis untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang ditaksir. 

2. Nilai-nilai 

Nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, 

kesesuaian, dan efesiaensi yang megikat manusia dan 

sepatutnya di jalankan dan di pertahankan.
2
Langsung. Tidak 

ada sebuah nilai apabila tidak ada sesuatu yang menyemat 

nilai tersebut, jadi sebuah nilai akan sangat tergantung pada 

pengembannya. Menurut Abu Ahmadi dan Noor Salimi, nilai 

merupakan seperangkat keyakinan atau perasaan yang 

diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang 

                                                             

 2 Abdul Hamid, Metode Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak Dalam 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Smp Negeri 17 Kota Palu, Jurnal 

Pendidikan Agama Islam – Ta‟lim Vol. 14 No. 2- 2016. 

http://jurnal.upi.edu/taklim/author/abdul-hamid
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khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan maupun 

perilaku
3
 

3. Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai segala usaha 

untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta 

sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya 

manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan moral Islam, 

yakni untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa 

serta memiliki berbagai kemampuan yang teraktualisasi dalam 

hubungannya dengan Allah SWT, dengan sesama manusia 

dan alam sekitarnya.
4
 

4. Adat tunggu tubang 

Tunggu  Tubang terdiri dari dua kata yang sangat berlainan 

artinya yaitu, tunggu dan tubang. Kata tunggu dapat diartikan 

menanti atau menunggu, sedangkan kata tubang berasal dari 

bahasa semende yang memiliki arti sepotong bambu, yang 

tutupnya terbuat dari bambu Yang kegunaannya untuk 

menyimpan alat-alat atau bahan bahan dapur.
5
 

 

 

5. Suku semendo 

Suku Semende adalah suku yang berasal dari Kecamatan 

Semende, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan. Berbagai 

macam adat istiadat di suku ini masih terus terjaga sampai 

saat ini antara lain adat pernikahan, adat pewarisan dan 

kekerabatannya. Seperti yang telah diuraikan di atas ketiga hal 

ini sangatlah berkaitan dalam hukum adat yang terdapat di 

Suku Semende ini. Suku Semendo atau Suku Semende adalah 

salah satu suku yang berasal dari Pulau Sumatera. Suku ini 

memiliki dua subsuku yaitu Semende Darat dan Semende 

Lembak. Semende Darat bertempat tinggal di Pulau 

                                                             
3 haji noorr salimi abu ahmadi, Dasar Dasar Pendidikan Agama Islam 

(jakarta: bumi aksara, 1991). 
4 Achamadi, Idiologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme Teosentris 

(yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). 
5 Azelia Velinda and Aceng Kosasih, “pada masyarakat suku semende” 7, 

no. 2 (2017): 420–23. 
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Panggung, Kabupaten Muara Enim. Semende Lembak tinggal 

di Kecamatan Baturaja. Mereka
6
 

B. Latar belakang masalah 

Indonesia  adalah salah satu negara kepulauan terbesar di 

dunia,  yang mana di dalamnya terdapat beraneka ragam suku 

bangsa, adat istiadat dan kebudayaan yang  berbeda-beda antara 

satu dengan yang lainnya. Indonesia tak hanya kaya akan bahasa 

namun juga suku bangsanya.
7 Beragam suku bangsa hidup 

berdampingan dengan latar belakang kehidupan yang berbeda, 

Kondisi geografis tempat tinggal yang berbeda tersebut 

menjadikan masyarakat di Indonesia memiliki kehidupan 

beraneka ragam yang dipengaruhi oleh budaya masing-masing 

sebagai warisan dari tiap generasi sebelumnya.
8
  

Negara Indonesia merupakan negara yang tekenal dengan 

banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan 

dengan keindahan alamnya. Kepulauan Indonesia dipisahkan oleh 

lautan sehingga menjadikan negara Indonesia memiliki suku, 

budaya yang beraneka. 

Pendidikan adalah lampu utama bagi kemajuan suatu bangsa, 

bahkan menjadi peran utama dalam kehidupan manusia. Keadaan 

suatu bangsa tentunya sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu 

kondisi manusia pada bangsa tersebut. Maju atau tidaknya suatu 

bangsa di orang-orangnya, karena pada dasarnya yang berperan 

dalam dalam menjalankan suatu bangsa adalah orang-orang yang 

menempati bangsa itu sendiri. Hal ini sangatlah tergantung dari 

orang-orang itu sendiri. Pendidikan Islam juga merupakan 

pendidikan yang berusaha menwujukan ketundukan manusia 

kepada Allah SWT dan membebaskan mereka dari penghambaan 

kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada AllahSWT 

                                                             
6 rauf abd Thalha, “Konsep Gender Pada Masyarakat Adat Suku Semendo 

Kabupaten Muara Enim,” Jurnal Hawa vol 1 (n.d.). 
7 Christanto Triwibisono and Rio Aurachman, “Budaya Suku Bangsa Di 

Indonesia Dalam Mendukung Pengelolaan Organisasi ( Studi Kasus : Universitas 

Telkom ),” Jisi: Jurnal Integrasi Sistem Industri 8 (2021): 45–53. 
8 Widiastuti, “Analisis SWOT Keragaman Budaya Indonesia,” Jurnal 

Ilmiah Widya 1, no. 1 (2013): 8–14, https://e-

journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/21. 
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semata. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang seluruh 

komponen atau aspeknya didasarkan pada ajaran Islam. Visi, misi, 

tujuan, proses belajar mengajar, pendidik, peserta didik, hubungan 

pendidik dan peserta didik, kurikulum, bahan ajar, sarana 

prasarana, pengelolaan, lingkungan, dan aspek atau komponen 

pendidikan lainnya di dasarkan pada ajaran Islam itulah yang 

disebut dengan pendidikan Islam atau pendidikan yang Islami.
9
 

Menurut Abdullah pendidikan yang baik merupakan 

pendidikan tidak hanya mendekati pendidikan intelektual saja, 

akan tetapi juga memperhatikan aspek moral dan akhlak sehingga 

tidak terkesan hanya transfer ilmu pengetahuan kepada peserta 

didik, tetapi memberikan nila-nilai kehidupan berupa akhlak dan 

moral kepada peserta didik. Pendidikan Islam yang diterapkan 

nabi Muhammad Saw. adalah contoh pendidikan yang berhasil 

menciptakan kebudayaan yang maju dalam ilmu pengetahuan dan 

juga moral yang baik. Pendidikan yang tidak hanya manusia 

berinteraksi pada sesama manusia, alam, tetapi juga berinteraksi 

pada Tuhan yang bersumber pada Al-qur‟an dan Hadits sehingga 

menghasilkan pengetahuan yang universal, abadi, absolut serta 

tidak terbawa arus pemikiran negatif dan hawa nafsu manusia 

yang bisa berubah-ubah karena tempat dan waktu. Pendidikan 

yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi 

juga kehidupan akhirat, pendidikan yang menghantarkan manusia 

pada derajat yang tinggi dan ketundukan yang penuh pada tuhan. 

Dengan adanya pendidikan itu pula manusia-manusia akan 

mendapat ilmu pengetahuan untuk bekal dalam kehidupan. Dan 

bahkan  Allah sudah berjanji akan mengangkat derajat orang-

orang yang berilmu sebagaimana firman-Nya dalam al-qur‟an 

surat Al-Mujadalah ayat  

Dasar etika pendidikan nasional merupakan moralitas 

pancasila. Nilai-nilai pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung 

dalam kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam. Dasar-dasar 

nilai di dalam kebudayaan tersebut mampu bersumber dari agama 

atau keyakinan, tradisi, ataupun nilai-nilai yang baru timbul dari 

luar akan tetapi yang sesuai dengan keperluan negara Indonesia. 

                                                             
9 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (jakarta: kencana, 2010). 
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Oleh sebab itu kebudayaan nasional ataupun kebudayaan 

daerah miliki suku-suku, seharusnya diberdayakan untuk 

menciptakan dan membuat kurikulum yang sesuai dan mampu 

menghasilkan orang-orang yang berkompeten,cendekia serta 

berjiwa kebangsaan yang mengakui dan menjunjung karakter 

pluralisme. Itu sebabnya hubungan kebudayaan dengan 

pendidikan sangatlah erat dan saling berkaitan. Keterkaitan itu 

merupakan hubungan korelatif yang saling mempengaruhi. Jika 

kebudayaan berkembang maju maka pendidikan juga akan 

berkembang maju. Demikian juga sebaliknya, bila pendidikan 

semakin berkembang, maka kebudayaan juga turut semakin 

berkembang. 

Provinsi lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia, 

provinsi lampung merupakan provinsi yang memiliki beberapa 

kabupaten yang sangat mengutamakan nilai yang luhur dan adat 

istiadat. Salah satunya kabupaten waykanan kecamatan kasui 

tepatnya di kampung jukuh kemuning yang mana sebagian besar 

penduduknya merupakan transmigran semende lampung . yang 

mana sebagian besar penduduknya bersukukan semende dan 

Semende ini terkenal dengan adat istiadat yang menarik, Semende 

terkenal dengan adat “Tunggu Tubang”. 

Pada adat tunggu tubang yang menariknya adalah yang 

menerima warisan bukan anak laki-laki akan tetapi jatuh ketangan 

wanita yaitu anak perempuan tertua dalam keluarga. Pada intinya, 

harta tunggu tubang berupa sawah dan rumah merupakan 

peninggalan yang tidak dapat dibagi dan diurus oleh anak 

perempuan tertua dan diteruskan kepada keturunannya. Rumah 

pusaka yang diamanatkan tidak boleh kosong dan ditinggalkan 

terlalu lama karena sewaktu-waktu-waktu atau dalam keadaan 

tertentu ada anggota jurai yang datang untuk suatu urusan. 

Adakalanya pula rumah pusaka tersebut dijadikan tempat untuk 

sesuatu keperluan keluarga, seperti hajatan pernikahan, musibah 

kematian, ziarah kemakam nenek moyang. 

Rumah adalah suatu nikmat dari Alah Swt yang terkadang, 

sering dilupakan oleh manusia. Padahal dengan adanya rumah, 

manusia bisa mendapatkan banyak sekali kemudahan dan 
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kesenangan dalam hidup. Allah Swt berfirman dalam QS. An-

Nahl 16: Ayat 80 

                 

                  

                    

            

Artinya : Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu 

sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-

rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu 

merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan 

waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu 

domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga 

dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). 

(Q.S. AN-Nahl :80) 

Semende berdiri pada sejak 1650 M atau tahun 1072 H melalui 

puyang Syek Nurqadim al-Baharuddin atau juga disebut (puyang 

awak) yang merupakan keturunan dari sunan Gunung Jati. Jadi, 

adat semende sudah berlangsung lama dan masih ada sampai 

sekarang 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan analisis nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung 

didalam adat tunggu tubang suku semendo di desa jukuh 

kemuning kecamatan kasui kabupaten waykanan. 

C. Fokus dan sub- Fokus penelitian 

1. Fokus penelitian  

Penelitian ini di fokuskan kepada analisis nilai-nilai 

pendidikan dalam adat tunggu tubang suku semendo.  

2. Sub fokus penelitian 

a. Nilai Ahklak 

b. Nilai Ibadah 
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D. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah analisis nilai-nilai pendidikan 

Islam dalam adat tunggu tubang suku semendo (studikasus di desa 

jukuh kemuning kecamatan kasui kabutaen waykanan? 

 

E. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan islam dalam adat 

tunggu tubang. 

2. Mengetahui nilai-nilai pendidikan islam yang dapat di ambil 

dalam adat tunggu tubang sehingga dapat di implementasikan 

dalam kehidupan. 

 

F. Manfaat penelitian 

1. Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat berguna untuk 

mempertahankan nilai-nilai budaya yang terdapat di Indonesia  

2. Bagi masyarakat penelitian ini bermanfaat memberi informasi 

kepada masyarakat betapa luhurnya adat tunggu tubang agar 

tetap melestarikan tradisi dan adat istiadat Tunggu Tubang 

yang ada sampai saat ini.  

3. Bagi UIN raden intan lampung, untuk memperkaya 

pembendaharaan perpustakaan di Universitas Islam Negeri 

Raden intan lampung.  

4. Bagi penulis, sebagai informasi untuk memajukan wawasan 

dan untuk pengarsipan di penelitian selanjutnya.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Dari penelitian Nurhasanah Hastati dari tesis nya yang 

berjudul nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat istiadat 

masyarakat rejang (studi di desa kota pagu kec. curup utara 

kab. rejang lebong) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  

untuk menganalisis apa saja adat istiadat rejang yang masih 

dilestarikan di desa kota pagu kecamatan curup utara 

kabupaten rejang lebong. untuk menganalisis apa saja nilai-

nilai pendidikan islam yang terkandung dalam adat istiadat 
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rejang di desa kota pagu kecamatan curup utara kabupaten 

rejang lebong. Hasil adri penelitian ini Nilai-nilai yang 

terkandung dalam pelaksanaan adat Rejang di Desa Kota Pagu 

bahwa adat istiadat Rejang terutama dalam pelaksanaan acara 

pernikahan, khitan dan aqiqah mengandung nilai-nilai 

pendidikan Islam, seperti nilai ibadah antara lain pelaksanaan 

adat Rejang selalu ditutup dengan doa secara islam seperti doa 

ketika mengakhiri walimah dan diselingi dengan tradisi 

membaca al-barzanji.persamaan penelitian di atas dengan 

penelitian ini adalah sama sama mencari nilai-nilai pendidikan 

Islam kemudian perbedaan penelitian diatas dengan penelitian 

ini terletak pada adatnya
10

 

2. Dari penelitian Azrivani dari skripsinya yang berjudul 

“praktik tunggu tubang pada masyarakat semende di tanah 

rantauan” penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui 

pelaksanaan kewarisan adat Tunggu Tubang pada Suku 

Semende di Sukadana Bandar Lampung. Untuk mengetahui 

perbedaan pelaksanaan Tunggu Tubang pada suku Semende 

di daerah asalnya dengan di daerah perantauan. Hasil dari 

penelitian ini Bahwasannya pelaksanaan kewarisan adat 

Tunggu Tubang pada masyarakat Semende di Waydadi sama 

seperti pelaksanaan kewarisan adat Tunggu Tubang di daerah 

asal. Di mana pelaksanaan kewarisan adat Tunggu Tubang ini 

dapat dibagikan sebelum dan sesudah orang tuanya meninggal 

sedangkan cara pembagiannya yaitu jatuh secara otomatis 

kepada anak perempuan yang tertua pada masyarakat Suku 

Semende yang terjadi secara turun temurun. Persamaan dari 

penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu sama-sama 

membahas begitu pentingnya melestarikan adat. Sedangkan 

perbedaannya dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan 

pada nilai-nilai pendidikan Islam dalam  adat tunggu tubang.
11

 

                                                             
10 Irsadul umam “nilai-nilai birrul walidain dalam al-qur‟an surat al-isra‟ 

ayat 23-24 dan implikasinya dalam pendidikan” (skripsi, IAIN Purwokerto,20016) 
11 Azrivani, “Praktik Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semende Di Tanah 

Rantauan”. Skripsi. (Jakarta : UIN syarif Hidayatullah, 2017). 
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3. Jurnal karya Robi Krismoniansyah dengan juudul nilai-nilai 

pendidikan islam dalam tradisi suroan: studi di desa iv suku 

menanti, sindang dataran kabupaten rejang lebong didalam 

jurnalnya Nilai  pendidikan  Islam  adalah  nilai-nilai  yang  

terkandung  dalam  ajaran  Islam  yang berusaha  memelihara  

dan  mengembangkan  fitrah  manusia  serta  sumber  daya  

manusia  yang berada pada subjek didik menuju terbentuknya 

kepribadian yang seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan 

norma Islam atau dengan istilah lain yaitu terbentuknya 

kepribadian muslimTradisi suroan merupakan tradisi yang 

berbentuk asimilasi antara budaya Jawa dengan Islam. 

Maksudnya, dalam pelaksanaan tradisi ini terdapat 

percampuran antara nilai-nilai budaya dengan nilai-nilai  

Islam yang meliputi Iman,  Islam, dan Ihsan. Hasil dari 

penelitian ini da beberapa Nilai Pendidikan Islam yaitu 

(I‟tiqodiyah)merupakan nilai yang terkait dengan keimanan 

seperti iman kepada Allah SWT, Malaikat, Rasul, Kitab,  Hari  

Akhir  dan  Takdir,  masyarakat  percaya  bahwa  dalam  

tradisi  suroan  berdoa  hanya kepada  Allah  Swt.  Ada  juga  

Nilai  Pendidikan  (Amaliyah)  merupakan  nilai  yang  

berkaitan dengan tingkah laku seperti Pendidikan ibadah, 

didalam pelaksanan suroan apabiala memasuki waktu  sholat  

maka  kegiatan  diberhentikan  sejenak  dan  akan  dilanjutkan  

setelah  sholat..  Dan yang  terakhir  Nilai   Pendidikan 

(Khuluqiyah) merupakan  pendidikan  yang  berkaitan  

dengan etika (akhlak) yang bertujuan membersihkan diri dari 

perilaku rendah dan menghiasi diri dengan perilaku  terpuji  

dengan  ini  masrakat  disaat  melaksanakan  tradisi  suroan  

memperlihatkan bagaimana menghargai yang lebih tua. 

Prsamaan dengan penelitian ini adalah sama sam membahas 

nilai-nilai pendidikan islam dan perbedaanya terletak pada 

adat dan tradisinya. 

4. Dari penelitian Thara Putri dengan judul analisis nilai-nilai 

pendidikan islam dalam budaya mewarei adat lampung 

pepadun di anek selagai lingga kabupaten lampung tengah 

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan tujuan penelitian Untuk mendeskripsikan prosesi 
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pelaksanaan budaya Mewarei Adat Lampung Pepadun di 

Anek Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan untuk 

mengetahui kerelevanannya terhadap Ajaran Islam. Untuk 

menganalisis nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung 

dalam Budaya Mewarei Adat Lampung Pepadun di Anek 

Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah. Hasil dari 

penelitian ini Salah satu nilai etis yang terkenal dalam budaya 

lokal di Lampung adalah Mewarei, yang telah melandasi tata 

hubungan keluarga dan kekerabatan cukup lama. Mewarei 

adalah persaudaraan, berasal dari kata Warei, yang berarti 

saudara kandung dan saudara sepupu dari pihak bapak 

maupun pihak ibu. Mewarei berarti persaudaraan dengan 

orang luar yang sebelumnya tidak memiliki ikatan darah dan 

keluarga. Selain itu, ada juga Kemuwareian yaitu sistem 

persaudaraan antar magra, dan menyanak warei yang berarti 

lingkungan persaudaraan semua keluarga baik dari pihak 

bapak maupun dari pihak ibu.24 Berdasarkan kutipan diatas, 

dapat dipahami bahwa Mewarei adalah salah satu budaya 

lokal yang di dalamnya melandasi tata hubungan keluarga 

yang telah ada pada masa nenek moyang masyarakat 

Lampung. Mewarei adalah proses pelaksanaan acara adat 

dengan faktor pernikahan, Kewawayan (kebaikan), dan 

perselisihan. Pesamaan dengan penelitian ini dalah sama sama 

menganalisis nilai nilai pendidikan islam. 

5. Dari penelitian Herlan Akrom skripsinya yang berjudul 

kepemimpinan adat semende tunggu tubang dalam 

meningkatkan silaturami di desa pulau panggung kecamatan 

semende darat laut kabupaten muara enin sumsel penelitian 

ini bertujuan Untuk mengetahui secara deskriftif tentang 

kepemimpinan adat semende tunggu tubang dalam 

meningkatkan silaturahmi yang ada di desa pulau panggung 

kecamatan semende darat laut kabupaten muara enim sumsel. 

Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban 

serta sifat yang harus dimiliki sebagai tunggu tubang. Hasil 

dari penelitian ini adalah Hukum adat adalah suatu hukum 

yang hidup karena dia menjelmakan perasan hukum yang 

nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat 
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terus-menerus dalam keadaaan tumbuh dan berkembang 

seperti hidup itu sendiri. Hukum adat lahir dan dipelihara oleh 

putusan-putusan para warga masyarakat hukum terutama 

keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan 

perbuatan hukum itu atau dalam hal bertentangan kepentingan 

dan keputusan para hakimmengadili sengketa sepanjang tidak 

bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, senapas, dan 

seirama dengan kesadaran tersebut diterima atau ditoleransi. 

Ajaran ini dikemukakan oleh Ter Haaar yang dikenal sebagai 

teori keputusan. Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama 

sama membahas tentang adat tunggu tubang. 

  

H. Metode Penelitian 

Ketepatan dalam menggunakan metode dalam penelitian 

adalah syarat utama dalam menggunakan data, jika seseorang 

mengadakan penelitian dengan metode yang kurang tepat, maka 

akan mengalami kesulitan bahkan tidak akan membuahkah hasil.
12

 

1. Jenis penelitian  

Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai 

metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan 

pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga 

sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini 

banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi 

budaya, disebut juga sebagai metode kualitatif, karena data 

yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. 

Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang 

mendalam, suatu data yang mengandung data sebenarnya, 

data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibaik data yang 

tampak. Penelitian ini menggunakan kata-kata dan rangkaian 

kalimat, bukan merupakan deretan angka atau statistik. 

metode penelitian kualitatif adalah metode yang 

berdasarkan pada filsafat postpositivisme, dipakai untuk 

                                                             
12 haji sukkrahmad winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah, ed 7, cet 

(bandung: tarsito, 1990). 
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meneliti pada keadaan fenomena yang alamiah. Yang mana 

peneliti adalah menjadi faslitas yang utama, teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi atau 

gabungan, analisis data berupa induktif atau kualitatif, dan 

hasil dari penelitian kualitatif lebih mengutamakan kepada arti 

dari pada penalaran. Penelitian kualitatif lebih berupa kepada 

ilustrasi. Data yang terhimpun berupa kata-kata atau gambar, 

maka tidak meutamakan pada angka. 

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiri yang 

memfokuskan pencarian makna, pengertian, konsep 

karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu 

fenomena, fokus dan multimetoda, bersifat alami dan holistik, 

mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta 

disajikan secara naratif 

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada obyek yang alamiah, yaitu dimana peneliti 

sebagai instrumen kunci. Adapun teknik dalam pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi), data yang diperoleh cenderung 

data kualitatif.
13

 

2. Sumber data 

Sumber data merupakan asal informasi yang diperoleh 

dalam kegiatan penelitian.
14

 jika peneliti di dalam 

menghimpun data dengan melalui konsioner, jadi sumber data 

disebut narasumber, Menurut Lofland sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah berupa kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain. 

Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan 

faktor konstektual. Untuk mendapatkan informasi dari sumber 

data, dilakukan melalui wawancara atau pengamatan yang 

                                                             
13 prof. dr. sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, Dan R&D, ed. 

MT Dr. Ir. sutopo, S.Pd (bandung: alfabeta, 2019). 
14 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2010).  28. 
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merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, 

mendengar, dan bertanya. Kegiatan ini akan bervariasi dari 

situasi satu kesituasi lainnya.
15

  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat menetapkan 

sumber data untuk mendapatkan informasi tentang objek yang 

diteliti, dapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Data primer 

Data Primer, adalah  data yang di dapatkan dari 

informan  melalui wawancara maupun dengan 

menggunakan metode yang lainnya.
16

 

Data primer di dapatkan dari responden melalui 

kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga dapat 

diperoleh melalui hasil wawancara peneliti dengan 

narasumber. 

Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu 

yaitu hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data 

primer ini antara lain:  

1) Catatan hasil wawancara. 

2) Hasil observasi lapangan 

3) Data data mengenai informan. 

b. Data sekunder 

Data dekunder adalah data yang di peroleh oleh 

peneliti dari sumber sumber yang telah ada. 

Data sekunder juga didapatkan  dari dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam 

skripsi ini dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, 

litelatur, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan
17

 

                                                             
15 Johni Dimyati, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada 

Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013). 39.   
16 Anselm Streauss Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif  

(Surabaya: Offse, 1997). 128. 
17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum.  (Jakarta: UI-press, 

1986). 12. 
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3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan 

peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari 

ssumber data (subyek maupun sampel penelitian). 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban karna 

teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai 

dasar untuk menyusun instumen penelitian. 

Ada beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini yaitu: 

a. Obsevasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan yang 

mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-

hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, 

kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. 

Observasi yang paling efektif yaitu melengkapinya 

dengan format atau blangko pengamatan sebagai 

instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang 

kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. 

Dalam melakukan observasi atau pengamatan 

penelitian peneliti mencari data mengenai tunggu tubang, 

dan melakukan observasi dalam bentuk pengamatan dan 

pencatatan langsung dan tidak langsung. Peneliti akan 

menggunakan observasi non partisipan, yaitu peneliti 

hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi 

peneliti tidak aktif dan terlibat secara langsung. 

Observasi ini memiliki tujuan yaitu agar dapat meneliti 

keadaan masyarakat sekeliling sehingga dapat 

mempermudah peneliti untuk mendapatkan gambaran 

mengenai Adat Tunggu Tubang. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan  interaksi bahasa yang 

berlangsung antara dua orang dalam situasi saling 

berhadapan salah seorang yaitu yang melakukan 

wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada 

orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan 
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keyakinannya.
18

 Dalam jenis wawancara ada beberapa 

macam yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan 

tidak tersrtruktur. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara 

terstruktur. Dikarenakan sudah susun dan di control 

pertanyaan yang sudah  

dipersiapkan lebih dahulu.
19

 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 

warga masyarakat sekitar Desa jukuh kemuning, 

kecamatan kasui, kabupaten waykanan yaitu beberapa 

tunggu tubang, tokoh adat dan kepala desa. Dalam 

penelitian ini menggunakan wawancara yang bertujuan 

agar dapat menggali informasi secara akurat dan jelas 

tentang adat tunggu tubang adat semendo di desa jukuh 

kemuning kecamatan kasui kabupaten waykanan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi menurut bahasa  berasal dari kata 

dokumen yang berarti barang tertulis, metode 

dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan 

mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi 

adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau 

sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi 

sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. 

Dokumen ini sebagai pelengkap atas hasil observasi dan 

wawancara. Bentuk dari dokumen ini beraneka ragam, 

seperti tulisan, gambar ataupun sebuah karya 

monumental.  

Dengan menggunakan Dokumentasi  peneliti bertujuan  

untuk menghimpun data mengenai buku-buku atau 

artikel-artikel adat Tunggu Tubang, jurnal yang memuat 

tentang adat Tunggu Tubang, foto-foto yang diambil 

                                                             
18 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2014). 50. 
19 Fandi Rosi Sarwo Edi, Teori Wawancara Psikodignostik  (Yogyakarta: 

Leutika Neouvalitera, 2016). 1-4.   
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bersama narasumber, rekaman suara saat melaksanakan 

wawancara. 

d. Trigulasi 

Triangulasi pada hakikatnya adalah pendekatan 

multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat 

mengumpulkan  dan menganalisis data. Ide dasarnya yaitu 

bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik 

sehingga dapat diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika 

dilihat dari berbagai sudut pandang. menangkap fenomena 

tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan 

memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. 

Karena itu, triangulasi merupakan usaha mengecek 

kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari 

berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara 

mengurangi sebanyak  mungkin bias  yang terjadi pada 

saat pengumpulan dan analisis data.
20

 

Dalam berbagai karyanya,  Norman K. 

Denkin  mengartikan triangulasi sebagai gabungan atau 

kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji 

fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan 

perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin 

ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. 

Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: 

(1)  triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika 

penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi 

sumber data, dan (4) triangulasi teori. 

4. Teknik analisis data  

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan 

pada saat sebelum memasuki lapangan, didalam selama 

proses dilapangan dan setelah selesai dilapangan.
21

Analisis 

data adalah proses pencarian dan pengaturan secara 

sistematik dari hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-

bahan yang terkumpul  untuk meningkatkan pemahaman 

                                                             
20 https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-

kualitatif.html 
21 Ibid. 326. 
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terhadap semua hal yang dikumpulkan dan kemungkinan  

menyajikan apa yang ditemukan.
22

 Proses analisis data 

dimulai dengan memahami seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber yaitu dari observasi, wawancara sampai 

dengan dokumen pribadi.
23

 Analisis data ini disusun secara 

sistematis dan dijabarkan dan ditarik kesimpulan sehingga 

dapat diceritakan kepada orang lain. Berikut adalah  diagram 

flowchart sebagai gambaran analisis data untuk digunakan 

peneliti dalam penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Data reduksi 

Reduksi  data merupakan proses pemilihan, 

pemustan perhatian pada  penyederhanaan,  

pengabstrakan  dan  transformasi  data  kasar yang  

muncul  dari  catatan-catatan  tertulis  di  lapangan.  

Proses  ini berlangsung  terus  menerus  selama  

penelitian  berlangsung,  bahkan sebelum  data  benar-

benar  terkumpul  sebagaimana  terlihat  dari kerangka 

konseptual penelitian, permasalahan studi,  

pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. 

eduksi  data  meliputi:  

1) meringkas  data 

2) mengkode 

3) menelusur  tema 

                                                             
22 Ibid.. 333. 
23 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2015). 210. 
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4) membuat  gugus-gugus.   

Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian 

singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang 

lebih luas.   

b. Penyajian data  

Menampilkan data yang telah didapatkan dari hasil 

penelitian lapangan untuk memperoleh suatu 

kesimpulan. Untuk dapat membuat penyajian data 

selain pada bentuk teks naratif, akan tetapi juga dapat  

seperti tabel, bagan, network dan grafik. penyajian 

pada penelitian ini data dilakukan untuk mendapatkan  

informasi secara mendalam terkait dengan budaya 

Tunggu Tubang pada masyarakat semende. 

c. Penarikan kesimpulan 

Tahap ini adalah tahap penarikan kesimpulan dari 

semua data yang sudah diperoleh sebagai hasil dari 

penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

adalah usaha untuk mencari atau memahami arti, 

kesesuaian, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat 

atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan 

kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, 

penyajian data serta penarikan kesimpulan dari 

kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan 

pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak 

langsung jadi, melainkan interaktif, dengan cara 

bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan 

penarikan kesimpulan selama waktu penelitian. 

Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik 

kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang 

disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan 

merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis 

data.Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir 

dari pengolahan data. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan di susun terbagi menjadi tiga bagian, 

yaitu bagian awal, bagian isis dan bagian akhir bagian isi. Untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini penulis 

membuat rancangan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I :    Pendahuluan Dalam bab ini penulis menguraikan 

penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, signifikasi/manfaat penelitian, kajian hasil 

penelitian yang relevan, dan sistematika pembahasan. 

BAB II :      Landasan Teori  

BAB III :  Metode Penelitian Pada bab ini penulis menjelaskan 

tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan 

jenis penelitian, populasi, sampel, teknik 

pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, 

definisi oprasional variable, instrument penelitian, uji 

validitas dan reabilitas data, teknikn analisis data. 

BAB IV :     Hasil penelitian  

BAB : Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Nilai 

Menurut Darji Darmodiharjo nilai ialah kualitas atau mutu dari 

objek yang berguna pada kehidupan manusia, baik lahir maupun 

batin. Menilai berarti mengukur, yaitu mengukur sesuatu dengan 

sesuatu yang lain apakah sesuatu tersebut memilki nilai yang 

positif atau bernilai negatif untuk diterapkan dalam kehidupan 

manusia, nilai adalah sebuah pondasi atau alasan manusia untuk 

melakukan sesuatu baik secara langsung maupun tidak.
24

 

Menurut bambang Daroeso seperti dikutip zainanl12 nilai 

adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu, yang 

menjadi dasar penentu tingkah laku sesorang. Jadi nilai adalah 

sebuah keputusan untuk menyatakan sesuatu bernilai positif atau 

bersifat negatif.
25

 

Khususnya mengenai kebaikan dan tidak kebaikan suatu 

hal.Nilai, menurut Milton Rokeach dan James Bank yang dikutip 

oleh Chabib Thoha, memiliki makna suatu tipe kepercayaan yang 

berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dalam mana 

seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau 

mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan.
26

 

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat 

berarti bagi kehidupan manusia. Khususnya mengenai kebaikan 

dan tidak kebaikan suatu hal.Nilai, menurut Milton Rokeach dan 

James Bank yang dikutip oleh Chabib Thoha, memiliki makna 

suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem 

kepercayaan dalam mana seseorang bertindak atau menghindari 

suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak 

pantas dikerjakan
27

 

                                                             
24 Darji Darmodiharjo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka, 2006). 
25 Zainal, Pengantar ISBD (yogyakarta: CV Budi Utama, 2015). 
26 M. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2006) h 61. 
27 Ibid h, 60 
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Sedangkan menurut Sidi Gazalba sebagaimana dikutib oleh 

Chabib Thoha nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia bukan 

benda fakta, tidakhanya persoalan benar dan salah yang menuntut 

pembentukan empirik, melainkan soal penghayatan yang 

dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi
28

 

Nilai-nilai tidak perlu sama bagi seluruh masyarakat dalam 

masyarakat terdapat kelompok yang berbeda atas dasar sosio-

ekonomis, politik, agama dan etnis masing-masing mempunyai 

sistem nilai yang berbeda. Nilai-nilai ditanamkan pada anak didik 

dalam suatu proses sosialisasi melalui sumbersumber yang 

berbeda. Berpijak dari berbagai pengertian tersebut nilai 

merupakan esensiyang melekat pada sesuatu yang sangat berarti 

bagi kehidupan manusia. Esensi belum berarti sebelum 

dibutuhkan oleh manusia, tetapi tidak berartiadanya esensi karena 

adanya manusia yang membutuhkan. Hanya saja kebermaknaan 

esensi tersebut semakin meningkat sesuai denganpeningkatan 

daya tangkap pemaknaan manusia itu sendiri. Jadi nilai adalah 

sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subyek menyangkut 

segala sesuatu yang baik atau yang buruk sebagai abstraksi, 

pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi 

perilaku yang ketat.
29

 

 

B. Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam  

Pendidikan pada umumnya, berasal dari kata didik dengan 

memberinya awalan “pe” dan akhiran “kan”. Ini mengandung 

arti perbuatan, hal, cara, dan sebagainya. Istilah pendidikan 

berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogie yang berarti 

bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian 

diterjemahkan kedalam bahasa inggris dengan istilah 

education yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam 

bahasa arab istilah ini sering diterjemahkan dengan Tarbiyah 

yang berarti pendidikan.
30

 

                                                             
28

 Ibid h 61. 
29 kaswardi EM, Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000 (jakarta: PT 

Gramedia, 2000). 
30 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: kalam Mulia, 2014). 
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Berdasarkan kutipan diatas maka dapat dipahami bahwa 

pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang 

berhubungan dengan transfer ilmu pengetahuan melalui 

pengajaran, pelatihan, dan bimbingan. Sehingga terjadinya 

proses perubahan, tingkah laku, dan sikap kearah yang lebih 

baik lagi. Pendidikan dalam konteks Islam secara bahasa 

menggunakan tiga kata yaitu “at-tarbiyah, al-ta‟lim, dan al-

takdib”. At-tarbiyah berakar dari tiga kata, yakni pertama 

berasal dari kata rabba yarbu yang artinya bertambah dan 

tumbuh. Kedua, berasal dari kata rabiya yarbi yang artinya 

tumbuh dan berkembang. Ketiga, berasal dari rabba yarabbu 

yang artinya memperbaiki, membimbing, menguasai, 

memimpin, menjaga, dan memelihara.
31

 

Berdasarkan kutipan diatas maka dapat dipahami bahwa 

pendidikan dalam konteks Islam berasal dari kata “at-

tarbiyah, al-ta‟lim, dan al-takdib”. At-tarbiyahyang berarti 

membimbing, maka membimbing disini adalah suatu proses 

pemberian bimbingan atau pengajaran dari pendidik kepada 

peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan potensi 

iman, kepribadian dan akhlak, serta intelektual agar 

terciptanya Insan Kamil yang berakhlaqul karimah. Al-ta‟lim 

secara lughawy berasal dari kata „allama yu „allimu yang 

artinya mengajar. Kata ta‟lim dalam arti pengajaran 

merupakan bagian dalam pendidikan banyak digunakan untuk 

kegiatan pendidikan yang bersifal non formal, seperti majlis 

ta‟lim. Selanjutnya al-ta‟dib berasal dari kata „addaba yu 

„addibu yang artinya memberi adab.
32

 

Berdasarkan kutipan diatas maka dapat dipahami bahwa 

Al-ta‟lim adalah proses mengajar dalam ruang lingkup lebih 

luas. Jika at-tarbiyah adalah proses bimbingan dari pendidik 

kepada peserta didik dalam ruang lingkup instansi pendidikan 

yang bersifat formal, maka ta‟lim disini merupakan proses 

mengajar dalam ruang lingkup non formal seperti majelis 

ta‟lim, tabliq akbar, yang hal tersebut merupakan proses 

                                                             
31 ibid, h. 33. 
32 ibid. 
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pengajaran agama Islam dari pemberi materi kepada 

pendengar. Sedangkan al-ta‟dib yaitu proses pembimbingan 

dan pengajaran adab kepada peserta didik, dengan tujuan agar 

terciptanya manusia yang berakhlaqul. 

Dalam masyarakat Indonesia selain kata agama, dikenal 

juga kata (Dien)dari bahasa arab dan kata (religi) dari bahasa 

eropa. Agama Islam ialah agamaAllah, dari Allah dan milik 

Allah. Dalam bahasa Arab kata dien digunakan 

untukmenyebutkan ”Agama”. Dien mengandung arti 

menguasai, menundukkan, patuh,hutang, balasan, dan 

kebiasaan. Hal ini memang sejalan dengan apa 

yangterkandung dalam agama mengenai syariat yang harus 

dipatuhi, keharusan tundukterhadap Tuhan, dan juga adanya 

pahala, siksa, surga, dan neraka sebagai balasan.
33

 

Agama merupakan peraturan yang dijadikan sebagai 

pedoman hidup sehingga dalam menjalani kehidupan ini 

manusia tidak mendasarkannya pada selera masing-masing. 

Dengan adanya peraturan (agama), manusia akan terhindar 

dari kehidupan yang memberlakukan hukum rimba, yaitu 

manusia yang kuat akan menindas manusia yang lemah. Kata 

Islam merupakan turunan dari kata assalmu, assalamu, 

assalamatu yang berrati bersih dan selamat dari kecacatan 

lahir dan batin. Islam berarti suci, bersih, tanpa cacat. Islam 

berarti (menyerahkan sesuatu). Islam adalah memberikan 

keseluruhan jiwa raga seseorang kepada Allah dan 

mempercayakan seluruh jiwa raga seseorang kepada Allah 

SWT. Makna lain dari turun kata Islam adalah damai atau 

perdamaian (al-salmu) dan keamanan. Islam adalah agama 

yang mengajarkan pada pemeluknya orang Islam, untuk 

menyebar benih perdamaian, keamanan, dan keselamatan 

untuk diri sendiri, sesama manusia dan kepada lingkungan 

sekitar.
34

  

Islam sebagai agama adalah risalah yang disampaikan oleh 

Allah kepadaRasul-Nya (Muhammad Saw.) sebagai petunjuk 

                                                             
33 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan 

Pemikiran Dan Kepribadian Muslim (bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) h. 28. 
34 ibid. 
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bagi manusia dan hukum-hukum sempurna untuk 

dipergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata 

carahidup serta mengatur hubungan dengan Tuhan (hablu 

minallah), sesama manusia(hablu minannas), dan alam sekitar. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengertian Pendidikan Islam menurut istilah yaitu proses 

transinternalisasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada 

peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, 

bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan 

potensinya, guna untuk mencapai keselarasan dan 

kesempurnaan hidup didunia dan di akhirat. Pendidikan Islam 

juga dapat diartikan sebagai pendidikan yang diciptakan, 

dilaksanakan, dan ditujukan untuk umat Islam. “Menurut 

Ungguh Muliawan, Pengertian pendidikan Islam dalam arti 

konkret adalah pendidikan yang diciptakan, dilaksanakan dan 

ditujukan untuk umat Islam”
35

. 

 Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa 

pendidikan Islam adalah pendidikan yang hanya ditujukan 

untuk umat Islam, sebagai usaha untuk mengarahkan dan 

membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah anak 

didik melalui ajaran Islam agar peserta didik menjadi manusia 

yang bertakwa, beriman, berakhlak, dan berilmu. Menurut 

pandangan Islam manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang 

didalam drinya diberi kelengkapan-kelengkapan psikologi dan 

fisik yang memiliki kecenderungan ke arah yang baik dan 

yang buruk. 
36

 

Maka melalui proses pendidikan, manusia akan dapat 

dimanusiakan sebagai hamba Tuhan yang mampu menaati 

ajaran agama-Nya dengan penyerahan diri secara total sesuai 

dengan kalimat yang diucapkan dalam sholat (inna sholatti wa 

nusuki wa mahyaaya wa mahmaatii lillaahi rabbil a‟lamin) 

“sesungguhnya sholatku, dan ibadahku, dan seluruh hidupku 

dan matiku semata-mata bagi Allah, pendidik seluruh alam”. 

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa di dalam 

                                                             
35 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam (jakarta: Logos, 2009) h, 6. 
36 Ibid h 72. 
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diri manusia diciptakan oleh Allah SWT berupa kelengkapan 

psikologi atau pikiran serta fisik yang memiliki 

kecenderungan ke arah yang baik dan buruk. Maka melalui 

proses pendidikan inilah, diharapkan mampu membimbing 

manusia memanfaatkan ciptaan yang diberikan Allah ke arah 

yang baik sehingga menjadi hamba yang senantiasa patuh 

terhadap perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
37

  

Pendidikan Islam berhubungan erat dengan Islam itu 

sendiri, yang terdiri dari akidah, syariat, akhlak, dan sistem 

kehidupannya. Pendidikan Islam sebagaimana diketahui 

adalah pendidikan yang dalam pelaksanaanya berdasarkan 

pada ajaran Islam. Ajaran Islam itu berdasarkan Al-Qur‟an, 

As-sunnah, pendapat para ulama, serta warisan sejarah 

tersebut. 

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa 

pendidikan Islam itu terdiri dari aqidah, syariat, dan akhlak. 

Aqidah disini bertujuan untuk menanamkan keyakinan 

didalam hati bahwa hanya Allah lah yang wajib di sembah. 

Akhlak menunjukkan manusia adalah makhluk ciptaan Allah 

yang paling sempurna, yang bertujuan sebagai pembeda 

antara makhluk-makhluk lainnya. Sedangkan syariat bertujuan 

untuk memelihara hak-hak asasi manusia. Semua hal diatas 

belandaskan kepada Al-Qur‟an dan As-sunnah serta sumber 

hukum pendukung lainnya. 

 

2. Landasan Pendidikan Islam 

Pendidikan merupakan proses atau usaha suatu kegiatan 

atau aktifitasharuslah mempunyai dasar berpijak yang baik 

dan kuat. Dasar dari suatubangunan adalah bagian dari 

bangunan yang menjadi sumber kekuatan danketeguhan tetap 

berdirinya bangunan itu pada pohon dasar itu adalah akar. 

Fungsinya yaitu mengeratkan berdirinya pohon. Begitu juga 

dengan pendidikan Islam, ia membutuhkan dasar yang kuat 

untuk menjamin “bangunan” pendidikan Islam teguh 

berdirinya agar usaha-usaha yang terlingkup di dalam 

                                                             
37 ibid h 73. 
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kegiatan pendidikan mempunyai sumber keteguhan, suatu 

sumber keyakinan agat jalan menuju tujuan dapat tegas 

terlihat, tidakmudah disimpangkan oleh pengaruh-pengaruh 

luar.
38

 

Dasar pendidikan Islam identik dengan dasar tujuan Islam 

sendiri.Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu al-

Quran dan hadits dankalau pendidikan diibaratkan bangunan, 

maka isi al-Quran dan haditslah yang menjadi fundamennya. 

Pandangan seperti ini banyak dianut oleh parapemikir 

pendidikan Islam atas dasar pemikiran tersebut, maka para 

ahlipendidikan muslim mengembangkan pemikiran mengenai 

pendidikan Islam dengan merujuk sumber utama ini, dengan 

bantuan berbagai metode dan pendekatan seperti qiyas, ijma‟, 

ijtihad, dan tafsir. Berangkat dari sinikemudian diperoleh 

suatu rumusan pemahaman yang komprehensiftentangalam 

semesta, manusia, masyarakat dan bangsa, pengetahuan 

kemanusiaan dan akhlak.
39

  

Secara detail, kemudian dasar-dasar pendidikan Islam 

dirumuskanoleh para ahli. Misalnya yang dirumuskan oleh 

Said Ismail Ali, sebagaimana dikutip oleh Muhaimin dan 

Abdul Mujib bahwa dasar ideal pendidikan Islam adalah 

mencakup: al-Quran, sunnah, teladan Nabi, 

kemaslahatanumat, nilai dan adat istiadat masyarakat dan 

hasil pemikiran (ijtihad). 

a. Al-Quran  

Al- Quran merupakan sumber nilai yang absolut 

yangeksistensinya tidak mengalami perubahan walaupun 

interpretasinyadimungkinkan mengalami perubahan yang 

sesuai dengan kontekszaman, ruang dan waktu. Al-Quran 

dapat menjadi dasar pendidikanIslam karena di dalamnya 

memuat beberapa aspek yang dapat dijadikansebagai 

sejarah pendidikan Islam ini bisa dilihat bagaimana al-

Quranmengisahkan beberapa kisah Nabi, misalnya Nabi 

Adam sebagaimanusia pertama sekaligus sebagai Rasul 

                                                             
38 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (bandung: PT. 

Al-Ma‟arif, 2009) h 41. 
39 ibid  h 43. 
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pertama. Ia merintis budayaawal di bidang tarbiyah, 

ta‟lim, dan ta‟dib. 
40

 Allah berfirman dalam surat al-

Baqarah ayat 31 

آءَ ٱَءاَدَم  وََعوَّىَ  ًَ ۡس
َ
َّهَ  ۡۡل ۡى لََعَ ُك  ىَّ َعَرَضه  َلَٰٓئَِمةِ ٱا ث  ًَ ۡ َػَقاَل  ل

ۢنِب 
َ
َج ۡى     أ َٓآءِ إِن ل  ل  آءِ ََٰٰٓٓ ًَ ۡس

َ
َِٰدؼنَِي  و ِي أِس  ٣١َص

     “Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-

nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian 

mengemukakannya kepada para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-

benda itu jika kamu mamang benar orang-orang 

yang benar!" 

 

Ayat ini menggariskan prinsip materi pendidikan yang 

terdiri dari masalah iman, akhlak ibadah, sosial dan 

pengetahuan.Selain itu Al-Quran juga sebagai pedoman 

normatif, teoritis dalam pelaksanaan pendidikan Islam.
41

 

Berdasarkan Al-Quranlah digali rumusan-rumusan 

pendidikan Islam agar sesuai dengan cita-cita Islam. 

 

b. Sunnah (hadist) 

Sunnah memang berkedudukan sebagai penjelas Al-

Quran namun pengamalan kekuatan kepada Allah sesuai 

dengan ajaran Al-Quran sering kali sulit terlaksana tanpa 

penjelasan dari sunnah atau hadits karenanya, Allah SWT 

memerintahkan kepada manusia untuk mentaati Rasul 

dalam kerangka ketaatan kepada-Nya. Allah SWT 

berfirman dalam surat An-Nisa‟ ayat 56: 

 

                                                             
40

 Muhaimin dan Abdul Mujib, op.cit., h. 145.. 
41 Zakiah Daradjat, et.all., Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), h. 20. 
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ٌَ ٱ إِنَّ  ِي وا  أَِب َّلَّ َِ َۡۡت َؽَفر  َ ا ٍ ًَ َّ وِيِهۡى ٍَاٗرُ ُك  ِۡ ََا َسۡوَن ٍ  ِ َٰج تََٰي
وق وا   و وًدا َغرۡيََها ِِلَذ  ۡى ج  َٰه  ۡهَن ى أَدَّ ه  و ود  َ ٱإِنَّ  ۡهَعَذاَب  ٱج  ََكَن  ّللَّ

ا   ًٗ  ٥٦َعزِيًزا َحِمي
 

      ”Sesungguhnya orang-orang yang kafir 

kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami 

masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali 

kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka 

dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan 

azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana”. 

 

Itulah sebabnya para ulama memandang bahwa sunnah 

merupakan sumber hukum Islam/ajaran Islam yang kedua 

setelah Al-Quran.
42

 Rasulullah juga berpesan kepada 

umatnya untuk berpegang teguh pada sunahnya. 

 

c. Teladan Sahabat Nabi 

Upaya sahabat Nabi dalam bidang pendidikan Islam 

sangatmenentukan perkembangan dewasa ini, upaya yang 

dilakukan oleh Abu Bakar adalah membukukan Al-Quran 

yang digunakan sebagai sumber pendidikan Islam, 

kemudian diteruskan oleh Umar bin Khattab yang banyak 

melakukan reaktualisasi ajaran Islam. Tindakan Umar ini 

sebagai salah satu model dalam membangun strategi 

kependidikan, terutama dalam pembaharuan pendidikan 

Islam. Kemudian tindakan tersebut diteruskan oleh 

Utsman bin Affan, misalnya dengan upaya melakukan 

sistematisasi terhadap al-Quran berupa kodifikasi al-

Quran. Kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib yang 

banyak merumuskan konsepkonsep ketarbiyahan, 

misalnya merumuskan etika anak didik kepada 

pendidiknya, atau sebaliknya.
43

 

                                                             
42 Muhaimin dan Abdul Mujib, loc.cit., h. 145.. 
43 Muhaimin dan Abdul Mujib, op.cit., h. 148-149.. 
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d. Hasil Pemikiran (Ijtihad) 

Hasil pemikiran atau ijtihad para mujtahid dapat 

dijadikan dasarpendidikan Islam apalagi ijtihad tersebut 

telah menjadi konsensus umum (ijma‟) sehingga 

eksistensinya semakin kuat. Tentu saja konsensus di sini 

adalah konsensus para pakar pendidikan yang menurut 

Zakiah Daradjat harus tetap bersumber pada Al-Quran 

dan sunnah yangdiolah oleh akal yang sehat oleh para 

pakar pendidikan Islam. Ijtihadtersebut juga harus dalam 

hal-hal yang berhubungan langsung dengan kebutuhan 

hidup di suatu tempat pada kondisi dan situasi tertentu 

dan teori-teori pendidikan baru hasil ijtihad harus 

dikaitkan dengan ajaran Islam dan kebutuhan hidup. 

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

yang menjadi dasar ideal pendidikan Islam adalah Al-

Quran dan sunnah, sebagaimana rujukan Islam. Kemudian 

ada yang menambahkan teladan sahabat Nabi, 

kemaslahatan umat, nilai atau adat istiadat yang 

berkembang di masyarakat, dan hasil pemikiran (ijtihad) 

para tokoh pendidikan Islam.
44

 

 

3. Tujuan Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam baik makna maupun tujuannya haruslah 

mengacu kepada penanaman nilai-nilai Islam dan tidak 

melupakan etika sosial dan moralitas sosial. Penanaman nilai-

nilai ini juga dalam rangka menuai keberhasilan hidup didunia 

bagi anak didik yang kemudian akan mampu membuahkan 

kebaikan diakhirat kelak. 

Mahmud Yunus mengatakan bahwa tujuan pendidikan 

agama adalah mendidik anak-anak, pemuda-pemudi, maupun 

orang dewasa supaya menjadi seorang muslim sejati, beriman 

teguh, beramal sholeh, dan berakhlak mulia sehingga ia 

menjadi anggota masyarakat yang mandiri, mengabdi kepada 
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Allah dan berbaksi kepada bangsa dan tanah airnya serta 

sesama umat manusia.
45

 

Menurut M. Arifin, bahwa tujuan pendidikan Islam adalah 

menanamkan takwa dan akhak serta menegakkan kebenaran 

dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan 

berbudi luhur menurut ajaran Islam. Tujuan ini ditetapkan 

berdasarkan atas pengertian bahwa pendidikan Islam 

merupakan bimbingan terhadap pertumbuhan ruhani dan 

jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, 

mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya 

semua ajaran Islam. Menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan umum 

dan pengajaran dalam Islam ialah menjadikan manusia 

sebagai abdi atau hamba Allah SWT. Tujuan ini mungkin 

membuahkan tujuan-tujuan khusus. Mengingat bahwa Islam 

adalah risalah samawi yang diturunkan kepada seluruh 

manusia, maka sudah seharusnya bila sasaran tujuan umum 

pendidikan Islam adalah seluruh manusia pula.
46

 

Konsepsi di atas secara global mengisyaratkan bahwa ada 

dua hal yang harus direalisasikan dalam praktek pendidikan 

Islam, yaitu dimensi dialektika horizontal dan dimensi 

ketundukkan vertikal pada dimensi dialektika horizontal 

pendidikan Islam hendaknya mampu mengembangkan realitas 

kehidupan baik yang menyangkut dengan diri manusia, 

masyarakat, maupun alam semesta beserta segala isinya. 

Sementara dimensi ketundukkan vertikalmengisyaratkan 

bahwa pendidikan Islam selain sebagai alat untuk memelihara, 

memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam juga 

hendaknya menjadi jembatan untuk memahami fenomenadan 

misteri kehidupan dalam upaya mencapai hubungan yang 

abadi dengan Tuhan.
47

 

Uraian ini memberi gambaran umum tentang tujuan 

pendidikan Islam bahwa tujuan pendidikan Islam adalah 

tujuan hidup itu sendiri maka tidaklah salah apabila dikatakan 

                                                             
45 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat 

(jakarta: kencana, 2014) h. 77. 
46 M. Arifin, Filsafat Pedidikan Islam (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2007). 
47 Ahmad D Marimba, op.cit., h. 4. 
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bahwa pendidikan adalah kehidupan, dan kehidupan adalah 

pendidikan. Berdasarkan hal itu maka dapat dikatakan bahwa 

tujuan pendidikan Islam pada hakekatnya adalah realisasi dari 

citacita ajaran Islam itu sendiri yang membawa misi bagi 

kesejahteraan alam semesta seisinya, baik di dunia maupun di 

akhirat. Konsep khalifah yang agung yang mempunyai 

pengetahuan untuk memahami diri sendiri, sifat Tuhan dan 

watak alam semesta dan konsep 'abd Allah yang sadar bahwa 

semua tindakan dan perilaku dirinya adalah dalam rangka 

pengabdian dan ibadah kepada Allah. Inilah yang menjadi 

tujuan asasi dari pendidikan Islam. 

Dalam proses pendidikan, tujuan tersebut dicapai secara 

integral, tidak terpisah, sehingga dapat mewujudkan tipe 

manusia paripurna seperti dikehendaki oleh Islam. Tipe inilah 

yang biasanya disebut sebagai insankamil karena tujuan 

pendidikan pada hakikatnya merupakan cita-cita mewujudkan 

nilai-nilai maka filsafat pendidikanlah yang memberi dasar 

dan corak serta arah tujuan pendidikan itu sendiri. Rangkaian 

proses penyampaiannya, filsafat pendidikan berfungsi sebagai 

korektor terhadap kesalahan atau penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi, sehingga memungkinkan proses 

tersebut dapat berfungsi kembali dalam jalur tujuannya.
48

 

Sedangkan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan 

pendidikan agama Islam yang paling utama adalah beribadah 

dan taqarrub kepada Allah dan kesempurnaan insani yang 

tujuannya kebahagian dunia dan akhirat.Dapat ditarik 

kesimpulan dari pendapat Mahmud Yunus dan Al-Ghazali 

tentang tujuan pendidikan agama Islam, bahwa tujuan dari 

pendidikan agama Islam adalah mendidik seorang muslim 

agar beriman teguh, beramal sholeh, dan berakhlak mulia 

dengan tujuan utama beribadah kepada Allah dan mencari 

kebahagian dunia dan akhirat. Menurut Abd Ar-Rahman 

Shaleh, menyatakan tujuan pendidikan Islam dapat 

dikalsifikasikan menjadi empat dimensi yaitu : 

                                                             
48 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bina Aksara, 2007), h. 
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a. Tujuan Pendidikan Jasmani (al-ahdaf al-jismiyyah), yaitu 

mempersiapkan diri manusia sebagai pengemban tugas 

khalifah dibumi melalui keterampilan-keterampilan fisik. 

b. Tujuan Pendidikan Ruhani (al-ahda ar-ruhaniyyah), yaitu 

meningkatkan jiwa dan kesetian yang hanya kepada Allah 

semata dan melaksanakan moralitas Islami yang 

dicontohkan oleh para Nabi. 

c. Tujuan Pendidikan Akal (al-ahdaf al-aqliyyah) yaitu 

pengarahan inteligensi untuk menemukan kebenaran dan 

sebab-sebabnya dengan telaah tanda-tanda kekuasaan 

Allah dan menemukan pesan-pesan dari ayat-ayat-Nya 

yang berimplikasi pada peningkatan iman kepada sang 

pencipta. 

d. Tujuan Pendidikan Sosial (al-ahdaf al-ijtima‟iyyah), yaitu 

pembentukan kepribadian yang utuh, yang menjadi bagian 

dari komunitas sosial. identitas sosial tercermin sebagai 

an-nas.49
 

Berdasarkan pndapat Abd Ar-Rahman Shaleh tentang 

tujuan pendidikan Islam, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan Islam merupakan pendidikan yang 

pembinaannya secara lengkap yakni yang memiliki tujuan 

mendidik jasmani, ruhani, akal, dan sosial. Sehingga 

terciptanya insan kamil yang mencerminkan sikap 

berlandaskan pada al-qur‟an. Salah satu syarat kehidupan 

manusia yang teramat penting adalah keyakinan, yang 

oleh sebagian orang dianggap menjelma sebagai agama. 

Agama bertujuan untuk mencapai kedamaian rohani dan 

kesejahteraan jasmani. Setiap orang yang percaya akan 

kebesaran Allah yang menciptakan alam semesta ini 

mereka akan selalu memuja atas rahmat-Nya. Adapun 

tujuan agama Islam terhadap kehidupan manusia yaitu : 

1) Penyelamat manusia baik di dunia maupun di akhirat. 

2) Pengendalian diri. 

                                                             
49 Abd Ar-Rahman Shaleh, Education Theory a Qur‟anic Outlook, (Terj. 

Arifin HM, 1991) h. 138-153. 
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3) Menjamin kebahagian manusia di dunia dan akhirat. 

4) Sumber moral. 

5) Memberikan bimbingan rohani. 

6) Pengawasan yang paling ampuh.
50

 

 

Adapun tujuan dari pendidikan Islam terhadap peserta 

didik yaitu: 

1) Memperkenalkan kepada pesera didik tentang akidah 

Islam, dasar-dasar agama, tata cara beribadah yang 

benar bersumber dari syariat Islam. 

2) Menumbuhkan kesadaran yang benar kepada peserta 

didik terhadap agama termasuk prinsip-prinsip dan 

dasar-dasar akhlak mulia. 

3) Menanamkan keimanan kepada Allah pencipta alam. 

malaikat, rasul, dan kitab-Nya. 

4) Menumbuhkan minat peserta didik untuk menambah 

ilmu pengetahuan tentang adab, pengetahuan 

keagamaan, dan hukum-hukum Islam. 

5) Menanamkan rasa cinta dan penghargaan Al-Qur‟an, 

membaca, memahami, dan mengamalkannya. 

6) Menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan 

kebudayaan Islam. 

7) Menumbuhkan rasa rela, optimis, percaya diri, dan 

bertanggung jawab.
51

 

 

4. Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam sangat menekankan kepada peserta 

didik untuk selalu mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam yang 

terkandung didalamnya hakikat dan tujuan pendidikan Islam 

itu sendiri tidak lepas dari upaya seorang pendidik untuk 

menanamkan nilai-nilai ajaran Islam kepada peserta didik agar 

nilai-nilai tersebutmenjadi acuan peserta didik untuk selalu 

menjadikan ajaran Islam sebagai the way of life. Pendidikan 

                                                             
50 Solihah Titin Sumanti, Dasar-Dasar Materi Pendidikan Agama Islam 

Untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). h. 34-35. 
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Islam adalah mencakup semua proses pemikiran, 

penyelenggaraan dan tujuan, mulai dari gagasan, visi, misi, 

institusi (pranata), kurikulum, buku pelajaran, metodologi, 

SDM, proses belajar mengajar, lingkungan pendidikan, yang 

disemangati dan bersumber pada ajaran dan nilai-nilai Islam, 

yang secara built-in (menyatu) mewarnai proses pendidikan 

tersebut.
52

 

Berdasarkan pengertian pendidikan Islam di atas sangat 

jelas bahwa, nilai tidak lepas dari subtansi ajaran Islamitu 

sendiri lebih dari itu fungsi pendidikan Islam adalah pewaris 

dan pengembangan nilai-nilai dienul Islam serta memenuhi 

aspirasi masyarakat dan kebu tuhan tenaga di semua tingkat 

dan bidang pembangunan bagi terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat. Nilai pendidikan Islam perlu ditanamkan pada 

anak sejak kecil agar mengetahui nilai-nilai agama dalam 

kehidupannya.
53

 

Dimensi nilai-nilai agama di antaranya, dimensi 

kayakinan atau akidah dalam Islam menunjukkan pada 

seberapa tingkat keyakinan muslim terhadap kebenaran ajaran 

agamanya, terutama terhadap ajaran-ajaran yang bersifat 

fundamental dan dogmatik di dalam keberIslaman, isi dimensi 

keimanan menyangkut keyakinan tentang Allah, para 

malaikat, Nabi/Rasul, kitab-kitab Allah, surga dan mereka 

serta qadha dan qadar.
54

 Aspek akidah dalam dunia 

pendidikan Islam pada dasarnya merupakan proses 

pemenuhan fitrah bertauhid ketika berda di alam arwah 

manusiatelah mengikrarkan ketauhidannya itu sebagaimana 

ditegaskan dalam surat al-A‟raf ayt 172 yang berbunyi: 

 

 

 

                                                             
52 Muhammad Tholhah hasan, Dinamika Pemikiran tentang Pendidikan 

Islam, (Jakarta:Lantabora Press, 2012), hlm.2. 
53 Ibid h 5 . 
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ۡى  ِإَوذۡ  ۡصَهَده 
َ
ۡى َوأ ِيَّجَه  ورِهِۡى ذ ر  ه  ٌۢ أَِِنٓ َءاَدَم ِيٌ ظ  َخَذ َربَُّك ِي

َ
أ

ۡى   لَۡست  أَِرب ِؾ 
َ
ِسِهۡى أ ٍف 

َ
َٰٓ أ ول وا  يَۡوَم  لََعَ ن َتق 

َ
ْٓۚ أ قَال وا  أَََلَٰ َصِهۡدٍَا

ةِٱ ًَ َٰ َِٰفونَِي   ۡهقَِي ََٰذا َغ ٌۡ َه ا َع ََّ  ١٧٢إٍَِّا ل 

     Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan 

keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah 

mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya 

berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka 

menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi 

saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari 

kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami 

(bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap 

ini (keesaan Tuhan)", 

Dimensi praktik agama atau syari‟ah menyangkut 

pelaksanaan salat, puasa, zakat, haji, membaca al-Qur‟an, 

do‟a, zikir, ibadah qurban, i‟tikaf di mesjid pada bulan puasa, 

dan sebagainya. Beberapa hal tersebut termasuk kegiatan 

ubudiyah yaitu pengabdian ritual sebagaimana diperintahkan 

dan diatur di dalam al-qur‟an dan sunnah. Aspek ibadah 

disamping bermanfaat bagi kehidupan duniawi, tetapi yang 

paling utama adalah sebagai bukti dari kepatuhan manusia 

memenuhi perintahperintah Allah.  

Dimensi pengalaman atau akhlak menunjukkan pada 

seberapa muslim berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran-

ajaran agamanya, yaitu bagaiamana individuindividu berelasi 

dengan dunianya, terutama dengan manusia lain. 

DalamkeberIslaman, dimensi ini meliputi suka menolong, 

bekerjasama, berderma, mensejahterakan dan menumbuh 

kembangkan orang lain dan sebagainya.
55

  

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai 

agama atau keberagaman terbentuk dari tiga dimensi, yang 

pertama yaitu berupa akidah atau kepercayaan kepada Allah 
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SWT, kemudian berupa syariah atau praktik agama dan yang 

terakhir adalah akhlak seseorang sebagai wujud ketakwaan 

manusia kepada Tuhannya, ketiga hal tersebut memang tidak 

bisa terpisahkan, karena saling melengkapi satu sama lain. 

Jika seseorang telah memiliki akidah atau keimanan tentunya 

seseorang tersebut akan melaksanakan perintah Tuhannya 

yaitu melaksanakn syari‟ah agama atau rajin beribadah dan 

untuk menyempurnakan keimanannya seseorang harus 

memiliki akhlakul karimah.
56

 

Uraian diatas diperkuat oleh Endang Saifuddin Anshari 

yang mengungkapkan bahwa pada dasarnya Islam dibagi 

menjadi tiga bagian, akidah, ibadah dan akhlak ketiganya 

saling berhubungan satu sama lain. Keberagaman dalam Islam 

bukan hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja, 

tetapi juga dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Sebagai suatu 

sistem yang menyeluruh, Islam mendorong pemeluknya untuk 

beragama secara menyeluruh pula.
57

 

Namun ada pendapat lain yang membagi bentuk 

keberagaman menjadi dua, yaitu pendapat dari Muhaimin 

yang menyatakan bahwa Kontek pendidikan agama atau yang 

ada dalam religius terdapat dua bentuk yaitu ada yang bersifat 

vertikal dan horizotal. Yang vertikal berwujud hubungan 

manusia dengan Allah (habl minallah), misalnya shalat, doa, 

puasa, khataman al-Qur an dan lain-lain. Yang horizontal 

berwujud hubungan antar manusia atau antar warga sekolah 

(habl min annas), dan hubungan mereka dengan lingkungan 

alam sekitarnya. Pada dasarnya pembagian bentuk diatas 

adalah sama karena dimensi keyakinan atau akidah dan 

syariah sama halnya dengan bentuk vertikal yaitu hubungan 

manusia dengan Allah (hablminallah), sedangkan dimensi 

akhlak termasuk dalam bentuk yang bersifat horizontal, 

hubungan dengan sesama mausia atau habl minan nas.58
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Persada, 2006) hlm 107. 



 

 

 

38 

Penanaman nilai-nilai religius ini tidak hanya untuk 

peserta didik tetapi juga penting dalam rangka untuk 

memantabkan etos kerja dan etos ilmiah bagi tenaga 

kependidikan di madrasah, agar dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab dengan baik. Selain itu juga agar 

tertanam dalam jiwa tenaga kependidikan bahwa memberikan 

pendidikan dan pembelajaran pada peserta didik bukan 

semata-mata bekerja untuk mencari uang, tetapi merupakan 

bagian dari ibadah. Berbagai nilai akan dijelaskan sebagai 

ulasan berikut. Nilai-nilai pendidikan Islam itu meliputi:
59

 

a. Nilai Pendidikan Aklak 

Pendidikan Akhlak adalah bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari pendidikan agama, karena yang baik 

menurut akhlak, baikpula menurut agama, dan yang buruk 

menurut ajaran agama buruk juga menurut akhlak. Akhlak 

merupakan realisasi dari keimanan yang dimiliki oleh 

seseorang. 

Akhlak berasal dari bahasa arab jama‟ dari khuluqun, 

yang secara bahasa berarti: budi pekerti, perangai, tingkah 

laku atau tabiat.
60

 Pengertian ini dapat dipahami bahwa 

akhlak berhubungan dengan aktivitas manusia dalam 

hubungan dengan dirinya dan orang lain serta lingkungan 

sekitarnya. Ahmad Amin merumuskan akhlak ialah ilmu 

yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa 

yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada 

yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh 

manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan 

untuk melakukan apa yang harus diperbuat Sehingga 

dengan demikian akhlak menurut Ahmad Amin adalah 

deskripsi baik, buruk sebagai opsi bagi manusia untuk 

melakukan sesuatu yang harus dilakukannya. Akhlak 

merupakan suatu sifat mental manusia dimana hubungan 

dengan Allah SWT dan dengan sesama manusia 
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dalamkehidupan bermasyarakat. Baik atau buruk akhlak 

disekolah tergantung pada pendidikan yang diberikan oleh 

gurunya.
61

 

 

b. Nilai Pendidikan Ibadah 

Ibadah adalah suatu wujud perbuatan yang dilandasi 

rasapengabdian kepada Allah SWT.
62

 Ibadah juga 

merupakan kewajiban agama Islam yang tidak bisa 

dipisahkan dari aspek keimanan.Keimanan merupakan 

pundamen, sedangkan ibadah merupakan manisfestasi dari 

keimanan tersebut.
63

 

Abu A‟alal Maudi menjelaskan ibadah berasal darikata 

Abd yang berarti pelayan dan budak. Jadi hakikat ibadah 

adalah penghambaan. Sedangkan dalam arti 

terminologinya ibadah adalah usaha mengikuti mhukum 

dan aturan- aturan Allah SWT dalam menjalankan 

kehidupan sesuai dengan perintahnya, mulai dari akil 

balig sampai meninggal dunia.
64

 

Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa 

ibadah merupakan ajaran Islam yang tidak dapat 

dipisahkan dari keimanan, karena ibadah merupakan 

bentuk perwujudan dari keimanan. Sehingga dengan 

demikian kuat ataulemahnya ibadah seseorang ditentukan 

oleh kualitas imannya. Semakin tinggi nilai ibadah yang 

dimiliki akan semangkin tinggipula keimanan seseorang. 

Jadi ibadah adalah cermin atau bukti nyata dari aqidah. 

Dalam pembinaan ibadah ini, firman Allah SWT dalam 

surat Taha ayat 132, yang berbunyi: 
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Seluruh tugas manusia dalam kehidupan ini 

berakumulasi pada tanggung jawabnya untuk beribadah 

kepada Allah SWT pada usia anak 6 sampai 12 tahun 

bukanlah masa pembebanan atau pemberian kewajiban, 

tetapi merupakan masa persiapan latihan dan pembiasaan, 

sehingga ketika anak memasuki usia dewasa, pada 

saatmereka mendapatkan kewajiban dalam beribadah, 

segala jenis ibadah yang Allah SWT wajibkan dapat 

mereka lakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, 

sebab sebelumnya ia terbiasa dalam melaksanakan ibadah 

tersebut.Jika ditinjau lebih lanjut ibadah pada dasarnya 

terdiri dari dua macam yaitu: Pertama; Ibadah „Am yaitu 

seluruh perbuatanyang dilakukan oleh setiap muslim 

dilandasi dengan niat karena Allah SWT. Kedua; Ibadah 

Khas yaitu suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan 

perintah dari Allah SWT dan Rasul-Nya. 

 

c. Nilai Pendidikan Akidah 

Kata aqidah berasal dari Bahasa Arab, yaitu aqada-

yakidu, aqdan yang artinya mengumpulkan atau 

mengokohkan, dari kata tersebutdibentuk kata Aqidah. 

Kemudian Endang Syafruddin Anshari mengemukakan 

aqidah ialah keyakinan hidup dalam arti khas yaitu 

pengikraran yang bertolak dari hati.Pendapat Syafruddin 

tersebut sejalan dengan pendapat Nasaruddin Razak yaitu 

dalam Islam aqidahadalah iman atau keyakinan. Aqidah 

adalah sesuatu yang perludipercayai terlebih dahulu 

sebelum yang lainnya. Kepercayaan tersebut hendaklah 

bulat dan penuh, tidak tercampur dengan syak, ragu dan 

kesamaran.
65

 

Dalam pembinana nilai-nilai aqidah ini memiliki 

pengaruh yang luar biasa pada kepribadian anak, pribadi 

anak tidak akan didapatkan selain dari orang tuanya, 

pembinaan tidak dapat diwakili dengan sistim pendidikan 
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yang matang. Jadi aqidah adalah sebuah konsep yang 

mengimani manusia seluruh perbuatan dan prilakunya dan 

bersumber pada konsepsi tersebut. Aqidah Islam 

dijabarkan melalui rukun iman dan berbagai cabangnya 

seperti tauhid ulluhiyah atau penjauhan diri dari perbuatan 

syirik, aqidah Islam berkaitan pada keimanan. Anak pada 

usia 6 sampai 12 tahun harus mendapatkan pembinaan 

aqidah yang kuat, sebab apabila anak telah dewasa mereka 

tidak terombang-ambing oleh lingkungan mereka. 

Penanaman aqidah yang mantappada diri anak akan 

membawa anak kepada pribadi yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT.
66

 

 

C. Suku Semende 

1. Pengertian suku semendo 

Pengertian semendo secara bahasa menurut Thohlon Abd 

Rauf, mempunyai tiga    makna, yakni: Pertama, Semende 

berarti akad nikah atau kawin. Kedua, kata Semende adalah 

rangkaian dari kata same dan nde. Same artinya sama dan nde 

artinya sama miliki atau kepemilikan bersama. Ketiga, kata 

Semende berasal dari kata Semahnde, Se artinya satu atau 

kesatuan, mah artinya rumah, dan nde artinya milik, 

kepunyaan, atau hak. Jadi semahnde maknanya rumah 

kesatuan milik bersama.
67

 

pengertian Semende menurut istilah memiliki tiga 

pengertian juga yaitu : Pertama, Semende dengan artian ikatan 

tali Allah dan tali Rasulullah, karena itu   Semende   juga 

berarti syahâdatain yang menjelaskan bahwa orang-orang 

Semende telah memiliki kesaksian bahwa Allah Yang Maha 

Esa sebagai Tuhannya dan Muhammad SAW sebagai 

Rasulullah yang di buktikan melalui dua kalimat syahadat. 

Kedua,kata Semende yaitu gabungan dari kata Semahnde 
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yang artinya rumah kesatuan milik bersama. Semende 

mengajarkan supaya setiap pribadi merasa terikat dengan 

rumah keluarga, dan rumah keluarga ini harus terikat dalam 

satu kesatuan dengan rumah induk yang secara adat Semende 

dinamakan Rumah Tunggu Tubang. 

Ketiga, kata Semende adalah gabungan dari kata Samende, 

yang berarti persamaan kedudukan. Jelasnya bahwa Semende 

mengajarkan semua manusia baik laki-laki dan maupun 

perempuan memiliki persamaan derajat dihadapan Allah SWT 

dan sesama manusia dengan pembagian tugas dalam 

persamaan kewajiban dan persamaan hak yang disesuaikan 

dengan fitrah dan kemampuan masing-masing. 
68

 

pengertian Semende menurut istilah memiliki tiga 

pengertian juga yaitu : Pertama Semende dengan artian ikatan 

tali Allah dan tali Rasulullah, karena itu   Semende   juga 

berarti syahâdatain yang menjelaskan bahwa orang-orang 

Semende telah memiliki kesaksian bahwa Allah Yang Maha 

Esa sebagai Tuhannya dan Muhammad SAW sebagai 

Rasulullah yang di buktikan melalui dua kalimat syahadat. 

Kedua,kata Semende yaitu gabungan dari kata Semahnde 

yang artinya rumah kesatuan milik bersama. Semende 

mengajarkan supaya setiap pribadi merasa terikat dengan 

rumah keluarga, dan rumah keluarga ini harus terikat dalam 

satu kesatuan dengan rumah induk yang secara adat Semende 

dinamakan Rumah Tunggu Tubang. Ketiga, kata Semende 

adalah gabungan dari kata Samende, yang berarti persamaan 

kedudukan. Jelasnya bahwa Semende mengajarkan semua 

manusia baik laki-laki dan maupun perempuan memiliki 

persamaan derajat dihadapan Allah SWT dan sesama manusia 

dengan pembagian tugas dalam persamaan kewajiban dan 
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persamaan hak yang disesuaikan dengan fitrah dan 

kemampuan masing-masing.
69

 

Masyarakat Semende merupakan masyarakat yang 

memiliki struktur keluarga yang cukup jelas. Masing-masing 

struktur memiliki fungsi dan tugas masing-masing. puyang 

jurai / Mareje Tinggi, Jenang Jurai / Mareje, Tunggu Tubang, 

Anak Belai dan Apit Jurai. Untuk lebih jelasnyadapat dilihat 

pada bagan di bawah ini: 

a. Payung jurai 

Payung Jurai adalah semua anak laki-laki yang 

urutannya teratas dari satu keluarga yakni semua saudara 

laki-laki dari nenek perempuan kita, ( tunggu tubang ) 

adik-adik beradik dengan nenek kita. tegasnya payung 

jurai ini adalah semua paman dari ibu kandung kita. 

Informasi ini menjelaskan bahwa Puyang Jurai adalah 

kekek dari Tunggu Tubang. 

b. Jenang Jurai 

Jenang Jurai adalah semua saudara laki-laki dari ibu. 

Konsep ini mengambarkan setiap laki-laki yang ada 

hubungan darah dengan tunggu tubang seara otomatis 

menjadi Jenang Jurai. Kelompok ini sesungguhnya yang 

mendapatkan perhatian dan kontrol lebih dari seorang 

tunggu tubang, sebab orang inilah yang harus dibina dan 

dijamin kelangsungan hidup mereka oleh tunggu tubang, 

sampai mereka menikah atau membentuk keluarga baru. 

c. tunggu tubang 

Tunggu tubang adalah anak perempuan yang tertua 

dari keluarga dan Kedudukan tunggu tubang ini adalah “ 

turun temurun “ kecuali terjadi hal-hal yang memaksa 

untuk memindahkan kedudukan tunggu tubang tersebut, 

kepada anak perempuan yang lain yakni yang lebih muda. 

Dengan jalan dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam 

rembukan yang di pimpin oleh Payung Jurai atau Jenang 

Jurai bertempat dirumah tunggu tubang. Tunggu tubang 
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secara otomatis menerima hak dan kewajiban seperti 

untuk memelihara / menjaga ( mengurus ) dan memakan 

(menikmati) serta menggunakan harta turunan (warisan) 

dari nenek moyang, turun kepada ibu kandung dari tunggu 

tubang. 

d. Anak Belai 

Kehidupan masyarakat semende mengenal 

mereje, setiap mereje dengan sendiri sudah tentu anak 

belai. Anak belai adalah semua anak dan menantu dari 

tunggu tubang, adik perempaun dari tunggu tubang, 

semua saudara perempuan dari tunggu tubang itu 

adalah “ anak belai “ kedudukannya terhadap mereje. 

e. Apit Jurai 

Apit Jurai adalah semua keluarga yang 

hubungannya dengan keluarga tunggu tubang, tegasnya 

yang masih ada hubungan darah dengan keluarga itu 

(famili). Disini ada pengecualian yakni orang tidak ada 

hubungan darah telah diangkat dalam keluarga itu 

otomatis menjadi Apit Jurai. Berdasarkan pengertian 

ini dapat disimpulkan bahwa apit jurai adalah setiap 

anak keturunan baik dari saudara laki-laki ataupun 

saudara perempuan baik dari generasi pertama sampai 

generasi berikutnya merupakan apit jurai. 

 

2. Lambang-lambang adat semende 

a. Kujur/ Tombak/ Balau 

Dari segi bentuk, lambang ini mencerminkan 

kejujuran. Jadi, kejujuran menjiwai kepribadian warga 

masyarakat hukum adat semende seutuhnya tercermin 

dalam lambang, walaupun lambang ini seolah olah 

hanya untuk tunggu tubang, namun berlaku umum. 

b. Kampak/ Kapak 

Kampak jenis alat yang digunakan untuk 

memotong, menebang dan membelah kayu. Mata 

kampak terdiri dari sisi kiri dan kanan. Lambang ini 

justru mengandung makna bahwa dua keluarga yakni 

keluarga pihak laki laki dan perempuan harus 
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diperlakukan sama dalam membina jurai. Jadi, Tunggu 

Tubang Semende dan masyarakat semende umumnya 

berlaku adil dalam membina, mengayomi keluarga. 

 

 

c. Jale/ Jala 

Jala semacam alat untuk digunakan menangkap 

ikan. Benda ini terbuat dari benang. Jala terdiri dari 

tiga bagian penting yaitu pusat jala, daun jala dan 

rantai yang disebut batu jala. Jala dapat ditarik, 

sehingga batu jala yang berbentuk cincin akan 

terkumpul. Secara philosofis lambang ini mengandung 

makna persatuan keluarga yang disebut jurai tidak 

terpecah yang dikomandoi para meraje. 

d. Tebat/ Kolam Ikan 

Tradisi masyarakat hukum adat semende bahwa 

kolam ikan merupakan kebanggaan Tunggu Tubang. 

Kolam ini, berisi air dan ikan yang dipelihara oleh 

Tunggu Tubang, dimana satu saat dapat dipanen baik 

menggunakan pancing atau jala. 

 

D. Adat tunggu tubang 

1. Pengertian tunggu tubang 

Tunggu Tubang merupakan suatu adat yang terdapat pada 

masyarakat suku Semende yang masih berlaku hingga 

sekarang dan berlangsung secara turun temurun, di mana harta 

pusaka warisan dari nenek moyang jatuh kepada anak 

perempuan tertua. Adapun pengertian tunggu tubang secara 

bahasa Tunggu Tubang terdiri dari dua kata yang sangat 

berlainan artinya yaitu, “Tunggu” dan “Tubang”. Kata 

“Tunggu” dapat dimaknai menanti atau menunggu, dan 

sedangkan kata “Tubang” berasal dari bahasa semende yang 

memiliki arti sepotong bambu, yang tutupnya terbuat dari 
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bambu yang digunakan  untuk menyimpan alat-alat atau 

bahan-bahan dapur.
70

 

Tunggu Tubang juga dapat di artikan  menunggu barang 

yang dijadikan keluarga sebagai tempat untuk menyimpan 

bahan keperluan sehari-hari ini adalah makna kiasan dari 

menunggu harta orang tua.
71

 Di berikan kepada anak 

perempuan tertua pada masyarakat Suku Semende yang garis 

keturunannya dari ibu. Dengan demikian, seorang yang 

menjadi Tunggu Tubang harus sanggup memikul berbagai 

masalah dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, 

baik beban yang berat maupun beban yang ringan. 

Adat Tunggu Tubang merupakan wujud kebudayaan, 

norma atau seperangkat aturan yang percayai oleh masyarakat 

Semende, dan merupakan warisan turun temurun dari nenek 

moyang yang diberlakukan pada anak perempuan tertua 

dalam sebuah keluarga yang mana harta warisannya tidak bisa 

dibagi. Di dalam penguasaan harta, anak yang mendapatkan 

julukan Tunggu Tubang dibantu dan di awasi anak laki-laki 

yang disebut Payung Jurai. Jabatan Tunggu Tubang juga 

hanya dapat diterima oleh orang-orang tertentu saja. Adapun 

yang berhak untuk menerima jabatan tersebut adalah: 

a. Anak tue istilah untuk anak perempuan tertua sampai 

turun temurunnya 

b. Bagi anak tunggal, maka secara otomatis pula menjabat 

sebagai Tunggu Tubang.  

c. Jika dalam keluarga tidak ada keturunan, maka 

dilaksanakan lah musyawarah di dalam keluarga untuk 

menentukan siapa yang berhak untuk menduduki jabatan 

sebagai anak Tunggu Tubang yang dihadiri oleh apit jurai 

yang mempunyai tujuan agar harta Tunggu Tubang tetap 

terpelihara dan terjaga. 
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d. Jika didalam keluarga hanya terdapat anak kandung laki-

laki saja, maka akan dilaksanakan juga musyawarah 

keluarga untuk menentukan siapa yang akan menjabat 

sebagai anak Tunggu Tubang. 

Seseorang yang menjadi Tunggu Tubang harus 

mengamalkan dasar-dasar atau fungsi Tunggu Tubang. 

Dasar atau fungsi Tunggu Tubang itu adalah sebagai 

berikut: 

e. Memegang pusat jale, yang artinya apabila dikipaskan 

batu jale itu bertaburan dan apabila ditarik kembali 

bersatu. Dengan arti kata lain, mengayomi  semua sanak 

keluarga yang jauh maupun yang dekat. 

f. Mengenggam kapak, artinya semua pengurusan tidak 

boleh berbeda-beda antara kedua belah pihak, dan harus 

bersifat adil tidak boleh memihak kepada siapapun baik 

dari keluarga dari suami ataupun keluarga dari pihak 

isteri. 

Harus bersifat balau (tombak), yang maknanya jika dipanggil 

atau diperintahkan harus segera melaksanakan, yang menurut 

kebiasaannya, perintah itu datang dari Entue Meraje. Harus 

bersifat guci,  yang artinya seseorang yang menjadi Tunggu 

Tubang harus sabr dalam menghadapi semua persoalan yang 

menimpa diri mereka. Memelihara tebat (kolam), yang 

artinya menggambarkan ketentraman dan ketenangan dalam 

rumah tangga, tidak membocorkan rahasia rumah tangga. 

Walaupun ada masalah dalam rumah tangga, harus dijaga 

jangan sampai bocor, terutama kepada Entue Meraje. 

Kesimpulanya bahwa seseorang yang akan menjadi 

Tunggu Tubang mestilah  bisa menjadi panutan bagi 

sanak saudara terutama adik-adiknya, harus bersikap adil, 

dapat diandalkan, tabah dalam menghadapi segala 

permasalahan dalam rumah tangga dan dapat dipercaya.
72
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2. Hak seorang anak tunggu tubang 

Hak seorang anak Tunggu Tubang ketika kedua orang 

tuanya telah meninggal dunia adalah tetap melanjutkan hak 

yang sudah diberikan kepadanya. Hanya saja perbedanya, 

apabila kedua orang tua masih hidup, anak Tunggu Tubang 

masih meminta persetujuan orang tua dalam mengunakan 

harta. Ketika orang tua telah meninggal dunia, jika ingin 

mengunakan hasil dari harta Tunggu Tubang dalam jumlah 

yang cukup besar, maka ia bisa langsung mengunakannya 

dengan syarat yang digunakan dalam hal kebaikan.
73

 

 

3. Kewajiban seorang anak tunggu tubang 

a. Merawat dan menjaga orang tua 

Merawat dan menjaga orang tua merupakan suatu 

kehormatan bagi si tunggu tubang, karena ada kesempatan 

yang baik bagi tunggu tubang untuk berbakti kepada 

orang tua. Sebagai anak tunggu tubang haruslah merawat 

dan menjaga orang tua, karna selain perintah dari agama 

berbakti kepada kedua orang tua juga termasuk kedalam 

kewajiban bagi anak tunggu tubang. Menjaga dan 

merawat dan menjaga sepenuhnya. Jika sudah di tetapkan 

menjadi anak tunggu tubang, anak tunggu tubang akan 

tiggal satu rumah dengan orang tuanya. 

b. Menjalankan amanah dan mematuhi perintah dari orang 

tua 

Menjalankan apa yang sudah di amanahkan oleh orang 

tua contohnyadalam hal harta pusaka. Menjaga dan 

mengurus harta pusaka yang telah di amanahkan oleh 

keduaorang tua. Harta warisan yang menjadi harta Tunggu 

Tubang pada masyarakat Semende terdiri dari rumah, 

tanah dan sawah. Selain merawat dan menjaga orang tua 

seorang anak tunggu tubang harus menjalankan amanah 

dan mematuhi perintah yang telah di mandatkan kepada 
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tunggu tubang. Dimana harta warisan yang sudah di 

amanahkan kepasa anak perempuan tertua (tunggu 

tubang) biasanya dilakukan setelah anaknya 

melangsungkan pernikahan atau memasuki umur dewasa, 

dialah yang berhak melanjutkan dan meneruskan harta 

kekayaan dari orang tuanya yang berasal dari harta turun-

temurun itu. Ketika, orang tua masih hidup, ahli waris 

yang menduduki sebagai Tunggu Tubang jika ada sesuatu 

atau hal yang berkaitan tentang harta Tunggu Tubang, ia 

harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada orang 

tuanya meskipun harta tersebut sudah menjadi miliknya. 

c. Menjaga hubungan baik kepada keluarga besar 

Terlepas dari kewajiban terhadap orang tua seorang 

anak tunggu tubang juga harus menjaga hubungan baik 

dengan keluarga besar.  mengayomi  semua sanak 

keluarga yang jauh maupun yang dekat atau dalam bahasa 

semedo memegang pusat jale (jala), yang artinya bila 

dikipaskan batu jale itu bertaburan dan apabila ditarik 

kembali bersatu. Karna sorang yang akan menjadi Tunggu 

Tubang haruslah bisa menjadi panutan bagi sanak saudara 

terutama adik-adiknya, harus bersikap adil, dapat 

diandalkan, sabar dalam menghadapi segala persoalan 

dalam rumah tangga dan dapat dipercaya.
74

 

 

4. Macam-macam tunggu tubang 

Adapun macam-macam dari tunggu tubang: 

a. Ulucunjung, adalah Tunggu Tubang yang menduduki 

keturunan kedua atau ketiga yang sering disebut Tunggu 

Tubang turun-temurun. 

b. Tihi, yaitu Tunggu Tubang yang baru satu generasi yaitu 

anak dari anak kedua perempuan dua dan seterusnya. 

c. Tugane, yakni Tunggu Tubang yang benar-benar menaati 

dan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. 
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d. Ngancur Kapur, adalah Tunggu Tubang yang tidak 

menjalankan tuga sebagaimana mestinya, atau sering 

disebut “Tunggu Tubang Dik Belakham”.
75

 

5. Larangan larangan tunggu tubang 

Menurut Chopa CH Mulkan, selain memiliki kewajiban 

dan tanggung  jawab, Tunggu Tubang juga  memiliki 

larangan-larangan yang harus dijauhi, berikut adalah 

larangan-larangan tersebut:
76

 

a. Dilarang menolak keluarga yang datang ke rumahnya. 

b. Dilarang menjual harta keluarga atau harta tubang. 

c. Dilarang menggadaikan harta keluarga atau harta tubang 

tanpa meminta izin dan pertimbangan dari jenang jurai 

(musyawarah keluarga). 

d. Dilarang menelantarkan saudara-saudaranya sekandung 

yang belum berkeluarga yang berada di bawah asuhannya 

sebagai pengganti orang tua. 

e. Dilarang membuka rahasia keluarga. 

Uniknya kedudukan anak perempuan sebagai tunggu tubang, 

tidak berlaku mutlak dalam kehidupan masyarakat Semende, 

ketika sebuah kaum tidak ada anak perempuan, maka jabatan 

tunggu tubang bisa diberikan kepada anak laki-laki dengan 

jalan menjadikan istrinya sebagai tunggu tubang. proses 

pengangkatan ini dinamakan dengan perkawinan ngukit. 

Perkawinan ngukit adalah anak laki-laki dari keluarga tersebut 

dikawinkan dengan seorang perempuan dari anak saudara 

ayah atau ibunya. Dengan dilakukannya kawin Semendo 

ngangkit perempuan masuk kedalam keluarga suami dengan 

maksud supaya ia bersama suaminya dapat mengurus harta 

tunggu tabang yang menurut adat di daerah Semendo harus 

terus dipegang oleh anak perempuan. 
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