


ABSTRAK 

 

 Etika Sunda adalah etika yang terbentuk dalam masyarakat Sunda sepanjang 
sejarahnya yang dipengaruhi oleh lingkungan social dan budayanya, etika sunda merupakan 
susunan aturan, norma, dam nilai yang mengatur pola bergaul yang baik dan bermanfat bagi 
orang Sunda di dalam berinteraksi dengan sesame mereka dan juga dengan orang di luar 
mereka. Etika Sunda ideal dibentuk berdasarkan etika Sunda yang pernah ada dan diperkaya 
oleh masukan dari etika luar Sunda. Etika Sunda yang pernah ada sebagian masih berlaku dan 
sebagian lagi telah ditinggalkan sehingga sebagian tokoh masyarakat Sunda sekarang ini 
berpendapat bahwa orang Sunda sekarang ini telah kehilangan jati diri sebagai orang Sunda, 
karena dalam berperilaku kehidupan sehari-harinya sudah jauh dari etika. Untuk menemukan 
kembali jati dirinya maka perlu melakukan revitalisasi etika Sunda dengan menggali kembali 
peninggalan leluhur orang Sunda yang terdapat dalam naskah Sanghyang Siksa Kandang 
Karesian. 

 Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan sehingga memerlukan bahan pustaka 
sebagai sumber utama, dan juga menggunakan penelitian  dokumentasi karena dengan 
mengumpulkan data-data dokumentasi dalam hal ini adalah  dokumen naskah yang menjadi 
obyek penelitian, sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa etika Sunda dianggap sebagai 
konsep suatu Etika karena memuat tatnan nilai norma hukum yang ada dalam 
masyarakatnya.Naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesianyang di tulis pada tahun 1518 
Masehi merupakan naskah kuno yang memberikan gambaran tantanan hidup yang didasarkan 
pada nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan, moral, kesejahteraan 
masyarakat, ilmu kesenian, dan sebagainya. Dalam naskah itu memuat pandangan hidup 
orang Sunda tentang etika hidup sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat, bagaimana 
manusia Sunda bersikap terhadap dirinya, masyarakat, Tuhan, alam, dan cara memperoleh 
kepuasan lahir dan bathin, juga menjelaskan bahwa manusia srlama hayatnya harus 
mempunyai tujuan hidup yang baik. 
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