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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan yang bernafaskan Islam atau yang disebut dengan 

pendidikan Islam bukanlah sekedar pembentukan manusia semata, tetapi ia 

juga berlandaskan Islam yang mencakup pendidikan Agama, akal, kecerdasan 

dan jiwa.Yaitu pembentukan manusia seutuhnya dalam rangka pembentukan 

manusia pembangunan yang bertaqwa kepada Allah SWT yang memiliki ilmu 

pengetahuan dan keterampilan, juga memiliki kemampuan megembangkan 

diri (individualitas), bermasyarakat (sosialitas) serta kemampuan untuk 

bertingkah laku yang berdasarkan norma-norma susila menurut agama Islam 

(M. Arifin, 1977: 15). 

Kerawanan akhir-akhir ini yang terjadi baik pada peserta didik maupun 

pada masyarakat umum yang banyak melakukan penyimpangan perbuatan-

perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai etika, moral bahkan sampai pada 

penyimpangan terhadap norma-norma Agama. Ini semua  akibat dari adanya 

krisis spiritual, hilangnya budi pekerti yang bersumber baik dari kearifan lokal 

maupun dari ajaran agama Islam (Al-Quran dan Sunah) yang akhirnya timbul 

dekadensi moral yang ada pada masyarakat dewasa ini. Derasnya serangan 

budaya dari luar yang semakin lama mengikis budaya lokal yang kaya akan 

khasanah nilai-nilai moral yang melekat di dalamnya. Ini yang menjadikan 

generasi muda kita kehilangan akan jati dirinya sebagai orang timur yang 

terkenal akan adat kesopanan, etika, kebudayaannya dan kereligiusitasannya. 
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Seperti yang kita ketahui orang Jawa sangat menjunjung tinggi akan ajaran 

budi pekerti dalam kehidupannya. Nilai etika, nilai moral yang bersumber dari 

tuntunan agama selalu teraktualisasi dalam tindak tanduk, perbuatan dan 

ucapan orang Jawa. (Soedjonoredjo, 1937: 25) mengatakan bahwa orang Jawa 

mempunyai  filosofi agama ageming aji (agama adalah pakaian Raja), agama 

adalah pakaian sukma (jiwa). Sedangkan aji itu identik dengan Ratu, Gusti, 

Pangeran, jiwaning manungso (jiwa manusia). Maka betapa mendalam dan 

luhurnya filosofi orang Jawa, sebab titik fokusnya adalah makanan ruhaniah  

dalam diri manusia, yakni aji (jiwa manusia). Maka hendaknya pendidikan 

budi pekerti yang bersumber dari kearifan lokal yang juga dihayati dari ajaran 

agama (Islam), hendaknya selalu ditumbuhkan pada generasi muda untuk 

menangkis dari idiologi-idiologi sempalan yang merusak dari inti ajaran Islam 

yang mempunyai misi Rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam).  

Karena pada hakekatnya Islam adalah kesatuan nilai yang di dalamnya 

menekankan akan Aqidah, Syariat (muamalah), dan masalah Akhlaq (ajaran 

budi pekerti). Dengan konsep Rohmatan lil alamin yang dibawa oleh Islam 

itu, ajaran islam tidak membenarkan sifat (primordial) yang membenarkan 

bahwa salah satu kelompok (jamaah) itu adalah representasi dari ajaran islam. 

Seperti terjadi akhir-akhir ini, semua mengklaim bahwa jamaah merekalah 

yang paling betul, sampai terjadi pertikaian antar kelompok. Tanpa mereka 

sadari apa yang mereka perselisihkan adalah masalah furu’(cabang) yang 

bukan masalah prinsip dari esensi ajaran islam itu sendiri. Mereka disibukkan 

dengan klaim menyalahkan, membetulkan antar  kelompok. Justru malah 
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jarang sekali untuk berfikir dari tujuan utama dari inti sari ajaran islam yaitu 

pembenahan akhlak, peningkatan budi pekerti yang mulia. Didalam hadits 

riwayat Imam Tirmidzi disebutkan Rosululloh bersabda :  

تثعا بمالَقِ  إِنأْ َأل خ كَا رِمم مّمرواه امحد وبيهق ي(ُأل ت( 

“ Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak perangai yang mulia “. 

(HR. Ahmad dan Baihaqi). 

Inilah tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW hanyalah untuk 

membenahi akhlak manusia untuk mewujudkan masyarakat yang madani.  

   Maka tidaklah mengherankan, para leluhur orang Jawa dulu sudah 

menekankan pentingnya mempertahankan ke-Jawaan (jawani) dan ke-

musliman seperti Sri Susuhunan Pakoe Buwono IV dalam Serat Wulangreh 

dan Sri Mangkunegoro IV dalam Serat Wedhotomo yang kedua-duanya berisi 

tentang piwulang (ajaran) bagaimana orang Jawa yang beragama Islam. Ada 

beberapa indikator yang menekankan bahwa orang Jawa pada dasarnya Islam 

yang dikaitkan dengan berbagai upacara yang dilakukan oleh orang Jawa, 

sehubungan dengan konsep agama ageming aji, menurut Cliford Geertz di 

antara indikatornya adalah :  

1. Upacara tingkeban atau mitoni, dilakukan pada saat janin berusia tujuh 

bulan dalam perut ibu.  Dalam tradisi santri pada acara tingkeban ini 

biasanya dibacakan Kitab Barzanzi yang berisi riwayat Nabi Muhammad.  

2. Upacara kelahiran, dilakukan pada saat anak diberi nama dan petongan 

rambut (bercukur), pada waktu bayi berumur tujuh hari atau sepasar. 

Karena itu pada upacara ini disebut dengan slametan nyepasari. Dalam 

tradisi Islam santri upacara ini disebut dengan korban aqiqoh.  
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3. Upacara sunatan, dilakukan pada saat anak laki-laki di khitan. Pelaksanaan 

khitan ini sebagai bentuk perwujudan secara nyata tentang pelaksanaan 

hukum Islam. Sunatan atau khitanan ini merupakan pernyataan 

pengukuahan sebagai orang Islam. Karena itu sering kali sunatan disebut 

selam, sehingga mengkhitankan disebut dengan nyelamaken, yang 

mengandung makan mengislamkan (ngislamaken).  

4. Upacara perkawinan, dilakukan pada saat pasangan muda-mudi akan 

memasuki jenjang berumah tangga. Upacara ini ditandai secara khas 

dengan pelaksanaan syariat Islam yakni aqad nikah (ijab qabul) yang 

dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita dengan pihak mempelai pria 

yang disaksikan oleh dua orang saksi. Slametan yang dilakukan berkaitan 

dengan upacara perkawinan seperti saat ngundhuh manten, pembukaan 

nduwe gawe ditandai dengan slametan gelar klasa,dan pada saat 

mengakhirinya dilakukan slametan mbalik klasa.  

5. Upacara kematian, pada saat mempersiapkan pengkuburan oarang mati 

yang ditandai dengan memandikan, mengkafani, menshalati dan terakhir 

adalah menguburkan. Setelah pengkuburan itu selama sepekan, tiap malam 

hari diadakan slametan mitung dina (tujuh hari), yaitu kirim doa dengan 

didahului bacaan tasybih, tahmid, takbir, tahlil dan shalawat nabi yang 

secara keseluruhan rangkaian bacaan itu disebut dengan tahlilan. Slametan 

yang sama dilakukan pada saat kematian itu sudah mencapai 40 hari 

(matang puluh), 100 hari (nyatus), satu tahun (mendhak pisan), dua tahun 

(mendhak pindha), dan tiga tahun (nyewu). Kadang acara tahlil ini 

dilakukan dengan bersama-bersama keluarga dengan berziarah kubur yang 

disebut dengan nyadran.  
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Bentuk upacara lain, selain berkaitan dengan lingkaran hidup, 

terdapat pula dengan upacara yang berkaitan dengan kekeramatan bulan-

bulan hijriyah seperti Upara Bakda Besar, Suran, Mbubar Suran, 

Saparan, Dina Wekasan Muludan, Jumadilawalan, Jumadilakhiran, 

Rejeban (Mikhradan), Ngruwah (Megengan), Maleman, Riyayan, Sawalan 

(Kupatan), Sela, dan Sedekahan Haji (Darori Amin, 2000; 134) 

      Karena tidak hanya sekarang saja derasnya arus budaya asing dan 

munculnya ediologi-ediologi baru ada, namun sejak dari masa Pakoe 

Buwono IV orang Jawa yang bergaya Belanda atau orang Jawa bergaya 

Arab sudah sangat banyak. Kebudayaan asing itu begitu besar 

pengaruhnya seperti terlihat pada keadaan semakin merasuknya kekuasaan 

penjajah Belanda dalam mencampuri urusan intern Kraton Kasunanan 

Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Selain itu pikiran-pikiran orang Arab 

sempat mempengaruhi Pakoe Buwono IV (yang masih muda) seperti yang 

terlihat dalam Babad Pakepung (Purbatcaraka, 1952: 167-168). Kejawaan 

dan kemusliman adalah dua ciri yang dipadu dalam kehidupan orang Jawa. 

Disini harus dibedakan antara kemusliman dengan ke-Araban. Ini berarti 

bahwa agama Islam, dalam pandangannya, perlu diambil inti sari dari 

ajaran dasar yang ada di dalamnya, bukan tradisi dan dan kebudayaan 

Arab dinisbahkan ke dalam Islam. Oleh karena itu muslim Jawa adalah 

orang Jawa yang memeluk agama Islam yang beridentitas kejawaan. 

Demikianlah yang dikehendaki dalam Serat Wedhotomo karangan Sri 

Mangklunegoro IV seperti terlihat dalam pupuh sinom bait 10 baris 5 dan 

6 :  
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          “....rehne siro ta jawi 

                setitik bae wus cukup ....”  

Artinya: Karena engkau orang Jawa (dalam mencontoh kanjeng Nabi 

Muhammad) ambil sedikit saja (yang prinsip) telah memadai. Disini 

terlihat tekanan aspek kejawaan sebagai alasan mengambil contoh 

seperlunya dari Nabi, bukan mencontohnya seperti apa yang tercantum 

dalam fiqih seperti terlihat dalam pupuh dan bait yang sama baris 7 dan 8 :  

             “.....aywa guru aleman  

                    nelad kas ngebleki pekih..... 

Artinya: janganlah berniat mencari pujian orang, lalu mencontoh secara 

keseluruhan menurut fikih (yang sebagian isinya tidak cocok lagi dengan 

ruang dan waktu tertentu). Ini berarti bahwa mencontoh secara harfiah apa 

yang ada dalam berbagai kitab fikih yang berfariasi satu dengan yang 

lainnya bukan berarti telah mencontoh nabi menurut apa yang sebenarnya 

(Moh. Ardani, 1995 : 38-39).   

 Dengan adanya pergeseran moral dan kondisi sosial budaya serta 

hilangnya jati diri masyarakat dewasa ini. Maka harus menjadi tanggung 

jawab kita bersama agar dapat merefleksikan ajaran budi pekerti 

masyarakat Jawa yang menjadi filosofi yang kokoh dalam kehidupan. Hal 

ini hendaknya juga menjadi pemicu bagi perguruan tinggi sebagai pusat 

pengembangan ilmu pengetahuan hendaknya terus melakukan kajian 

moral empiris yang sudah mengakar lama dalam masyarakat. Sistematika 

moral secara teoritis dan praktis perlu dilakukan, sehingga perbendaharaan 
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spiritual bangsa Indonesia itu lebih mampu mengokohkan jati dirinya. 

Maka dengan dasar tujuan diatas  penulis menyusun skripsi yang berjudul 

“ NILAI PENDIDIKAN AKHLAK HUBUNGAN GURU DENGAN 

MURID DALAM SERAT WULANGREH KARYA SRI SUSUHUNAN 

PAKOE BUWONO IV. Serat Wulangreh adalah anggitan (ciptaan) Sunan 

Pakoe Buwono IV di Surakarta. Wulang artinya ajar, Reh artinya perintah. 

Jadi Wulangreh artinya, ajaran dalam memerintah. Buku Wulangreh dalam 

bentuk Sekar Macapat (Andi Harsono, 2005: 109). Yang mana serat 

wulangreh dalam bentuk sekar macapat yang berisi tentang falsafah 

kehidupan dalam upaya menggapai kesempurnaan dan keselarasan dalam 

kehidupan. Sebab ajaran dalam Serat Wulangreh sebenarnya merupakan 

bukti pedoman untuk para putra-putri Sunan dan para Sentono Dalem 

(Kerabat Kraton) agar mereka selalu ingat akan adanya gejala-gejala 

kemerosotan moral pada saat beliau sedang memegang tampuk 

pemerintahan. Tentu saja ukuran kemerosotan moral ini di pandang dari 

sudut pemerintahan kerajaan pada masa itu, namun bukan berarti pelajaran 

yang berkenaan dengan budi pekerti yang ada di dalamnya tidak dapat 

diaplikasikan pada zaman sekarang. Bahkan ada hubungan antara ajaran 

budi pekerti yang ada dalam Serat Wulangreh dengan nilai-nilai yang ada 

dalam pendidikan akhlak, diantaranya :  

1. Adanya nilai pendidikan akhlak hubungan antara manusia dengan 

Tuhan-Nya. 
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2. Adanya nilai pendidikan akhlak hubungan antara manusia dengan 

manusia  

3. Adanya nilai pendidikan akhlak hubungan antara manusia dengan 

dirinya sendiri. 

4. Adanya nilai pendidikan akhlak hubungan antara manusia dengan 

agamanya. 

Dilihat dari isi yang terkandung dalam karya-karya Sunan Pakoe 

Buwono IV menunjukkan adanya nilai-nilai Islam dan memiliki perbedaan 

dibanding dengan serat-serat piwulang lainnya yang kebanyakan berisi 

tentang ajaran mistik. Ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan 

tentang peran moral Islam dalam Serat Wulangreh: 

1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa 

dan mayoritas adalah pemeluk ajaran agama Islam  yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai Islam.  

2. Serat Wulangreh Sunan Pakoee Buwono IV yang berisi tentang ajaran 

moral, mempelajari kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kitab suci 

3. Serat Wulangreh Sunan Pakoe BuwonoIV mengajarkan perbuatan baik 

yang harus dilaksanakan dan dan perbuatan yang harus dihindari.  

4. Konsep moral Islam dalam Serat Wulangreh mengutamakan aspek 

budi luhur dan pentingnya pengendalian diri dan manfaatnya 

keteladanan para leluhur dulu.  

5. Moral Islam dalam Serat Wulangreh mengajarkan tentang manusia 

dibalik kehidupan ada kematian. 
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6. Moral Islam dalam Serat Wulangreh didasarkan pada kearifan 

konstruksi budaya yang diberi ruh keislaman.  

7. Isi kandungan moral Islam dalam Serat Wulangreh mudah 

disentesakan dengan konsep-konsep moral yang lainnya yang 

mempunyai nilai-nilai yang universal (Muslich, 2006: 260-262)  

Banyak falsafah hidup yang ada di dalam Serat Wulangreh salah 

satunya pembahasan tentang adanya integrasi guru murid. Wejangan dari 

Pakoe Buwono IV yang memerintahkan seorang murid di dalam mencari 

guru hendaknya lebih awas (cermat), terkait dengan kompetensi seorang 

guru. Demikian apa yang dikehendaki dalam Serat  Wulangreh seperti 

terlihat dalam Pupuh Dandanggula bait 5 : 

  Lamun ono wong micoreng ngelmi  

  Tan mupakat ing patang prakara  

  Aja sira age-age  

  Anganggep nyatanipun  

  Saringana dipun baresih 

  Limbangen lan kang patang  

  Prakara rumuhun  

  Dalil kadis lan ijmak  

  Lan kiyase papat iku salah siji  

  Ana kang mupakat  

Artinya : jika ada orang yang berbicara ilmu, tak sepakat pada empat hal, 

jangan engkau tergesa-gesa, menganggap kenyataannya saringlah sampai 

bersih, pilihlah dengan empat perkara yang lalu, dalil (Al-Quran)  hadis dan 

ijmak, dan empat kias itu salah satu usahakan ada yang mupakat. Ini 

menegaskan bahwa seorang murid jangan terburu-buru dalam menerima 
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penjelasan dari seorang guru, hendaknya dibuktikan dulu kebenaran yang 

disampaikan sesuai tidak dengan Al-Quran, Hadis , Ijmak, dan Qiyas yang 

mana keempat hal itu menjadi perangkat/pendekatan dalam menguji 

kebenaran suatu perkara yang ada didalam agama Islam. Atau dapat dikatakan 

pada bait ini Pakoe Buwono IV memerintahkan hendaknya seorang guru 

mampu untuk menguasai ilmu tentang hukum-hukum syariat agama. Namun 

jauh yang lebih terpenting dari seorang murid didalam mencari seorang guru, 

hendaknya murid itu tahu tentang solah bawa  (tindak tanduk), budi pekerti, 

sikap seorang guru dalam kesehariannya yang dapat untuk dijadikan uswah 

suri tauladan . Sesuai dalam penjelasan serat Wulangreh Pupuh Dandanggula 

bait 4 : 

Nanging yen sira nggeguru kaki  

Amiliho manungso kang nyata  

Ingkang becik martabate  

Sarta weruh ing kukum  

Kang ngibadah kang wirangi  

Sukur oleh wong topo  

Ingkang wus amungkul  

Artinya : Jika anda belajar anakku, pilihlah orang yang benar yang baik 

martabatnya, serta yang tahu akan hukum yang beribadah dan saleh (wara’), 

apalagi orang yang suka bertapa, yang telah mencapai tujuan. ini berarti terkait 

dengan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, guru  tidak hanya cakap 

dalam masalah materi namun jauh yang lebih terpenting adalah kesucian hati. 

Karena dengan adanya kebersihan hati kedekatannya dengan Alloh SWT, 
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akan tercermin sikap yang luhur dalam diri seorang guru yang mampu untuk 

menjadi uswah (suri tauladan) bagi anak didiknya.  

Inspirasi Sunan Pakoe Buwono IV untuk menulis buku (serat 

Wulangreh) yang ditujukan kepada putra sentananya menunjukkan bahwa 

keadaan masyarakat sewaktu itu sedang mengalami kegoncangan. Keadaan 

yang demikian itu terlihat pula sebagai suatu keadaan yang menekan jiwanya, 

sehingga ia mau tidak mau sebagai seorang narendra yang penuh tanggung 

jawab harus mengeluarkan atau menciptakan petuah-petuah yang sangat 

diperlukan oleh para putra sentananya. Seperti yang terlihat dalam serat 

Wulangreh yang  berisi tentang sifat keutamaan dan keluhuran budi pekerti 

pribadi dan selalu menjauhkan diri dari nafsu dan sifat keangkaramurkaan. 

Sinuwun Pakoe Buwono IV yang kebetulan seorang narendra yang beragama 

Islam tetapi beliau seorang Jawa yang banyak dipengaruhi ajaran-ajaran yang 

terdapat dalam khasanah kearifan budaya Jawa , yang mengambil sintesa 

antara kedua kebaikan ajaran-ajaran itu, yang kemudian diberikan kepada 

putra sentananya. Ajaran Pakoe Buwono IV ini merupakan ajaran yang murni 

tumbuh dari hati nurani yang dijiwai perasaan tanggung jawab. Oleh karena 

itu, orang Jawa dalam kehidupan sehari-hari harus berusaha untuk 

mewujudkan ucapan-ucapan itu atau ajaran para leluhur dulu, untuk tidak 

mengejar duniawi, tetapi lebih memberikan keutamaan dan sikap hidup 

(Mulyanto, 1999: 35).    

Maka  dengan adanya relevansi ajaran agama terhadap etika dan budi 

pekerti yang ada dalam serat Wulangreh diharapkan dapat mengimbangi 
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perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cenderung mengancam 

otonomi manusia. Transionalitas perlu untuk mengimbangi rasionalitas. 

Rasionalitas murni akan menuju pengejaran laba yang berlebihan, penguasaan 

bumi dan perbudakan gaya baru serta peradaban terminal (Jacob, 1988 : 27) 

maka dalam hal ini, agama dalam penanaman budi pekerti mempunyai otoritas 

yang penuh dalam upaya proteksi diri dari perkembangan peradaban.  

Maka dengan tulisan skripsi ini diharapkan bisa menjadi sumbangan 

dalam khasanah keilmuwan. Khususnya bagi generasi muda hendaknya ingat 

dan dapat menggali  ajaran nilai-nilai luhur dari para pendahulu kita  yang 

menjadi jati diri dalam mencapai kesempurnaan kehidupan 

B. Penegasan Istilah 

1.  Nilai 

Nilai dalam Bahasa Inggris diartikan (Value); latin berarti : 

berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, kuat. Nilai adalah kualitas suatu 

hal yang menjadikan hal itu dapat di sukai, diinginkan, berguna atau dapat 

menjadi objek kepentingan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989 : 534). 

2.  Pendidikan  

Pendidikan diartikan sebagai  usaha orang dewasa secara sadar 

untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan 

dasar anak didik baik dalam bentuk pendidikan formal dan non formal                             

(Arifin, 1976 : 12). Juga bisa diartikan dengan suatu ikhtiar manusia untuk 

membantu dan mengarahkan fitrah manusia supaya berkembang pada titik 

maksimal yang dapat dicapai sesuai dengan yang dicita-citakan. 
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3. Akhlak 

Akhlak secara etimologis (Lughatan) dari bentuk jamak khuluq 

yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, di sebutkan 

oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumudin yang berarti suatu sifat 

yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan 

gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.      

dapat ditarik kesimpulan bahwa akhlak itu pada hakekatnya adalah       

kehendak jiwa manusia tanpa memerlukan pertimbangan perbuatan 

dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangtan                  

pemikiran lebih dulu (Sumantri, 1997, hal 2). 

 Dari pengertian pendidikan dan akhlaq diatas, Pendidikan Akhlak   

berarti  suatu usaha memberikan bimbingan dan pengarahan kepada anak 

didik untuk menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang 

seharusnya di lakukan oleh anak didik, untuk menyatakan tujuan yang       

harus dituju di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk 

melakukan apa-apa yang harus diperbuat  (Ahmad Amin : 15). 

4. Guru 

Pengertian Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan 

kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang 

melaksanakan pendidikan ditempat-tempat tertentu yang tidak mesti 

dilembaga formal (Syaiful Bahri, 2005 hal 31). Sedangkan menurut Drs. 

N.A. Ametembun guru adalah semua orang yang berwenang dan    
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bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara 

individual atupun klasikal, baik disekolah maupun diluar sekolah 

5.  Murid 

 Pengertian murid atau anak didik adalah setiap orang yang            

menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang 

menjalankan pendidika (Syaiful Bahri, 2005, hal 51). Murid adalah 

manusia yang memiliki potensi akal untuk dijadikan kekuatan agar 

menjadi manusia susila yang cakap.  

6.  Serat Wulaangreh 

Sebagaimana yang diketahui, kitab yang selesai ditulis pada hari 

ahad  (Minggu) tanggal 19 besar 1735 tahun dal windu sancaya wuku 

sungsang atau tahun 1808 Masehi, pada mulanya merupakan serat 

wewelar (pedoman/penuntun) bagi para pangeran dalam bentuk sekar 

macapat atau nyanyian yang dimasukkan dalam rumpun macapat  (Fachry 

Aly :1986). Yang mana berisi tentang ajaran budi pekerti yang mempunyai 

relevansi terhadap ajaran Islam.  

      7. Sri Susuhuna Pakoe Buwono IV 

 Sunan Pakoe Buwono IV adalah seorang Raja (Narendra 

Pinandhita) di Kraton Surakarta dengan gelar Sinuwun Kanjeng 

Susuhunan Prabu Amangkurat Jawa Senapati Ing Ngalaga Abdurrahman 

Sayyidin Panata Gama Khalifatullah Ingkang Kaping IV. Dengan nama 

kecil B.R.M. Subadya sering di sebut dengan Sunan Bagus (Andi Harsono, 

2005, hal 109). 
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Dari penegasan istilah-istilah di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi 

yang berjudul  “Nilai Pendidikan Akhlak Hubungan Guru Dengan Murid 

dalam Serat Wulangreh Karya Sri Susuhunan Pakoe Buwono IV“ yang 

dimaksud dalam skripsi ini  adalah suatu penelitian ilmiah guna memperoleh 

keterangan akan kualitas suatu hal yang disukai dan berguna bagi masyarakat 

yang terkait dengan Nilai Pendidikan Akhlak Hubungan Guru Dengan Murid 

dalam Serat Wulangreh karya Sri Susuhunan Pakoe Buwono IV.  

 

C.  Perumusan Masalah  

   Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka 

penulis dapat merumuskan permasalahan pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Nilai pendidikan akhlak hubungan guru dengan murid  apa saja yang ada 

dalam Serat Wulangreh karya Sri Susuhunan Pakoe Buwono IV? 

2. Bagaimanakah  model hubungan guru dan murid yang dituangkan dalam   

Serat    Wulangreh karya Sri Susuhunan Pakoe Buwono IV? 

 

D.  Tujuan Penelitian  

Tujuan penilitian ini antara lain  

1. Untuk mengetahui nilai pendidikan akhlak hubungan guru dengan murid 

apa saja yang ada dalam Serat Wulangreh karya Sri Susuhunan Pakoe 

Buwono IV 

2. Mengetahui Model hubungan guru dan murid dalam serat Wulangreh 

karya Sri Susuhunan Pakoe Buwono IV. 
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E.  Manfaat Penelitian  

Berdasarkan dari tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian 

yang dapat diambil antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsep Pendidikan 

Akhlaq  Hubungan Guru Dengan Murid dalam perspektif  Pakoe 

Buwono IV. 

b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca tentang 

Pendidikan Akhlaq dalam Serat Wulangreh dikaji dari sudut pandang 

Islam.  

       2. Manfaat Praktis 

a. Menggali nilai-nilai luhur budi pekerti falsafah orang Jawa yang 

merupakan    manifestasi dari Pendidikan Akhlaq.  

b. Dari hasil penelitian ini dapat digunakakan sebagai pedoman dalam 

aktualisasi pembinaan dan Pendidikan Akhlaq dalam mencapai 

keselarasan hidup. 

 

F.  Tinjauan Pustaka 

Penulis belum banyak menemukan buku yang membahas tentang 

Nilai Pendidikan Akhlaq Hubungan Guru dan Murid Dalam Serat Wulangreh 

Karya Sri Susuhunan Pakoe Buwono IV ataupun yang berjudul demikian. 

Namun ada beberapa khasanah yang dapat mendukung penelitian ini di 

antaranya sebagai berikut:  
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1. Skripsi Rastoto  (FAI UMS)  yang berjudul “Studi Kritis Dewa Ruci 

Ditinjau Dari Pendidikan Aqidah “.menyimpulkan bahwa dalam cerita 

Dewa Ruci    mengajarkan akan adanya “ Pamoring kawulo lan Gusti “  

atau penyatuan hamba dengan kholiq-Nya. Sebuah kesadaran seorang 

hamba yang mampu membersihkan jasamani dan rohani dari hal yang 

berpangkal materialis, sehingga mampu menangkap ke-Maha Tunggal-an 

dan ke- Maha Ciptaan Allah di alam dan dirinya dan memandang alam ini 

tidak hanya sebatas wujud benda tetapi di balik kebendaan itu ada sifat-

sifat Allah. Di dalam cerita Dewa Ruci adanya nilai Pendidikan Aqidah: 

yaitu tentang ketauhidan atau meng-Esakan Allah dengan jalan 

perenungan melalui alam ciptaan-Nya dan di dalam diri manusia sendiri 

selaku hambanya sehingga tercapai tentang ke-Maha Tunggalan dan ke-

Maha Ciptaan Allah SWT di balik alam raya dan isinya serta dalam 

dirinya sendiri.  

2.  Skripsi Mur Tri Hatmoko (FKIP UMS) “ Tradisi Sebaran Apem Pada 

Masyarakat  Dusun Kendal Kidul Desa Jatipura Kec. Jatipura, Kab. 

Karang Anyar  Tinjauan struktural educatif . Menerangkan bahwa pada 

saat ini adanya pergeseran makna yang ada terhadap simbol-simbol 

keagamaan pada masyarakat Jawa sehingga mengaburkan dalam perilaku 

budaya Jawa . Karena sering diartikan sebagai penonjolan unsur 

budayanya dibanding dengan kaidah-kaidah Islamnya seperti acara 

pensucian diri dan buang sial.   
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3. Skripsi Aeniy Nur Anisah (Psikologi UMS) yang berjudul “Konstruksi 

Sosial Nilai Pskologi Punokawan Semar Pada Masyarakat Jawa“. 

Mengemukakan bahwa Semar adalah pamong dari para ksatria yang 

menghormati dan di hormati, jujur, sederhana, Semar bisa menjadi 

manusia biasa dan bisa menjadi manusia Tuhan. Semar itu dapat di 

ceritakan sebagai sebuah telur, yang kulitnya menjadi Togog yaitu sebagai 

penghancur alam, putih telur sebagai Semar sendiri yang memelihara alam 

dan kuningnya sebagai Manikmaya sebagai raja di kahyangan. Dalam arti 

bahwa filsafat Semar adalah merupakan simbol pengertian dan 

konseptional aspek sifat ilahi  dan lebih bersifat mitologis simbolis tentang 

ke- Esaaan yaitu pengejawantahan persepsi dan pengertian tentang ilahi. 

Nilai psikologis yang ada pada Semar adalah cipta, rasa, karsa yaitu nama-

nama lain Semar dasamana yang di artikan ke dalam perilaku manusia dan 

dijadika patokan untuk berkelakuan.  Seseorang saat mengkonstrusi semar 

akan ada psikolog seperti Semar dari cara berfikir, berbicara bahkan style 

dalam hidup hampir sama dengan semar juga dalam berperilaku. Faktor 

yang menyebabkan konstruksi sosial punakawan Semar yang muncul 

adalah.  

a) Faktor ekstern adalah lingkungan sekitar yang merupakan kalangan 

seni dan juga penuh dengan mistik kejawen, pengalaman yang pernah 

di dapat.  

b) Faktor intern adalah usia, keterkaitan terhadap punakawan Semar, 

kepercayaan 
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Dari hasil penelusuran penulis belum banyak menjumpai buku-buku 

ataupun Karya ilmiah yang secara khusus membahas mengangkat yang 

penulis paparkan  ini yakni “Nilai Pendidikan Akhlak Hubungan Guru 

Dengan Murid dalam Serat Wulangreh Karya Sri Susuhunan Pakoe Buwono 

IV “ 

Disini penulis mencoba menjelaskan bagaimana “Nilai Pendidikan 

Akhlak Hubungan Guru Dengan Murid dalam Serat Wulangreh Karya Sri 

Susuhunan Pakoe Buwono IV“. Dan penulis menyusun skripsi ini dalam 

rangka menambah wacana keilmuan terutama dalam bidang Seni dan Budaya 

dan penggunaannya dunia pendidikan.  

 

G.  Metode Penelitian  

         Dalam penulisan skripsi ini digunakan beberapa teknik untuk sampai 

pada tujuan pendidikan . Teknik tersebut memiliki :  

1.  Jenis Penelitian  

          Jenis ini tergolong penelitian kepustakaan (Library research) karena 

semua data yang digali  bersumber dari pustaka (Sutrisno Hadi, 1933: 3). 

Riset kepustakaan ini dalam rangka mencari data yang valid agar dapat 

digunakan untuk mencari mengumpulkan data yang penulis maksudkan, 

serta untuk penganalisaannya sercara sistematik. Dengan cara membaca, 

memahami buku-buku yang menjadi dasar pembuatan skripsi ini.  

 

 



20 
 

2. Sumber Data 

Sumber data yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini di bagi   

menjadi   dua macam, antara lain : 

            a).  Sumber data Primer  

Yaitu semua data yang di kaitkan dengan obyek riset 

(Talizidulum Dharaha, 1985: 60). Sumber data primer yang digunakan 

ada buku Serat Wulangreh, Serat Wulangreh dalam bentuk tembang 

macapat yang terdiri dari, Tembang Dandanggula 8 bait, Kinanti 16 

bait, Gambuh 17 bait, Pangkur 17 bait, Maskumambang 34 bait, 

Megatruh 17 bait, Durma 12 bait, Wirangrong 27 bait, Pocung 23 bait, 

Mijil 26 bait, Asmaradana 28 bait, Sinom 33 bait, dan Girisa 25 bait. 

(Karya Susuhunan Pakoe Buwono  IV Surakarta Hadininrat). 

 b).  Sumber data Sekunder 

       Yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber 

data primer. Adapun  sumber data sekunder dalam penulisan skripsi 

ini adalah buku-buku yang dapat melengkapi data penelitian yang 

penulis teliti. Terutama buku-buku, surat-surat kabar, artikel-artikel 

yang ada kaitannya, berkenaan dengan pendidikan akhlak  dan ajaran 

budi pekrti filosofi masyarakat Jawa yang berkaitan denganj ajaran 

Serat Wulangreh dan yang lain-lainnya.  

 3.  Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi untuk mencari variabel yang berupa catatan, transkip, 
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buku-buku surat kabar, majalah dan lain sebagainya (Arikunto, 1966: 

234). Data yang diambil adalah yang berhubungan dengan konsep 

pendidikan akhlak baik dari data primer maupun data sekunder.    

     4.   Metode Analisis Data  

Metode Analisis Data yang digunakan oleh penulis adalah pola 

berfikir induktif yang  merupakan penalaran yang berangkat khusus 

sesuatu menuju pernyataan umum tentangnya, dari hal-hal individual ke 

hal-hal yang Universal (Bagus, 2000: 341) dalam hal ini wejangan atau 

nasehat dari Sri Susuhunan Pakoe Buwono IV yang berisi tentang budi 

pekerti yang luhur yang sesuai dengan konsep Pendidikan Akhlaq dalam 

Ajaran Agama Islam yang terkait dengan hubungan guru dengan murid, 

yang kemudian ditarik kedalam pernyataan umum untuk mendapat arah 

pemikirannya. Disamping itu juga menggunakan metode interpretasi yang 

berarti tercapainya pemahaman yang benar mengenai kenyataan hidup 

yang dihadapi atau di pelajari. Interpretasi bukan merupakan semata-mata 

kegiatan mana suka, menurut selera orang yang mengadakan interpretasi  

melainkan bertujuan kepada Evidensi Objektif  dan mencapai kebebasan 

teoritik (Suria Sumantri, 1998: 42-43).  Dan disertai penjabaran secara 

diskriptif untuk mendapatkan bahasan yang lebih sistematik dalam 

menganalisis secara teratur dan urut.  

Disamping itu dalam menganalisis data digunakan analisis isi atau 

content analysis. Yang di maksud dengan content analysis adalah suatu 
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teknik untuk membuat inferensi-infernsi yang dapat di tiru dan shahih data 

dengan memperhatikan konteksnya (wajidi, 1993: 15). 

Menurut Noeng Muhajir, Secara teknis, content analysis mencakup 

upaya sebagai berikut :  

a).  Klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunokasi.  

b)   Menggunakan kriteria sebagai dasar klarifikasi. 

c)   Membuat teknis analisis tertentu sebagai membuat prediksi.  

                       Kemudian dikemukakan pula bahwa diskrisi yang diberikan oleh 

para ahli tentang content analysis menampilkan tiga syarat yaitu :  

objektifitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi. Analiysis harus 

berlandaskan aturan yang dirumuskan secara eksplisit untuk memenuhi 

syarat sistematis, untuk kategorisasi isi harus menggunakan kriteria tertentu. 

Hasil analysis harus menyajikan generalisasi, artinya temuannya harus 

mempunyai sumbangan teoritis , temuan yang hanya diskriptif rendah nilai. 

(Muhajir, 1989: 68-69). 

 

H. Sistematika Penulisan  

BAB 1  Pendahuluan  yang meliputi Latar belakang Masalah, 

Penegasan istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, 

Kajian pustaka, Metode penelitian, Sistematika penulisan. 

BAB II  Landasan Teori tentang Pendidikan Akhlak yang berisi 

tentang A Pengertian Nilai Pendidikan Akhlak, Dasar Nilai Pendidikan 

Akhlak, Ciri-Ciri Nilai Pendidikan Akhlak, Faktor Nilai Pendidikan Akhlak, 
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Tujuan Pendidikan Akhlak,  Metode Pembinaan Akhlak, Macam-macam 

Akhlak, Hubungan Akhlak dengan Iman. B. Hubungan Guru dengan  Murid, 

Pengertian guru,  Kompetensi guru, Tugas guru, Pengertian murid, 

Kompetensi murid, Tugas murid, Bentuk hubungan guru dengan murid. 

BAB III   Mengenal Sri Susuhunan Pakoe Buwono IV yang meliputi 

A. Sejarah hidup Sri Susuhunan Pakoe Buwono IV, B. Karya-karya Sri 

Susuhunan Pakoe Buwono IV, C. Pemikiran Sri Susuhunan Pakoe Buwono IV 

1. Tata Laku Susila Menuju Keselarasan Hidup a. Laku Prihatin (Upaya 

pengendalian hawa nafsu), b. Tuntunan menjaga dari bahaya mulut,   c. 

Memupuk budi pekerti dalam upaya pengembangan sifat ksatria, d. Aplikasi 

syariat islam dalam kehidupan, e. Manunggaling kawulo lan Gusti wujud 

kesempurnaan hidup. B. Konsep Sembah Limo Hubungan Guru dengan Murid 

dalam Serat Wulangreh. 

BAB IV Analisis Konsep Hubungan Guru dengan  Murid dalam Serat 

Wulangreh, A. Hubungan Guru dengan Murid dalam Serat Wulangreh,  B. 

Model Hubungan Guru dengan  Murid dalam Interaksi Belajar Mengajar.  

BAB V  Penutup yang meliputi tentang Kesimpulan, Kata Penutup dan 

Saran.   

 

 

 




