


ABSTRAK 
 
 
 Ajaran akhlak ialah seruan atau ajakan kepada umat manusia untuk bertingkah 
laku dan bersikap dengan pandangan yang positif sesuai dengan nilai-nilai Islam agar 
manusia memposisikan diri sebagai hamba allah dan khalifatullah. Ajaran akhlak 
dapat ditanamkan melalui pendidikan formal maupun informal. Salah satu cara 
pendidikan dengan informal adalah melalui pertunjukan seni, diantaranya dengan 
kesenian kentrung sebagai sastra lisan digunakan untuk media dalam pengajaran nilai-
nilai akhlak.  

Penyebaran agama Islam melalui adaptasi dengan kebudayaan dan adapt 
istiadat masyarakat sekitarnya antara lain melalui kesenian kentrung. Seni Kentrung 
mengandung misi dakwah agama Islam di pulau Jawa. Isi cerita Kentrung yang 
berkaitan dengan babad adalah cerita Babad Tanah Jawa, salah satunya lakon Jaka 
Tarub yang paling digemari masyarakat karean di dalamnya mengandung pitutur dan 
petuah-petuah tentang pendidikan akhlak, perjodohan, moral dan etika. 

Skripsi ini tergolong penelitian deskriptif-analitis menggunakan metode survai 
didukung dengan studi pustaka (library research). Pengumpulan data diperoleh 
melalui studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan 
menggunakan analisa kualitatif induktif dan deduktif; melalui pendekatam histories 
dan paedagogis. 

Dalam lakon cerita Jaka Tarub terdapat sejarah mengenai ajaran akhlaknya 
antara lain yaitu Sejarah Penaklukan Hindu dan Sejarah Adanya Generasi Islam. 
Ajaran akhlak tersebut terdiri dari ajaran akhlak yang baik (akhlak mahmudah) dan 
ajaran akhlak yang buruk (Akhlakul Madzmumah). Ajaran akhlak mahmudah dalam 
lakon Jaka Tarub terdiri dari ajaran menolong sesame, ajaran mendidik anak, 
bertanggung jawab dan ajaran menuntut ilmu dan mengamalkannya. Sedangkan 
ajaran akhlak yang buruk (tidak untuk ditiru) adalah ajaran mengingkari amanat. 
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