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NILAI NILAI PENDIDIKAN ISLAM 

DALAM TEMBANG JAWA ILIR-ILIR 

Abstrak 

Latar belakang penelitian ini adalah keinginan untuk mengetahui lebih dalam apa saja 

nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tembang ilir-ilir dan kemudian 

mencari titik temu agar dapat diterapkan dalam pendidikan. Penelitian ini bertujuan 

untuk menemukan nilai-nilai pendidikan Islam dalam tembang dolanan ilir-ilir. Dalam 

latar belakang masalah terdapat suatu permasalahanyang dibahas antara lain: 1) apa 

nilai-nilai yang terkandung dalam tembang Jawa ilir-ilir?, 2) bagaimana strategi 

internalisasi nilai-nilai tembang ilir-ilir dalam pendidikan Islam?. Penelitian ini 

merupakan penelitian kepustakaan. Dalam memperoleh sumber data, peneliti 

menggunakan metode dokumentasi dengan cara mencari data tentang variabel-variabel 

yang ada baik kata-kata, kalimat dan pesan yang tersirat maupun tersurat. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan mencari referensi buku-buku, jurnal, artikel, dan 

lain sebagainya sesuai  dengan pembahasan penelitian. Analisis data menggunakan 

analisis isi untuk menangkap isi yang terkandung dalam tembang ilir-ilir. Hasil 

penelitian menunjukkan: 1) nilai-nilai yang terkandung dalam tembang ilir-ilir nilai 

religius pada lirik tandure wis sumilir , nilai kerja keras pada lirik lunyu-lunyu penekno , 

nilai tanggung jawab pada lirik dodotiro-dodotiro kumitir bedah ing pinggir dondomono 

jlumantono kanggo sebo mengko sore, nilai menghargai prestasi pada lirik yo surako 

surak hiyo, nilai Ibadah pada lirik mumpung padang rembulane mumpung jembar 

kalangane 2) penerapan nilai-nilai tembang ilir-ilir dalam pendidikan Islam 

menggunakan strategi sebagai berikut: keteladanan mampu menerapkan nilai tanggung 

jawab pada peserta didik. Pembiasaan mampu menanamkan nilai kerja keras dalam 

melawan kebiasaan tidak baik dalam pembelajaran. Nasehat dengan nilai religius dapat 

menjadi dorongan dan motivasi untuk peserta didik. Tsawab terdapat nilai kerja keras, 

nilai religius dan nilai menghargai prestasi.  

Kata kunci: Nilai dan tembang Jawa. 

Abstract 

The background of this research is the desire to know le bih in any values education 

Islamic contained in Ilir-ilir song and then search for common ground in order to 

be applied in education. This study aims to find the values of Islamic education in the 

song Dolanan ilir-ilir. In the background of the problem there is a problem which is 

discussed, among others: 1) what are the values contained in the ilanan-ilir dolanan 

song?. This research is a library research. In obtaining data sources, researchers used the 

documentation method by looking for data about the variables that exist both words, 

sentences and messages that are implied or explicit. Data collection techniques 

are carried out by looking for references in books, journals, articles, etc. according to the 

research discussion. Data analysis uses content analysis to capture the content contained 

in ilir-ilir songs. The results showed: 1) the values contained in the song ilir-ilir 

religious religious values in the lyrics of tandure wis sumilir , the value of hard work on 

the lyrics of penekno songs , the value of responsibility in the lyrics of dodotiro-

dodotiro surgical incision at the edge of dondomono jlumantono kanggo sebo mengko 

afternoon , and the value of appreciating the achievements of the lyrics yo surako surak 

hiyo 2) the application of the values of ilir-ilir song in Islamic education using the 

following methods: The exemplary method is able to apply the value of responsibility to 
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students. The habituation method is able to instill the value of hard work in fighting bad 

habits in learning. The method of advice with religious values can be an encouragement 

and motivation for students. The tsawab method contains the value of hard work, 

religious value and the value of rewarding achievement. 

Keywords: Value and song. 

1. PENDAHULUAN 

Pada zaman dahulu orang Jawa sangat suka dengan Tembang/ lelagon/ syair. Oleh karena itu Sunan 

Kalijaga menciptakan tembang dolanan Jawa untuk mensyiarkan ajaran agama Islam melalui media-

media kultural, salah satunya yaitu tembang Ilir-ilir.1 Tembang Dolanan merupakan lelagon karya sastra 

yang berbentuk lisan. Dikarenakan zaman dahulu Tembang Dolanan dikenal dari lisan ke lisan. Selain itu 

Tembang Dolanan mempunyai keistimewaan sendiri yaitu didalamnya mengandung makna yang indah 

dan memiliki pesan moral disetiap barisnya. 

 Sunan Kalijaga sangat menarik untuk dicermati karena bagi orang Jawa beliau adalah salah satu 

seorang Wali yang memiliki keturunan Jawa asli. Walaupun sering diperdebatkan oleh sejarawan , akan  

tetapi Sunan Kalijaga dan masyarakat Jawa memiliki ikatan batin yang kuat. Bahkan ada sebagian 

kalangan yang menganggap bahwa Sunan Kalijaga sebagai Guru Agung dan suci di tanah Jawa2. Oleh 

karena itu, setelah beliau masuk anggota Wali yang mensyiarkan agama Islam, masyarakat Jawa banyak 

yang tertarik dan memeluk agama Islam. 

 Dalam menyebarkan Islam, Sunan Kalijaga menggunakan strategi dakwah yang mudah difahami 

oleh masyarakat Jawa. Karena dengan keadaan pada masa itu, banyak orang-orang yang kebingungan 

sehingga mudah dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan Hindu-Budha serta mengikuti kegiatan yang 

dilakukan nenek moyangnya.3 Kemudian Beliau mencoba mengenalkan Islam melalui Budaya orang-

orang Jawa, supaya mudah difahami dan dimengerti oleh Masyarakat. Seperti: wayang, suluk, tembang 

dan lagu-lagu (sya’ir). 

Tembang Ilir-ilir didalamnya mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang sangat mendalam, 

misalnya nilai religius, nilai kerja keras, nilai menghargai prestasi, nilai kerja keras, dan nilai ibadah. Hal 

ini bisa dijadikan sebagai strategi dakwah dalam mensyiarkan agama Islam. Adapun makna yang 

terkandung dalam tembang ilir-Ilir menjadi sarana bagi orang tua atau guru dalam menasehati anak dan 

peserta didik. Misalnya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan tidak mudah untuk berputus asa 

(pantang menyerah). Dalam mensyiarkan agama Islam, Sunan Kalijaga menggunakan strategi 

                                                                 
1 Budiono Hadi Sutrisno, Sejarah Walisongo: Misi Pengislaman di Tanah Jawa, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), 

hal.183-184 
2 Purwadi, dakwah Sunan kalijaga, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007), hal. 91 
3 Imron Abu Umar, Sunan Kalijaga, (kadilangu Demak: Menara Kudus, 1992), Hal.13 
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demonstrasi (terjun langsung ke lapangan). Kemudian mencoba untuk mengenalkan Nilai-nilai Islam 

melalui kegiatan-kegiatan budaya dan logika orang jawa, seperti : mengadakan wayangan dan diselingi 

dengan lelagon Jawa untuk menarik masyarakat yang didalamnya sudah dibumbui nilai-nilai Islam4. 

Tembang Ilir-ilir diciptakan dengan menggunakan bahasa jawa yang terdiri dari tiga sampai empat 

bait disetiap baitnya. Disetiap baris mengandung pesan yang sangat mendalam yang berkaitan dengan 

nilai-nilai pendidikan Islam. Sunan Kalijaga mensyiarkan nilai-nilai Islam melalui dakwah yang sudah 

menjadi kultur bagi masyarakat. Selain itu tembang Ilir-ilir sangat mudah difahami oleh masyarakat Jawa. 

Seperti dalam potongan tembang berikut ini : 

Cah angon-cah angon 

Penekno blimbing kui 

Lunyu-lunyu penekno 

Kanggo basoh dodot iro5    

Menurut orang Jawa istilah kata Cah Angon bukanlah asing karena Cah Angon merupakan seorang 

anak yang biasanya mengembala hewan-hewan ternak seperti kambing, kerbau, sapi dan lain-lain. 

Pekerjaan seorang pengembala identik dengan pekerjaan yang bersifat menengah kebawah. Sunan 

Kalijaga ingin mengungkapkan nilai pendidikan yang mendalam dalam kata Cah Angon. Jadi ketika Cah 

Angon sedang mengembala hewan, maka ia harus bisa mengatur waktu dan belajar untuk bisa peduli 

terhadap makhluk ciptaan Allah yaitu hewan yang ia kembala supaya hewan itu bisa hidup seperti 

manusia.  Cah Angon juga harus tau dimana letak sumber makanan dari hewan ternak itu. Dari sosok Cah 

Angon banyak sekali nilai-nilai yang dapat dipetik untuk dijadikan pelajaran dan contoh hidup yang baik.  

Manusia tidak bisa lepas dengan pendidikan, karena pendidikan dapat menjadi pendorong untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 

ayat (1) dijelaskan bahwa : Pendidikan merupakan kegiatan yang didalamnya terdapat proses 

pembelajaran supaya peserta didik mampu mengembangkan potensi diri, sehingga dapat memliki 

kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan dan keterampilan6.  

Pendidikan Islam sudah banyak diajarkan masyarakat Indonesia khususnya Jawa. Adapun nilai-nilai 

yang terkandung dalam tembang ilir-ilir  semuanya masih relevan dengan zaman sekarang. Karena dalam 

liriknya mengandung unsur mengingatkan seluruh manusia agar selalu berbuat baik dan beribadah kepada 

Allah. Adapun warisan kebudayaan itu meliputi: bahasa, adat istiadat dan kesenian daerah. Hal ini dapat 

                                                                 
4 Purwadi, dakwah Sunan kalijaga, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007), hal. 13 
5 Alam Surya, Wejangan Sunan kalijaga, ( Surabaya: CV.Karya Utama ), hal.2 
6 Peraturan Undang-Undang No. 20  Tahun 2003 pasal 1 ayat ( 1 ) 
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dilihat dari kesenian daerah yang saat ini banyak yang hampir punah. Contohnya seperti tembang Jawa. 

Tembang Jawa merupakan seni suara yang dibangun dari bermacam-macam laras dan nada sebagai 

bahannya, seperti tembang ilir-ilir. 

Oleh karena itu, penulis ingin mencari nilai-nilai dalam tembang ilir-ilir agar dapat diterapkan dalam 

pendidikan Islam. Berkaitan dengan hal itu penulis ingin mengakaji lebih dalam dengan judul “nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam tembang  Jawa Ilir-ilir”.  

2. METODE  

Berdasarkan sumber data yang diperoleh, penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan 

( library research ), yaitu penelitian pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data-data dari 

berbagai literature perpustakaan. Seperti buku yang bersangkutan, rekaman audio, artikel, majalah, dan 

jurnal. Penekanan metode penelitian ini yaitu menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, 

gagasan yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.7 Dalam penelitian 

kepustakaan ( library research ), telah mempelajari berbagai sumber referensi yang berupa buku-buku, 

majalah, dan jurnal. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai judul 

penelitian dengan menggunakan sumber sekunder. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tembang ilir-ilir 

Sebagai seorang manusia harus menyadari bahwa kehidupan di dunia itu hanyalah sementara, 

maka dari itu jika kita banyak dosa segeralah untuk meminta ampun, bertaubat dan bertaqwa kepada 

Allah SWT. Dalam dakwahnya beliau kanjeng Sunan telah berhasil menciptakan tembang seperti 

ilir-ilir. Tembang dari dulu sampai sekarang yang masih terdengar di telinga kita semua adalah 

tembang ilir-ilir. Tembang ini tergolong kedalam tembang dolanan akan tetapi makna yang tersirat 

didalamnya sangatlah tinggi, yang mana didalam tembang ilir-ilir terdapat nilai-nilai pendidikan 

Islam sebagai berikut: 

3.1.1 Nilai Religius 

Nilai religius yaitu sikap yang harus dipatuhi dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya. Manusia perlu mengenal ciptaan Allah seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan 

alam semesta ini. Artinya, kita sebagai manusia wajib mengakui adanya Allah dan sebagai 

hamba-Nya harus mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.8 

Dalam tembang ilir-ilir tersirat dalam lirik “tandure wis sumilir”. Artinya benih yang 

ditanam sudah mulai tumbuh. Dalam istilah ini tanaman yang dimaksud adalah iman. Iman 
                                                                 

7 Moh Ali, dkk, 2013, Pedoman Penulisan Skripsi Program Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (UMS). Hlm 22 
8 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), hal.85 
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atau kepercayaan merupakan sebuah benih yang ada dalam diri manusia. Karena manusia 

yang hidup tidak lepas dari nafsu dan akal mau tidak mau harus menjawab tantangan nurani 

tentang eksistensi Tuhan. Fikiran manusia yang ingin mengetahui segala sesuatu, misalnya 

kenapa manusia bisa hidup di dunia, siapa yang membuat manusia, dan tujuannya apa 

manusia hidup di dunia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan dasar bagi 

diri manusia sendiri., pada akhirnya manusia dalam keadaan sadar atau tidak sadar akan 

mengakui bahwa ada Tuhan yang Maha Pencipta. 

3.1.2 Nilai Kerja Keras 

Nilai ini merupakan sikap yang sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan menyelesaikan tugas. Kerja keras bukan hanya belajar dan mengerjakan tugas lalu 

berhenti tapi maksudnya adalah lebih mengarah pada tujuan yang besar yang harus dicapai 

yaitu cita-cita peserta didik. Sikap kerja keras/bersungguh-sungguh ini pasti sudah diajarkan 

oleh guru dalam pembelajaran. Karena manusia hidup ptidak lepas dari tantangan dan ujian 

dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Dalam tembang ilir-ilir terdapat makna tersirat didalamnya yaitu “lunyu-lunyu penekno” 

yang artinya walaupun licin tapi tetap panjatlah. Cah angon sudah mengetahui apabila mau 

mendapatkan buah belimbing maka harus melewati tantangan dan berfikir untuk mencari 

solusi dalam menghadapi tantangan pohon yang licin tersebut. 

Jika dikaitkan dengan pendidikan peserta didik mempunyai tugas yaitu menuntut ilmu 

dan tujuan yaitu belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Pendidik akan memberikan 

tantangan kepada peserta didik berupa soal dan tugas-tugas tentang materi yang sudah 

diajarkan. Disaat peserta didik diberi tugas oleh  guru, maka pserta didik wajib untuk 

mengerjakan tantangan tersebut walaupun sulit menjawab. Hal ini membuktikan bahwa 

kanjeng Sunan menciptakan tembang ilir-ilir dengan maksud untuk selalu berusaha dan 

jangan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan atau ujian. 

3.1.3 Nilai Menghargai Prestasi 

Nilai ini mempunyai fungsi yaitu mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat dan menghormati keberhasilan orang lain. Menghargai prestasi ini 

mempunyai dua bentuk, yaitu menghasilkan sesuatu bagi orang lain dan bisa mengakui orang 

lain yang bisa menciptakan sesuatu. Sehingga bentuk menghargai prestasi tidak hanya satu 

arah kepada orang lain saja, tapi penghargaan kepada dirinya sendiri. 

Dalam tembang ilir-ilir tersirat dalam lirik “yo surako surak hiyo” yang artinya 

bersolaklah iya. Digambarkan pada cah angon yang telah berhasil memanjat pohon belimbing 

yang licin, banyak tantangan dan gagal berkali-kali. Akan tetapi cah angon perlu diberi 
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penghargaan karena tidak mudah untuk pantang menyerah dalam menggapai sesuatu 

(belimbing). Sebagai sesama manusia alangkah baiknya untuk diberikan apresiasi dengan 

bersorak iya bersama-sama.  

Jika dikaitkan dengan pendidikan peserta didik yang telah berhasil mengerjakan 

tantangan atau tugas yang diberikan guru, maka guru harus mengapresiasi kinerja dari peserta 

didik, agar semangat dalam belajar tidak luntur dan terus semangat. Bentuk apresiasi bisa 

dengan tepuk tangan atau bisa juga dengan dikasih sesuatu yang bermanfaat untuk peserta 

didik. Misalnya buku, pulpen, pensil dsb. 

3.1.4 Nilai Tanggung Jawab 

Nilai tanggung jawab adalah nilai yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan 

tugas dan kewajiban yang dilakukan kepada diri sendiri, masyarakat, lingkungan, Negara dan 

Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini dibagi menjadi empat, yaitutanggung jawab terhadap diri 

sendiri, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap  lingkungan, dan 

tanggung jawab terhadap Tuhan.  

Dalam tembang ilir-ilir tedapat pesan tersirat didalamnya yaitu pada lirik “dodotiro-

dodotiro, kumitir bedah ing pinggir, dondomono jlumantono kanggo sebo mengko sore”. 

Berisi tentang nilai tanggung jawab. Maksudnya setiap manusia telah diberikan potensi 

masing-masing dan harus mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan dan apa yang 

dimiliki. Dalam bait ini potensi yang dimaksud dalah akhlak. Ketika ada perbuatan kita yang 

salah maka harus segera memperbaiki kesalahan tersebut sebelum kematian menjemput kita. 

3.1.5 Nilai Ibadah 

Ibadah adalah sebutan yang mencangkup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah 

SWT, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun batin. Ibadah dibagi menjadi 

tiga hati, lisan, dan perbuatan. 

Dalam tembang ilir-ilir terdapat dalam lirik “mumpung padang rembulane mumpung 

jembar kalangane”. Maksudnya selama manusia masih diberi umur panjang gunakan waktu 

itu dengan sebaik-baiknya dengan cara beribadah dengan Allah. Misalnya mengerjakan 

sholat, berdzikir, mengerjakan perbuatan yang baik. 

3.2 Strategi Internalisasi nilai-nilai tembang ilir-ilir dalam Pendidikan Islam 

Secara umum, strategi merupakan garis besar untuk bertindak dalam usaha untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan dan kegiatan guru beserta peserta didik dalam mewujudkan kegiatan 

pembelajaran dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.9 

3.2.1 Strategi Keteladanan 

                                                                 
9  Djamar dan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Reineka Cipta, 2006), hlm.5 
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Dalam membina dan mendidik anak (peserta didik) tidak hanya dapat dilakukan dengan 

model pembelajaran yang modern saja, akan tetapi bisa dilakukan dengan cara  pemberian 

teladan yang baik untuk peserta didik. Penggunaan metode ini dapat tercapai dengan maksimal 

apabila diaplikasikan dengan benar. Misalnya seorang guru memberikan perintah kepada 

peserta didik untuk mengerjakan sholat lima waktu. Kemudian guru juga harus melaksanakan 

sholat agar dapat dicontoh oleh peserta didik. 

Dalam hal ini, peserta didik mempunyai nilai tanggung jawab yang besar yaitu menuntut 

ilmu, patuh terhadap guru dan menjadi tauladan yang baik bagi peserta didiknya. Dengan 

adanya metode keteladanan peserta didik mampu untuk menerapkan nilai tanggung jawab 

tersebut dengan cara melaksanakan perintah seorang guru. 

Guru dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi peserta didiknya, hendaknya untuk 

selalu memberikan sikap dan contoh yang baik, sehingga naluri anak yang suka menirukan 

dan mencontoh dengan sendirinya akan menirukan apa yang dikerjakan oleh guru. Karena 

perbuatan yang dilihat oleh anak akan masuk kepada jiwa kepribadian anak, lalu muncul 

sikap-sikap terpuji pada perilaku anak.  

3.2.2 Strategi Pembiasaan  

Strategi pembiasaan adalah untuk membiasakan anak dalam berfikir, bersikap, dan 

bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam. Metode ini sangat praktis dalam pembinaan dan 

pembentukan karakter anakpada usia dini. Karena pembiasaan merupakan sesuatu yang biasa 

diamalkan. Inti dari metode ini adalah pengulangan dan metode ini cukup efektif dalam 

melatih kebiasaan yang baik pada anak(peserta didik). 

Dalam kehidupan sehari-hari, pembiasaan merupakan hal yang sangat penting karena 

banyak dijumpai orang berbuat hanya kebiasaan semata. Pembiasaan dapat mendorong akhlak 

pada peserta didik, sebab sebelum berbuat sesuatu harus memikirkan terlebih dahulu apa yang 

akan dilakukan. Metode ini perlu diterapkan dalam proses pembentukan karakter (akhlak) agar 

peserta didik dapat membiasakan dengan sifat terpuji, sehingga aktifitas yang dilakukan dapat 

berbuah hal yang positif.10 

Dalam pendidikan, peserta didik harus memiliki nilai kerja keras dalam pembelajaran. 

Banyak sekali zaman sekarang kejadian saat guru sedang menjelaskan materi, peserta didik 

malah ngobrol, gojek bahkan sampai mainan hp waktu pembelajaran sedang berlangsung. 

Belum tentu peserta didik bisa langsung paham materi yang dijelaskan oleh guru. Kebiasaan 

seperti ini tidak baik untuk dilakukan peserta didik, karena dapat mencerminkan akhlak yang 

tidak baik kepada orang yang lebih tua yaitu guru. 

                                                                 
10 H.E. Mulyasa, ed. Dwi Ispurwanti, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta:Bumi aksara, 2003), hal. 167 
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Perlunya penerapan nilai kerja keras dalam melawan kebiasaan tersebut dalam diri 

peserta didik supaya dapat terwujudnya pembelajaran yang efektif. Maka dari itu ketika 

sedang dalam pembelajaran ataupun diluar jam pelajaran peserta didik harus mengormati guru 

dan menghargai seorang guru. Karena guru adalah orang tua kita saat di sekolah. Islam sudah 

mengajarkan bahwa tidak boleh berani kepada orang tua. 

3.2.3 Strategi Nasehat 

Nasehat ini merupakan strategi yang cukup fleksibel yang digunakan para pendidik. 

Strategi ini dapat digunakan dimana saja ketika sedang melihat kemungkaran atau melanggar 

norma-norma, maka minimal kita bisa melakukan metode ini dengan cara menasehati dengan 

baik. Bagi pendidik menasehati peserta didiknya merupakan makanan setiap harinya. Karena 

dapat menanamkan nilai-nilai Islam dan memiliki banyak ruang baik didalam kelas maupun 

diluar kelas.  

Dalam menasehati peserta didik harus menggunakan bahasa yang baik, ramah jangan 

sampai menyakiti, mengandung nilai yang religius yang terdapat dalam tembang ilir-ilir. 

Misalnya nasehat ketika waktu pembelajaran  peserta didik berbuat salah. Karena nasehat itu 

dapat dijadikan peserta didik sebagai dorongan dan motivasi agar menjadi insan yang lebih 

baik lagi. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pendidik, orang tua dan 

para da’i atau guru dalam memberikan nasehat: 

a. Memberikan nasehat dengan cinta dan kelembutan. Karena lebih masuk dan mudah untuk 

diterima dalam kehidupan manusia. 

b. Menggunakan gaya bahasa yang baik. Allah sudah berfirman dalam Q.S Ali-Imran: 15811; 

Artinya: 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, 

sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah 

membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”.  

c. Jangan menggunakan bahasa yang kasar karena dapat menyakiti perasaan dan 

mengakibatkan penolakan. 

d. Pemberi nasehat harus menyesuaikan dengan tempat, waktu dan materi. 

e. Menyampaikan hal-hal yang utama, pokok, dan penting. Allah telah berfirman dalam Q.S 

Lukman: 17-18 :12  

                                                                 
11 Al Qur’an Karim, Surah Ali-Imran: 159 
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Artinya: 

“Hai anakku, dirikanlah sholat dan serulah (manusia) mengerjakan yang baik dan 

cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang 

menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan 

Allah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan 

janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”. 

3.2.4 Strategi Tsawab (Hukuman) 

Salah satu cara dalam mewujudkan tujuan pendidikan adalah perlu adanya penanaman 

sikap disiplin dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran, salah satunya dengan 

menggunakan metode hukuman atau punishment. Agar dapat tercapainya tujuan pendidikan 

yang diharapkan. 

Elizabeth B.Hurlock berpendapat bahwa: “Punishment means to impose a penalty on a 

person for a fault offense or violation or retaliation.” Hukuman adalah menjatuhkan siksa 

pada seseorang karena suatu pelanggaran atau kesalahan sebagai ganjaran atau balasannya.13 

Metode ini sudah dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW dalam memerintahkan 

umatnya untuk melaksanakan perintah sholat ketika sudah masuk umur tujuh tahun dan 

memukulnya ketika umur sepuluh tahun jika tidak mengerjakan sholat. 

Model penanaman nilai dengan metode ini banyak menimbulkan pro dan kontra di 

kalangan masyarakat. Akan tetapi hal itu dapat diminimalisir jika terdapat syarat-syarat yang 

harus dilakukan ketika memberikan sebuah hukuman, antara lain: 

a. Hukuman harus dilandasi dengan cinta, kasih saying kepada peserta didik, bukan karena 

sakit hati atau permasalahan pribadi seorang guru. 

b. Pemberian hukuman kepada siswa adalah cara alternatif terakhir dalam mendidik siswa. 

Selain model hukuman yang mendidik, cara ini menjadi jalan terakhir dalam proses 

pembelajaran. 

c. Harus mengandung unsur edukasi, jika hukuman terpaksa dilakukan maka jenis 

hukumannya harus bersifat yang mendidik. 

Dalam semua instansi pendidikan pasti tidak lepas dari hukuman (tsawab). Karena 

didalamnya terdapat sebuah aturan tata tertib sekolah yang wajib dipatuhi oleh peserta didik. 

Pada zaman sekarang banyak sekali peserta didik yang melanggar kemudian guru 

memberikan sanksi kepada peserta didik berupa hukuman agar tidak mengulangi 

                                                                                                                                                                                                                                 
12 Al-Quran Karim, Q.S Lukman:17-18 
13 Muhammad Fauzi, Jurnal Pendidikan Al Ibrah, (vol 1 no.1, 2016), hlm.32 
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kesalahannya lagi. setelah peserta didik menerima hukuman ada yang berubah dan masih 

tetap saja. Anak-anak zaman sekarang modelnya kalau dimarahin tambah menjadi-jadi. Jadi 

harus ekstra hati-hati dalam menghukum atau memarahi anak sekarang.  

Dalam situasi seperti ini perlu adanya sebuah penerapan nilai kerja keras dalam melawan 

kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Artinya guru harus menggunakan atau menggabungkan 

tiga metode sekaligus yaitu nasehat yang mengandung nilai religius, keteladaan yang 

mengandung nilai kerja keras, dan hukuman yang mengandung nilai menghargai prestasi 

(apresiasi). Misalnya ada anak yang melanggar tata tertib aturan sekolah. Langkah yang 

dilakukan adalah pertama, seorang guru harus memberikan contoh dan teladan yang baik 

untuk peserta didiknya, apabila tidak mempan maka menggunakan cara  kedua yaitu nasehat 

jadi jangan langsung diberi hukuman tapi dinasehati terlebih dahulu, kalau masih tidak 

mempan guru harus menggunakan cara ketiga yaitu hukuman yang mendidik. Setelah itu 

insyaAllah peserta didik menyadari keselahannya dan mau berubah agar menjadi lebih baik 

lagi. kemudian setelah guru melihat perkembangannya, Alhamdulillah kebiasaan tersebut 

hilang dan sudah berubah. Alangkah baiknya guru memberikan apresiasi dalam peristiwa ini 

supaya peserta didik lebih semangat dan lebih baik lagi. Jadi apresiasi itu jangan diterapkan 

kedalam pengetahuan saja tapi akhlak (perilaku) juga bisa. 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

4.1.1 Nilai Yang Terkandung Dalam Tembang Ilir-ilir 

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan nilai-nilai dan makna yang 

terkandung dalam tembang ilir-ilir sangatlah mendalam. Adapun nilai-nilai pendidikan Islam 

yang terkandung dalam tembang ilir-ilir adalah: 

a. Nilai religius yaitu dalam lirik “tandure wis sumilir”. Artinya benih yang ditanam sudah 

mulai tumbuh. Dalam istilah ini tanaman yang dimaksud adalah iman. Iman atau 

kepercayaan merupakan sebuah benih yang ada dalam diri manusia. 

b. Nilai kerja keras yaitu dalam lirik “lunyu-lunyu penekno” yang artinya walaupun licin 

tapi tetap panjatlah. 

c. Nilai menghargai prestasi yaitu dalam lirik “yo surako surak hiyo” yang artinya 

bersolaklah iya.  
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d. Nilai tanggung jawab yaitu dalam tembang ilir-ilir tedapat pesan tersirat didalamnya 

yaitu pada lirik “dodotiro-dodotiro, kumitir bedah ing pinggir, dondomono jlumantono 

kanggo sebo mengko sore”. 

e. Nilai Ibadah yaitu dalam lirik “mumpung padang rembulane, mumpung jembar 

kalangane”. 

4.1.2 Strategi internalisasi nilai-nilai tembang ilir-ilir dalam pendidikan Islam 

Dari materi yang dipaparkan diatas dapat diambil kesimpulan terdapat metode-metode 

dalam penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam pendidikan. Adapun metode yang dapat 

digunakan dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam antara lain: 

a. Strategi keteladanan, untuk menerapkan nilai kerja keras. Contohnya seorang guru 

memberikan perintah kepada peserta didik untuk mengerjakan sholat lima waktu. 

Kemudian guru juga harus melaksanakan sholat agar dapat dicontoh oleh peserta didik. 

b. Strategi pembiasaan, untuk menerapkan nilai tanggung jawab. Contohnya kejadian saat 

guru sedang menjelaskan materi, peserta didik ngobrol, gojek bahkan sampai mainan hp 

waktu pembelajaran sedang berlangsung. 

c. Strategi nasehat, dengan adanya nasehat pendidik dapat menasehati peserta didik yang 

mengandung nilai religius yang terdapat dalam tembang ilir-ilir. Misalnya nasehat. 

Misalnya nasehat ketika waktu pembelajaran dan ketika peserta didik melakukan 

kesalahan. 

d. Strategi tsawab (Hukuman), mengandung nilai kerja keras, religius dan nilai menghargai 

prestasi. misalnya peserta didik melanggar aturan. 

4.2 Saran 

Setelah peneliti melakukan analisis, menjabarkan dan menguraikan nilai-nilai pendidikan Islam 

yang terkandung dalam tembang ilir-ilir, maka peneliti memberikan kontribusi pemikiran khususnya 

bidang pendidikan, antara lain: 

4.2.1 Pada tembang ilir-ilir tidak hanya berfungsi sebagai tembang dolanan saja, akan tetapi dapat 

dijadikan sebagai media pendidikan dengan cara mengambil hikmah-hikmah yang 

terkandung didalamnya, supaya dapat diterapkan kedalam kehidupan sehari-hari dan 

melestarikan budaya lokal yang ada di Indonesia. 

4.2.2 Dapat menggali kearifan lokal dengan adanya kajian karya-karya seperti ilir-ilir yang 

didalamnya mengandung banyak nilai-nilai dan hikmah, sehingga dapat dikembangkan 

dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan. 
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