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Artinya: 

Karena sesungguhnya setelah kesuilitan ada kemudahan (5) sesungguhnya 

setelah kesulitan ada kemudahan (6) 

(QS. Al-Insyirah: 5-6) 
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ABSTRAK 

ABDI AZIZURAHMAN, NIM 20204011034. Tradisi Janengan Perspektif 

Pendidikan Islam Pada Masyarakat Suku Jawa di RW 014 Siantan Hulu Kecamatan 

Pontianak Utara Kota Pontianak. Tesis, Yogyakarta: Program Magister UIN Sunan 

Kalijaga, 2022. 

Penelitian ini didasari oleh pendidikan dalam kebudayaan merupakan bentuk 

pengalihan beragam jenis kebudayaan pada setiap generasi. Pada kenyataannya 

kurangnya pengayoman serta regenerasi yang dilakukan oleh pelaku budaya di dalam 

tradisi Janengan, serta dampak negatif perkembangan teknologi sehingga kurangnya 

minat dan kesadaran generasi muda terhadap budaya lokal, akibatnya tradisi tersebut 

terancam “punah”. Sehingga perlu adanya pemahaman secara mendalam mengenai 

tradisi Janengan yang memuat makna pada pelaksanaan, syair serta alat musiknya. 

Upaya ini akan menjadi tambahan wawasan bagi masayrakat sekitar. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep, pelaksanaan, internalisasi 

nilai-nilai pendidikan Islam meliputi gagasan, aktivitas dan hasil karya serta alasan 

pelestarian tradisi Janengan perspektif pendidikan Islam. Jenis penelitian ini ialah 

penelitian etnografi dengan menggunakan kajian analisis kualitatif dan pendekatan 

keilmuan antropologi pendidikan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: (1) konsep tradisi Janengan merliputi 

dari tradisi Janengan sebagai seni musik tradisional Jawa-Islam yang bebentuk 

shalawat serta puisi Jawa, sejarah tradisi Janengan yang mengungkapkan bahwa 

awalnya tradisi Janengan ini dimaksudkan untuk menyebarkan agama Islam, manfaat 

tradisi Janengan sebagai penyedia fragmen warisan yang historis, sebagai pemberi 

legitimasi masyarakat serta penyedia simbol dalam identitas; (2) pelaksanaan tradisi 

Janengan terdiri dari 3 bagian utama, yakni syair pembuka, syair tengah dan syair 

penutup; (3) internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam gagasan tradisi Janengan 

ditunjukkan melalui syair-syair yang dibaca dalam tradisi Janengan, nilai akidah (Sifat 

20), nilai akhlak kepada Allah (Zikur Rulloh), nilai ibadah (Solawat Nabi, Bagus Endi, 

sugih Endi, Digdaya Endi, Istighfar). Internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

aktivitas tradisi Janengan ditunjukkan melalui setiap aktivitas yang terjadi di dalam 

tradisi Janengan seperti duduk bersama dan menjalin silaturahmi (nilai akhlak), 

pembacaan Al-Fatihah, Tawassul dan sedekah (nilai ibadah). Sedangkan internalisasi 

nilai-nilai pendidikan Islam dalam karya manusia seperti alat musik Janengan yang 

berjumlah 5 memiliki filosofi shalat fardhu yang lima; (4) Alasan pelestarian tradisi 

Janengan dilihat dari segi fungsi tradisi Janengan itu sendiri yakni media syiar Islam, 

sarana hiburan masyarakat, sarana komunikasi masyarakat, sebagai sumbangan 

pelestarian dan stabilitas kebudayaan serta membangun integritas masyarakat. Adapun 

dilihat dari fungsi dalam pelaksanaan PAI, tradisi Janengan dapat menjadi sebuah 

media pembelajaran yang menggunakan basis kearifan Lokal. 

Kata Kunci: Tradisi, Nilai, Pendidikan Islam, Janengan.  
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ABSTRAC 

ABDI AZIZURAHMAN, NIM 20204011034. The Tradition of Islamic Education 

Perspectives on the Javanese Tribe in RW 014 Siantan Hulu, North Pontianak District, 

Pontianak City. Master Thesis, Yogyakarta: Masters Program at UIN Sunan Kalijaga, 

2022. 

This research is based on education in culture as a form of transfer of various 

types of culture in each generation. In fact, the lack of protection and regeneration 

carried out by cultural actors in the Janengan tradition, as well as the negative impact 

of technological developments so that there is a lack of interest and awareness of the 

younger generation towards local culture, as a result the tradition is threatened with 

"extinction". So there needs to be an in-depth understanding of the Janengan tradition 

which contains meaning in its implementation, poetry and musical instruments. This 

effort will be an additional insight for the surrounding community. 

This study aims to explain the concept, implementation, internalization of Islamic 

educational values including ideas, activities and works as well as the reasons for 

preserving the Janengan tradition from the perspective of Islamic education. This type 

of research is ethnographic research using qualitative analysis studies and educational 

anthropological scientific approaches. Data collection techniques using participant 

observation techniques, in-depth interviews and documentation. 

The results this research state that: (1) the concept of the Janengan tradition 

includes the Janengan tradition as Javanese-Islamic traditional music in the form of 

prayers and Javanese poetry, the history of the Janengan tradition which reveals that 

the Janengan tradition was originally intended to spread Islam, the benefits of the 

Janengan tradition as a provider of historical heritage fragments, as a giver of 

community legitimacy as well as a provider of symbols in identity; (2) the 

implementation of the Janengan tradition consists of 3 main parts, namely the opening 

verse, the middle verse and the closing verse; the internalization of Islamic educational 

values in the Janengan tradition is shown through the poems read in the Janengan 

tradition, the value of faith (Sifat 20), moral values to Allah (Zikur Rulloh), worship 

values (Solawat Nabi, Bagus Endi, Sugih Endi, Digdaya Endi, Istighfar). 

Internalization of Islamic educational values in Janengan tradition activities is shown 

through every activity that occurs in the Janengan tradition such as sitting together and 

establishing friendship (moral values), reading Al-Fatihah, Tawassul and alms 

(worship value). While the internalization of Islamic educational values in human 

works, such as the Janengan musical instrument, which has five philosophies of fardhu 

prayer; (4) The reason for the preservation of the Janengan tradition is seen from the 

function of the Janengan tradition itself, namely the media for Islamic symbols, public 

entertainment facilities, community communication facilities, as a contribution to 

cultural preservation and stability as well as building community integrity. As for the 

function in the implementation of PAI, the Janengan tradition can be a learning medium 

that uses the basis of local wisdom. 

Keywords: Tradition, Values, Islamic Education, Janengan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Berdasarkan Surat keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/ 1987 dan 0543 b/ u/ 1987, tanggal 22 

Januari 1988. 

A. Konsonan 

No Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا .1

 Ba’ B Be ب .2

 Ta’ T Te ت .3

 Tsa ṡ Es (dengan titik diatas) ث 4

 Jim J Je ج 5

 Ha’ ḥ Ha (dengan titik dibawah) ح 6

 Kha’ Kh Ka dan Ha خ 7

 Dal D De د 8

 Dzal ẑ Zet (dengan titik diatas) ذ 9

 Ra’ R Er ر 10

 Zai Z Zet ز 11

 Sin S Es س 12

 Syin Sy Es dan Ye ش 13

 Sad ṣ Es (dengan titik dibawah) ص 14

 Dad ḍ De (dengan titik dibawah) ض 15

 Ta’ ṭ Te (dengan titik dibawah) ط 16

 Za’ ẓ Zet (dengan titik dibawah) ظ 17

 Ain ‘ Koma terbalik diatas ع 18

 Gain G Ge غ 19

 Fa’ F Ef ف 20

 Qaf Q Qi ق 21



xii 

 

 Kaf K Ka ك 22

 Lam L El ل 23

 Mim M Em م 24

 Nun N En ن 25

 Wawu W We و 26

 Ha’ H Ha ه 27

 Hamzah ˙ Apostrof ء 28

 Ya’ Y Ye ي 29

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 

 متعقدين

 عدة

Ditulis 

Ditulis 

muta’aqqidīn 

‘iddah 

 

C. Ta’ Marbuthoh 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 هبة

 جزية

Ditulis 

Ditulis 

Hibbah 

Jizyah 

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya).  

Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h. 

 ’Ditulis karāmah al-auliyā كرامه األولياء

2. Bila hidup atau berharakat, fathah, kasrah atau dhammah ditulis t. 

 Ditulis zakātul fitri زكة الفطر

 

 

 



xiii 

 

D. Vokal Pendek 

  َ  Fathah Ditulis A 

  ِ  Kasrah Ditulis I 

  َ  Dhammah Ditulis U 

 

E. Vokal Panjang 

Fathah + Alif Ditulis A 

 Ditulis Jāhiliyyah جاهلية

Fathah + Ya’ Ditulis A 

 Ditulis yas’ā يسعي

Kasrah + Ya’ Ditulis Ī 

 Ditulis Karīm كريم

Dhammah + Waw Ditulis U 

 Ditulis Furūd فروض

 

F. Vokal Rangkap 

Fathah + Ya’ Mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بينكم

Fathah + Waw Mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaulun قول

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 أأنتم

 اعدت

نشكرتمئل  

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

a’antum 

u’idat 

la’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila Diikuti Huruf Qomariah 
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 القرآن

 القياس

Ditulis 

Ditulis 

al-Qur’ān 

al-Qiyās 

2. Bila Diikuti Huruf Syamsyiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsyiah yang 

mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 السماء

 الشمس

Ditulis 

Ditulis 

as-samā’ 

asy-syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangaian Kalimat 

 ذوي الفروض

 اهل السنة

Ditulis 

Ditulis 

zawī al-furūdh 

ahl as-sunnah 
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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

َها ِسَراًَجا َْوَقَمًرا ُمِنْْيًا. فِ ََك الَِّذْي ََجَعََل يِف السََّماِِء بُ ُرْْوًَجا َْوََجَعََل ارَ َاْْلَْمُد ّلِِلَِّ الَِّذْي َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبْْيًا َبِصْْيًا، تَ بَ  ي ْ

ًدا َعْبدُ  ْذنِِه ِذيْ ًرا، َْوَداِعَيا ِإىََل اْْلَقِ  ِإِبِِ ُه ْوَرُسوُلُه الَِّذْي بَ َعَثُه ِِبْْلَقِ  َبِشْْيًا َْونَ َأْشَهُد َاْن اَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ ْوَأْشَهُد َانَّ ُُمَمَّ

ِه َْوَسلِ ْم َتْسِلْيًما َكِثْْيًا. َْوِسَراًَجا ُمِنْْيًا. اَللَُّهمَّ َصَلِ  َعَلْيِه َْوَعَلى آِلِه َْوَصْحبِ   

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup 

dunia dan akhirat. 

Penyusunan tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Tradisi Janengan 

Perspektif Pendidikan Islam pada Masyarakat Suku Jawa di RW 014 Siantan Hulu 

Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.  Penulis menyadari bahwa penyusunan 

tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini 

penyusun mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M. A. selaku rektor Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M. Pd selaku dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 



xvi 

 

3. Dr. Mahmud Arif, M. Ag selaku Kaprodi Magister Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga yang telah 

menyetujui dan menerrima tugas akhir penulis.  

4. Dr. Sedya Sentosa, SS, M. Pd. selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan kritik serta saran dalam penulisan tesis ini, sehingga penyusunan 

tesis ini dapat berjalan dengan lancar serta maksimal dalam penyusunannya. 

5. Dr. Zaenal Arifin selaku pembimbing akdemik penulis, yang telah 

memberikan saran serta masukan dalam penyusunan proposal tesis penulis, 

sehingga tesis ini telah diselesaikan dengan tepat waktu. 

6. Edy Suasono SH., M. Hum dan Sri Wiyanti, A. Md., Kes. selaku orang tua 

penulis yang senantiasa memberikan motivasi serta dorongan baik secara 
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motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Serta Ika Wahyu 
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Azzam Hadi Wibowo, Aisyah Azzahra Alfatunnisa serta Resky Pujianti yang 

telah menjadi motivasi peneliti untuk menyelesaikan tesis ini  
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mengizinkan penulis untuk meneliti tradisi Janengan di Kota Pontianak. 
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2020 yang selalu menjadi teman diskusi dan bertukar pikiran dalam 
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pihak-pihak yang terkait dalam mensukseskan penulisan tesis ini. Serta salam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak tradisi serta 

budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. 

Budaya yang tumbuh di masyarakat tidak lepas dari pengaruh penyebaran agama 

pada masa lampau. Islam sebagai agama universal merupakan rahmat bagi semesta 

alam, dan dalam kehadirannya di muka bumi ini, Islam berbaur dengan beragam 

kebudayaan lokal (local culture), sehingga antara Islam dan kebudayaan lokal pada 

suatu masyarakat tidak bisa dipisahkan, keduanya merupakan bagian yang saling 

mendukung dan menguatkan tanpa harus menghilangkan ciri khas masing-masing 

kebudayaan tersebut.1 Ulama terdahulu saat berdakwah di nusantara 

mengedepankan keluwesan dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman dan tanpa 

ada faktor paksaan. Maka tradisi yang ada pada masyarakat saat itu tetap dijaga dan 

dilestarikan sehingga Islam dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. 

Pencampuran budaya lokal dan Islam membutuhkan proses yang sangat 

panjang agar Islam dapat diterima oleh masyarakat secara mutlak. Semua itu 

dikarenakan masyarakat tradisional memiliki ikatan yang sangat erat terhadap 

                                                           
1 Deni Miharja, “Persentuhan Agama Islam dengan Kebudayaan Asli Indonesia”, Miqot, Vol. 38 Nomor 

1, 2014, hlm. 190. 
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leluhur mereka. Tak jarang para wali dan ulama memanfaatkan tradisi-tradisi lokal 

yang diolah menjadi sebuah media dalam berdakwah. 

Islamisasi melalui seni budaya dilakukan dengan pengambil alihan dan 

pengembangan seni budaya yang telah ada melalui penyesuaian-penyesuaian yang 

selaras dengan ajaran tauhid dalam Islam. Dengan demikian muncul model-model 

kesenian yang khas Islam sebagai hasil asimilasi sinkretisasi dengan kesenian yang 

lama.2 Kebudayaan dipandang sebuah strategi yang diharapkan menjadi perekat 

kebersamaan dalam hidup, karena keinginan memperoleh nilai-nilai dasar untuk 

dijadikan falsafah dalam menghadapi kehidupan bersama, bukan karena persamaan 

kepentingan.3 

Islam sendiri sebagai agama yang memiliki materi ajaran yang integral dan 

komprehensif, disamping mengandung ajaran utama sebagai syari'ah, juga 

memotivasi umat Islam untuk mengembangkan seni budaya Islam, yaitu seni 

budaya yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Seni budaya memperoleh perhatian 

yang serius dalam Islam karena mempunyai peran yang sangat penting untuk 

membumikan ajaran utama sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hidup umat 

manusia.4 

                                                           
2 Kholid Mawardi, Lokalitas Seni Islam dalam Akomodasi Pesantren (Purwokerto: STAIN Press, 2017), 

hlm. 96.  
3 Rahayu Surtiati Hidayat, Hakikat Ilmu Pengetahuan Budaya , (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2018), 

hlm. 279 
4 Nur Saidah, Pendidikan Agama Islam dan Pengembangan Seni Budaya Islam, dalam http://digilib. uin-

suka.ac.id /8749/1/NUR%20SAIDAH%20PENDIDIKAN%20AGAMA ISLAM%20DAN%20 

PENGEMBANGAN%20SENIBUDAYA%20ISLAM.pdf, di akses pada 17 Maret 2021. 
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Indonesia terkenal dengan istilah multikultural, yang artinya bahwa 

Indonesia memiliki beraneka macam budaya yang tersebar di seluruh plosok 

negeri. Budaya menjadi sebuah poin penting dalam bermasyarakat dan beragama 

di Indonesia. Berbagai budaya tradisional, seperti tarian tradisional, pakaian khas 

tradisional, lagu tradisional, budaya sosial, budaya religiusitas dan lain sebagainya. 

Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi yang memiliki kebudayaan yang 

melimpah, seperti rumah adat Radang, makanan khasnya kerupuk basah5, bubur 

pedas, tempoyak,6 bingka serta memiliki berbagai Tarian, lagu serta kesenian yang 

tidak luput dari perhatian publik. 

Membahas tentang budaya, kebudayaan akan menjadi sebuah tradisi atau 

adat istiadat apabila dilakukan secara terus menerus.7 Nilai-nilai yang terdapat pada 

suatu tradisi, jika diterapkan pada masyarakat, maka akan memberikan dampak 

positif bagi kehiduapan masyarakat itu sendiri. Tradisi yang dilaksanakan secara 

Islami akan bermanfaat sebagai penyebaran Islam, dan penanaman nilai-nilai 

kemanusiaan dalam masyarakat. Tradisi juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

penenaman nila-nilai pendidikan Islam dalam masyarakat. 

Kegiatan keagamaan serta tradisi bernafaskan Islam yang dilaksanakan 

setiap minggunya seperti shalawatan, pembacaan surah yasin, tahlil, muqoddam 

                                                           
5 Kerupuk Basah berasal dari kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, kerupuk basah terbuat 

dari daging ikan yang sudah digiling (Ikan Belidak dan Ikan Toman), dengan bentuk lonjong memanjang 

kisaran panjang 15-25 cm, dan disantap menggunakan bumbu kacang.   
6 Masakan berasal dari buah durian yang difermentasi. Makanan ini juga terkenal di derah Lampung, 

Bengkulu, Palembang, Sumatera Barat, Jambi dan khususnya Kalimantan. 
7 Ismail Yahya, Adat-adat Jawa dalam Bulan-bulan Islam: Adakah Pertentangan?. (Jakarta: Inti 

Medina, 2009), hlm. 33 
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menjadi salah satu alternatif pembentukan moral di RW 014 Siantan Hulu 

Kecamatan Pontianak Utara. Terlebih pada bulan maulid, tradisi yang dilestarikan 

seperti acara Maulid Nabi, pembacaan Barzanji serta Janengan ikut meramaikan 

bulan maulid tersebut sebagai tanda cinta masyarakat RW 014 Siantan Hulu kepada 

Nabi Muhammad SAW. Tradisi yang dilaksanakan tersebut direspon dengan 

antusias oleh masyarakat. 

Tradisi janengan itu sendiri, berasal dari Kebumen Provinsi Jawa Tengah. 

Tradisi ini dipopulerkan oleh seorang tokoh Mbah Sarjan, pada tahun 2005.8 Mbah 

Sarjan adalah salah satu tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat. Mbah 

Sarjan adalah seorang budayawan jawa yang mencetus beberapa budaya seperti 

Kuda Kepang dan Janengan sehingga kedua budaya tersebut telah menjadi tradisi 

masyarakat jawa khususnya di RW 014 Siantan Hulu. Tradisi Janengan itu sendiri, 

bertujuan untuk menyampaikan risalah ketauhidan serta penanaman nilai akhlak 

yang terkandung dalam syair-syairnya.9 

Tradisi Janengan merupakan tradisi seni musik Islam-Jawa yang 

dilaksanakan pada hari besar Islam, seperti Isra’ Miraj Maulid Nabi Muhammad 

SAW., serta menyambut tahun baru Islam. Syair jawa yang bernafaskan nilai-nilai 

keislaman ini dilantunkan dengan nada tinggi sebagai ciri khasnya. Tetapi sangat 

disayangkan, bahwa Tradisi Janengan hanya dipandang sebelah mata oleh 

                                                           
8 Berdasarkan Wawancara awal pra-penelitaian, pada salah satu anggota grup janengan di Siantan Hulu, 

Pontianak Utara, dilakukan pada tanggal 24 Maret 2021. 
9 Berdasarkan Wawancara awal pra-penelitaian, pada salah satu anggota grup janengan di Siantan Hulu, 

Pontianak Utara, dilakukan pada tanggal 24 Maret 2021. 
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masyarakat terutama para pemuda-pemudanya. Dapat dikatakan bahwa ilmu 

janengan ini adalah sebuah warisan dari generasi terdahulu akan punah jika tidak 

dilakukan regenerasi budaya. Hal tersebut dapat memicu lunturnya tradisi serta 

nilai-nilai keberadaban yang terdapat didalam budaya tersebut.  

Sebagian generasi muda di RW 014 Siantan Hulu lebih bergerak di bidang 

hadroh, karena alat musiknya lebih mudah untuk dipelajari dibandingkan alat 

musik yang digunakan untuk Janengan. Sebagian generasi muda yang lain telah 

terpengaruhi oleh budaya-budaya barat yang tidak memiliki nilai positif serta nilai-

nilai Keislaman. Budaya ini sudah seharusnya tetap dilestarikan di tanah Borneo 

ini karena peneliti sudah menelaah diseluruh Kota Pontianak bahwa budaya 

Janengan ini hanya ada di RW 014 Siantan Hulu saja. 

Berangkat dari kepedulian terhadap tradisi Janengan, asumsi peneliti tradisi 

ini sangat diperlukan dan harus dilestarikan, karena budaya ini satunya-satunya 

yang ada di tanah Borneo. Dari Janengan, masyarakat akan mengenal sejarahnya, 

serta nilai-nilai Islam dengan cara yang berbeda dari pendidikan formal yang ada 

di sekolah pada umumnya. 

Sebagai Budaya yang mengandung nilai-nilai keislaman, tidak dapat 

dipungkiri bahwa Iman, Ilmu serta Amal terdapat di dalamnya. Iman mengajak 

untuk mengeesakan dan mengingat Allah SWT., dan ilmu yang membentuk 

karakter sehingga menambahkan ketaatan dan mahabbah kepada Allah dan Rasul-

Nya, sedangkan amal akan mengahasilkan tingkahlaku yang baik. Hal ini lah yang 

sangat diperlukan oleh masyarakat.  
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Sedangkan pendidikan dalam kebudayaan adalah proses untuk membantu 

seseorang mengenali dan melestarikan adat istiadat, budaya serta lembaga sosial 

yang berada di lingkungan masyarakat yang terwariskan dari satu generasi ke 

generasi selanjutnya.10 Secara esensial, pendidikan dalam kebudayaan adalah 

bentuk pengalihan beragam jenis kebudayaan pada setiap generasi secara turun-

temurun.11  

Pada kenyataannya tradisi Janengan yang terdapat pada RW 014 Siantan 

Hulu ini terancam “punah”. Ada 2 faktor yang menyebabkan hal tersebut, yakni 

faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yakni, upaya pelestarian 

tradisi Janengan yang kurang intensif. Pelaksanaannya hanya dilakukan pada hari 

besar Islam saja, jika tidak ada yang mengundang maka tidak akan tampil.  

Sedangkan faktor eksternalnya, ialah dampak negatif perkembangan 

teknologi terhadap kualitas sosial budaya peserta didik salah satunya semakin 

lemahnya kewibawaan tradisitradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong 

dan tolong-menolong telah melemahkan kekuatan kekuatan sentripetal yang 

berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial.12 Akibatnya berimbas pada 

kurangnya kesadaran serta minat generasi muda untuk melestarikan tradisi 

Janengan tersebut. Hal ini akan disayangkan jika orang-orang yang terlibat tidak 

                                                           
10 Soetjipto Kusumo Cokro Aminoto, UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 (Jakarta: Alfabeta, 2006). 
11 Erry Nurdianzah, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Jawa (Kajian Historis Pendidikan 

Islam Dalam Dakwah Walisanga),” Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas, Vol. 

8 Nomor 1, 2020, hlm. 12. 
12 Muhammad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial 

Budaya”, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 2 Nomor 1, 2014, hlm. 42 
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melaukukan regenrasi secara intensif, karena tradisi Janengan memiliki nilai-nilai 

pendidikan Islam secara tersurat maupun tersirat dan mungkin akan bermanfaat 

bagi pelestarian budaya, sehingga generasi muda memiliki rasa bertanggung jawab 

akan kelestarian budaya yang dimilikinya.     

Maka dari latar belakang masalah tersebut, peneliti akan mencoba melihat 

tradisi Janengan dari kacamata pendidikan Islam. Maka, peneliti fokus mengkaji 

tradisi Janengan perspektif Pendidikan Islam pada masyarakat suku Jawa di RW 

014 Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep tradisi Janengan perspektif pendidikan Islam di masyarakat 

RW 014 Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara? 

2. Bagaimana pelaksanaan tradisi Janengan di RW 014 Siantan Hulu Kecamatan 

Pontianak Utara? 

3. Bagaimana internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi 

Janengan di RW 014 Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara? 

4. Mengapa tradisi Janengan perlu dilestarikan di RW 014 Siantan Hulu 

Kecamatan Pontianak Utara? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan 

penelitiannya, diantaranya: 

1. Untuk mengetahui konsep tradisi Janengan perspektif pendidikan Islam di 

masyarakat RW 014 Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara. 



8 

 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi Janengan di RW 014 Siantan Hulu 

Kecamatan Pontianak Utara. 

3. Untuk mengetahui Internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada 

tradisi Janengan di RW 014 Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara. 

4. Untuk mengetahui alasan perlunya melestarikan tradisi Janengan di RW 014 

Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan memiliki kontribusi untuk 

menambah refrensi dan sumber informasi, khazanah keilmuan tentang budaya 

Janengan perspektif pendidikan Islam dan memahami pentingnya melestarikan 

tradisi serta budaya-budaya Islam. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini secara praktis diharapkan memiliki kegunaan yang pada 

umumnya untuk para pembaca, terkhusus bagi warga di RW 014 Siantan Hulu 

Pontianak Utara, untuk menjaga kelestarian budaya Janengan di RW 014 

Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara. Dengan adanya penelitian ini juga 

diharapkan dapat mengembangkan serta mengangkat tradisi serta budaya-

budaya Islam di Indonesia.   

E. Kajian Pustaka 

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan judul yang peneliti angkat ini, 

diantaranya: 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi dkk., dari IAIN Walisongo Semarang 

(2013) yang berjudul “Janengan Sebagai Seni Tradisional Islam-Jawa”. 

Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa tradisi Janengan musik tradisional 

Islam-Jawa Janengan merupakan perwujudan dari perpaduan tiga unsur tradisi 

musik, yakni tradisi musik Jawa, tradisi musik Islam Timur Tengah (Arab) dan 

kini telah dikembangkan dengan kombinasi musik Barat seperti pop. Perpaduan 

ketiga unsur tradisi musik yang berbeda ini membentuk suatu hasil kreativitas 

yang unik bercirikan musik Jawa. Musik tradisional Islam-Jawa ini juga 

melahirkan nilai-nilai yang meliputi nilai-nilai musikal, nilai-nilai kultural, dan 

nilai-nilai religius. Secara tematik syair-syair Janengan berisi berbagai ajaran 

seperti akidah (tauhid), syari’at dan tasawuf.13 

Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama menjadikan tradisi 

Janengan sebagai objek penelitian. Tetapi, perbedaannya terletak pada fokus 

penelitian yang masih melihat tradisi Janengan secara umum. Tidak ada 

perspektif yang jelas. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mukarom dan Ruchson tahun 2018 yang 

berjudul “Musik Tradisional Jawa Janengan Yang Terlupakan (A Forgotten 

Javanese Traditional Music Janengan”. Penelitian ini melihat tradisi Janengan 

sebagai seni musik yang memiliki fungsi sebagai media hiburan, media 

komunikasi serta media dakwah masyarakat transmigran swakarsa di desa 

                                                           
13 Akhmad Arif Junaidi, “Janengan Sebagai Seni Tradisional Islam-Jawa”, Walisongo: Jurnal Penelitian 

Sosial Keagamaan, Vol. 21 Nomor 2, 2013, hlm. 469 
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Waringisari, Sukoharjo, Pringsewu. Adapun temuan penelitian ini yakni Bahwa 

musik janengan masih sangat digemari dan dibutuhkan di desa Waringinsari. 

Itulah sebabnya hingga kini pentas masih dilakukan baik untuk kepentingan 

hiburan maupun terkait dengan hari besar agama dan penanggalan Jawa, 

sehingga masih dapat dipakai sebagai pelestarian budaya. (2) Musik janengan 

juga dijadikan media berkomunikasi dengan sesama komunitas untuk 

kepentingan sosial kemasyarakatan sehinga mereka dapat berbagi informasi 

terkait dengan keluarga, pertanian, peternakan, dan lain-lain. (3) Musik 

janengan juga dapat digunakan komunits untuk saling meneguhkan segai 

identitas keislaman dengan selalu mengikuti sunah rosul dan tidak berbiat 

kesombongan atas segala sesuatu yang dimiliki.14 

Tentu persamaan dengan penelitian ini ialah objek yang diteliti (tradisi 

Janengan) serta melihat alasan pelestarian dari segi fungsinya yakni sebagai 

media hiburan, komunikasi dan media dakwah dalam masyarakat. Sedangkan 

yang membedakan adalah fokus penelitian, pada penelitian diatas lebih 

membahas mengapa tradisi tradisional Jawa Janengan ini harus dilestarikan 

tanpa megungkapkan nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi 

tersebut. 

                                                           
14 Mukarom dan Rochsun, “Musik Tradisional Jawa Janengan yang Terlupakan (A Forgotten Javanes 

Traditional Music Janengan)”, Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya, Vol. 24 Nomor 2, 

2018, hlm. 16. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Aini Rohmah dari UIN Sunan Gunung Jati 

(2019) yang berjudul “Sinkretisme dalam Tradisi Seni Musik Tradisional 

Janengan Sebagai Identitas Masyarakat Islam Jawa di Desa Kesugihan 

Kecamatan Kesugihan Cilacap Jawa Tengah”.15 Dalam penelitian ini 

mengungkapkan bahwa Tradisi Seni Musik Tradisional Janengan ini memiliki 

unsur Sinkretisme diantaranya sebagai berikut: Pertama, tradisi seni musik 

tradisional janengan berasal dari daerah Kebumen dan berkembang di Desa 

Kesugihan Kabupaten Cilacap terkenal dengan shalawat janengan atau 

shalawat illau. Kedua, tradisi seni musik tradisional janengan dilaksanakan 

terkadang pada acara slametan atau pada acara Maulid Nabi atau Hari Besar 

Besar Islam yang terdapat di Pondok Pesantren Al-Ihya ‘Ulumaddin Desa 

Kesugihan. Ketiga, unsur budaya Jawa terdapat pada adanya syair atau singir 

shalawat yang berdialek nada jawa dan adanya sasaji atau sajen pada tradisi seni 

musik tradisional janengan ini. Keempat, unsur keagamaan Islam dalam tradisi 

seni musik tradisional janengan ini dengan adanya syair atau singir shalawat 

yang di dalamnya mengajarkan tentang nilai-nilai keislaman di antaranya nilai 

aqidah dan nilai tasawuf.  

Persamaan pada penelitian ini adalah pada objek penelitian yakni Budaya 

Janengan, namun yang membedakan adalah fokus penelitiannya, pada 

                                                           
15 Aini Rohmah, Sinkretisme dalam Tradisi Seni Musik Tradisional Janengan Sebagai Identitas 

Masyarakat Islam Jawa di Desa Kesugihan Kecamatan Kesugihan Cilacap Jawa Tengah, Skripsi, 

Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2019. 
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penelitian diatas memfokuskan kepada unsur senkretisme pada tradisi Janengan 

di Kebumen. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dolly Rizkia Putri dari UIN Raden Intan 

Lampung (2021) yang berjudul “Analisis Tradisi Tedhak Siten dalam 

Perspektif Pendidikan Islam di Desa Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai 

Kabupaten Lampung Tengah”.16 Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa 

dalam Tradisi Tedhak Siten ini masyarakat Islam jawa bisa menggunakan 

Tradisi Tedhak Siten ini walaupun tradisi ini berasal dari ajaran hindu budha. 

Dikarenakan para wali telah menambahkan nilai-nilai pendidikan islam dalam 

tradisi tedhak siten ini, seperti: Toleransi, Mempererat tali silaturahmi, Cinta 

kepada Rosul, Sodaqoh, Syukur dan Doa tanpa membuang unsur unsur 

kebudayaannya.  

Persamaan pada penelitian diatas ialah sama-sama melakukan penelitian 

tentang budaya berdasarkan perspekti pendidikan, namun yang membedakan 

penulisan ini ialah pada objek penelitiannya. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Kurniawan dengan judul “Nilai-Nilai 

Kearifan Lokal Tradisi Betabuh Dalam Perspektif Moralitas Islam”, Tesis, 

2018, Program Magister Akidah dan Filsafat UIN Raden Intan Lampung. 

Tujuan dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui tradisi Betabuh, nilai 

                                                           
16 Dolly Rizkia Putri, yang berjudul “Analisis Tradisi Tedhak Siten dalam Perspektif Pendidikan Islam 

di Desa Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah”, Skripsi, Lampung: 

UIN Raden Intan Lampung, 2021. 
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apa saja yang ada didalamnya, menjelaskan sikap atau perilaku masyarakat 

Way Khilau dalam pengamalan nilai-nilai tradisi Betabuh, serta menguraikan 

nilai-nilai yang ada di dalam tradisi Betabuh dalam perspektif moralitas Islam.17 

Pada penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat Way Khilau hanya 

menganggap tradisi Betabuh adalah sebuah kesnian saja tanpa melihat nilai-

nilai yang tersirat maupun tersurat di dalam tradisi tersebut. Serta tradisi 

Betabuh memiliki peran penting dalam membentuk moralitas remaja. 

Maka perbedaan yang terdapat dalam penelitian diatas adalah pada fokus 

penelitiannya. Pada penelitian diatas tidak menguraikan bagaimana proses 

transmisi nilai-nilai pada tradisi Betabuh dan alasan tradisi Betabuh harus 

dilestarikan, ini juga menunjukkan kelemahan pada penelitian diatas. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Triani yang dilakukan pada tahun 2019 

berjudul “Tradisi Suroan dalam Pespektif Pendidikan Islam”. Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa dari sudut pandang pendidikan aqidah, tradisi suroan 

di Desa Sumber Agung tidak sesuai dengan pendidikan Islam karena 

didalamnya masih terdapat kepercayaan jika tidak melaksanakan tradisi ini 

maka akan mendapat kesialan. Kepercayaan seperti ini harus di hilangkan 

karena tujuan pendidikan aqidah adalah untuk memperkokoh aqidah beragama 

dan mencerahkan fitrah beragama. jika dilihat dari sudut pandang pendidikan 

Syariah, ditemukan adanya nilai pendidikan syariah pada kegiatan do’a 

                                                           
17 Heri Kurniawan, Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tradisi Betabuh Dalam Perspektif Moralitas Islam, Tesis, 

Program Magister Akidah dan Filsafat, UIN Raden Intan lampung, 2018. 
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bersama yang mana memanjatkan do’a merupakan hal yang dianjurkan oleh 

syariat Islam, dan juga ditemukan nilai pendidikan syariah dalam kegiatan 

menyantuni anak yatim walaupun hadis yang dijadikan motivasi bukan hadist 

sohih, namun sepanjang tidak bertolak dengan agama diperbolehkan karena 

merupakan kearifan lokal. karena tujuan pendidikan syariah adalah untuk 

memperluas pengetahuan dan kesadaran terhadap hukum-hukum agama yang 

harus ditaati atau dihindarkan. sedangkan jika dilihat dari sudut pandang 

pendidikan akhlak, tradisi suroan ini merupakan kegiatan yang baik karena 

kegiatan ini sesuai dengan tujuan pendidikan akhlak yaitu untuk melatih 

berperilaku terpuji, baik dalam hubungannya dengan sesama manusia, alam, 

dan Tuhannya.18 

Persamaan pada penilitian ini ialah sama-sama melihat sebuah tradisi dari 

kacamata pendidikan Islam yakni dari segi nilai-nilainya (akidah, ibadah dan 

akhlak). Sedangkan perbedaan yakni dari segi objek penelitiannya. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayatun pada tahun 2019 yang berjudul 

Nilai-Nilai Ajaran Islam dalam Tradisi Pembacaan Shalawat Jawa (Studi 

Analisis Pada Kesenian Sholawat Jawa di Kebasen Banyumas), Penelitian ini 

menunjukan bahwa Sholawat Jawa dilakukan dalam tradisi masyarakat desa 

Kalisalak, kecamatan Kebasen seperti muputi, menempati rumah baru, mitoni, 

kelahiran anak pertama laki-laki, dan hajatan. Tahap pelaksanaan sholawat 

                                                           
18 Ulfa Triana, Tradisi Suroan dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus di Desa Sumber Agung 

Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan), Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019. 
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Jawa dimulai dengan persiapan berupa gurah dan ritual, kemudian pelaksanaan 

sholawat Jawa berupa lagu sholawat, wangsalan atau parikan Jawa dan 

mau’idoh hasanah, tahap terakhir penutup berupa do’a dan sholawat penutup. 

Kegiatan dalam tradisi pembacaan sholawat Jawa mengandung berbagai nilai-

nilai ajaran Islam. Nilai tersebut berupa hablu minallah (hubungan manusia 

dengan Allah), hablu minannas (hubungan manusia dengan sesama manusia), 

dan akhlak, yang tertuang dalam nilai ibadah dan nilai muamalah.19 

Persamaan penelitian ini ialah sama-sama nilai-nilai ajaran Islam pada 

sebuah tradisi yang mana nilai-nilai ajaran Islam tidak jauh berbeda dengan 

nilai-nilai pendidikan Islam. Sedangkan yang membedakan ialah objek 

penelitiannya.  

F. Kerangka Teoritik 

1. Jamjaneng (Janengan) 

Tradisi Jamjaneng termasuk tradisi kesenian musik tradisional bergenre 

shalawat bernafaskan Islam. Sebagian masyarakat diluar daerah Kebumen 

menyebut jamjaneng dengan nama janengan, dengan maksud mempermudah 

atau mempersingkat nama yang cukup sulit diucapkan. Tradisi ini merupakan 

salah satu tradisi yang tumbuh dan berkembang di Kebumen, Jawa Tengah. 

Dalam beberapa sumber mengatakan bahwa tradisi Janengan ini telah menjadi 

tradisi khas Kebumen. Sedangkan nama dari kesenian ini diambil dari nama 

                                                           
19 Nurhayatun, Nilai-Nilai Ajaran Islam dalam Tradisi Sholawat Jawa (Studi Analisis Pada Kesenian 

Sholawat Jawa di Kebasen Banyumas), Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019. 
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pendirinya yakni Kyai Zamzani. Kesenian ini diciptakan oleh beliau karena 

terinspirasi oleh Sunan Kalijaga yang menjadikan kesenian menjadi media 

dakwah Islam. Isi yang terkandung dalam syair-syair Janengan ialah mengenai 

ajaran agama Islam serta nasehat-nasehat kehidupan. 

2. Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam adalah usaha yang dilaksanakan untuk 

mengembangkan seluruh potensi lahir dan batin manusia agar menjadi Muslim 

seutuhnya.20 Ahmad D. Marimba menambahkan bahwa pendidikan Islam tidak 

cukup hanya mengembangkan potensi saja, namun keterampilan jasmaniah dan 

rohaniah yang berdasarkan dengan hukum-hukum di dalam Islam untuk menuju 

terbentuknya kepribadian utama yang sesuai dengan ukuran-ukuran Islam.21 

Ukuran-ukuran Islam dapat diacu dengan tujuan Nabi Muhammad diutus yakni 

menyumpurnkan akhlak, sudah semestinya ukuran yang dimaksud disini adalah 

akhlak anak didik, melalui perilaku konkret yang memberi kemanfaat bagi 

kehidupan masyarakat sekitar. 

Sumber utama dalam pendidikan Islam dalam rangka pembinaan umat 

tentu ialah Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri mengandung berbagai kisah dan 

pelajaran yang sangat penting untuk menjadi pedoman umat untuk 

keberlangsungan hidup mereka di dunia dan di akhirat. 

                                                           
20 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat, (Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2014), hlm. 11. 
21 Beni A. Saebani & Hendra Akhdiyat, Ilmu Pendidikan Islam (IPI) 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2009), hlm. 44 
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Secara garis besar Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa ajaran yang 

berkenaan dengan wahyu tidak terlalu banyak disebutkan dalam Al-Quran, 

tidak sebanyak dengan ajaran amal perbuatan. Hal ini menunjukkan bahwa 

amal itulah yang paling sering dilaksanakan oleh manusia, sebab semua amal 

perbuatan manusia ada hubungannya dengan Allah, diri sendiri, sesama 

manusia (masyarakat), alam sekitar, serta makhluk lainya, hl ini termasuk 

dalam ranah syari’ah. Ada 3 istilah dalam syariat Islam; Ibadah, Muamalah dan 

Akhlak.22 

Menurut Mohammad Fadhil Jamali, pendidikan adalah sesuatu yang 

penting (inti) bagi manusia. Pendidikan dalam Al-Qur’an adalah agar manusia 

mengenal tanggung jawabnya sebagai makhluk individu dalam berinteraksi 

sosial dengan masyarakat. Pendidikan pula membuat manusia mengetahui 

hikmah penciptaan alam dan manfaatnya untuk dijaga sebagai rasa syukur 

seorang hamba kepada khaliknya.23 

Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang 

diberikan oleh oleh seseorang kepada orang lain agar ia berkembang dengan 

maksimal sesuai dengan ajaran Islam.24 

                                                           
22 Samsuardi, Konsep Pembinaan Anak Shalih dalam Pendidikan Islam, Jurnal Ar-Raniry: STAI 

Teungku Chik Pante Kulu Banda aceh, Vol. 1, nomor 2, 2015, hlm. 131. 
23 Mohammad Fadhil Al-Jamali, Filsafat Pendidikan dalam Al-Qur’an, (Surabaya: Bumi Ilmu, 1986), 

hlm. 3 
24 Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam Cet. III, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 32  
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Sedangkan Muhaimin berpendapat dengan 3 penjelasan bahwa 

pendidikan Islam adalah: 

a) Pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami, ialah pendidikan yang 

dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang 

terkandung dalam al-Qur-an dan Sunnah. 

b) Pendidikan KeIslaman atau pendidikan Agama Islam, yaitu upaya 

mendidikan KeIslaman atau menanamkan ajaran dan nilai-nilai Islam agar 

menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup) seseorang. 

c) Pendidikan dalam Islam itu, yakni sebuah proses dan praktik 

penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam 

sejarah umat Islam. Walaupun pendidikan Islam tersebut dipahami dengan 

cara yang berbeda, namun pada hakikatnya merupakan satu-kesatuan yang 

yang mewujudkan secara operasional dalam satu sistem yang utuh.25 

Muhaimin menambahkan bahwa pendidikan Islam itu intinya ada 2 

yakni: a) pemdidikan Islam merupakan aktivitas pendidikan yang 

diselenggarakan dengan niat untuk mewujudkan serta melaksanakan ajaran dan 

nilai-nilai Islam; dan b) pendidikan Islam  merupakan sistem pendidikan yang 

dikembangkan, disemangati dan dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam.26 

a. Dasar Pendidikan Islam 

                                                           
25 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah, Cet, IV, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 29-30. 
26 Muhaimin, Rekontruksi Pendidikan Islam, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 4 
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Pendidikan Islam merupakan, pendidikan yang dilaksanakan sesuai 

dengan ajaran Islam. Dasar pendidikan Islam ialah Al-Qur’an, As-sunnah, 

dan ijma’ ulama. Maka dari itu, perbedaan pendidikan Islam dengan 

pendidikan yang lain terletak pada dasar ajaran Islam tersebut. Jika 

pendidikan lainnya menggunakan rasional dan pengetahuan impristik 

semata, pendidikan Islam berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah dan ijma’ 

ulama yang setelah dipertimbangkan secara rasional.27 

Sedangkan menurut Langgulung, dasar-dasar pendidikan Islam yakni 

Al-Qur’an, As-Sunah, ucapan para sahabat, kemaslahatan umat, tradisi 

atau adat istiadat yang telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat 

serta hasil ijtihad para ahli.28 Secara garis besar pendidikan Islam merujuk 

kepada Al-Qur’an dan Sunnah. 

1) Al-Quran 

Secara bahasa berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-

Qur’an merupakan firman Allah Swt., yang disampaikan melalui 

malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. yang disebarkan dari 

generasi ke generasi secara mutawatir, dianggap mendapatkan 

kebaikan jika membacanya, yang diawali Surah Al-Fatihah dan 

ditutup Surah An-Nas.29 

                                                           
27 Agung Setiyawan, Mudzakar dan Muannast: Sumber Pendidikan Islam Bias Gender, Jurnal 

Pendidikan Islam, Volume 3, no. 2 Desember 2014, hlm. 43 
28 M. Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam I, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 23. 
29 Abudin Nata, Ilmu Pendidikan Islam Cet. 1, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2010), hlm. 71. 
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Menurut Abuddin Nata, satu ayat di dalam Al-Qur’an yang 

mendasari konsep-konsep pendidikan Islam ialah surah al-Alaq ayat 

130: 

لَقَ  َك الَِّذي َخ ِ ب  ِم َر اسْ ْ بِ أ َر  اقْ

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang 

menciptakan. 

 

Pada ayat tersebut, disamping mengandung unsur keimanan, juga 

mengandung unsur pendidikan. Kata Iqra’ diatas berarti bacalah, dasar 

katanya adalah qara a – yaqra u berarti membaca. Membaca 

merupakan inti dri setip jalan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. 

Sedangkan hakikat pendidikan Islam itu sendiri ialah proses untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan.31 

Selain surah Al-Alaq ayat 1, masih banyak lagi ayat-ayat yang 

menjadi dasar pendidikan Islam, seperti surah Al-Baqoroh ayat 129, 

surah Al-Mujadilah ayat 11 dan sebagainya. 

Fungsi al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam, dapat dilihat dari 

berbagai aspek diantaranya: (1) aspek nama, Al-Qur’an memiliki arti 

bacaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa Al-Qur’an mengenalkan 

namanya sendiri sebagai kitab pendidikan. Sedangkan nama lain yang 

digunakan Al-Qur’an untuk menyebut dirinya ialah Al-Kitab, berasal 

                                                           
30 Ibid. hlm. 26. 
31 Ibid, hlm. 27 
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dari kata kataba-yaktubu berarti tulisan. Adapun membaca dan 

menulis adalah salah satu proses awal dalam pendidikan. 

2) As-Sunnah 

As-Sunnah secara harfiah memiliki arti jalan hidup yang dijalani 

atau dibiasakan. Adapun pengertian As-Sunah yang masyhur ialah 

hadis. Hadis ialah sumber hukum umat Islam yang kedua setelah Al-

Qur’an, yang mana menisbatkan ucapan, perbuatan dan ketetapan 

Nabi Muhammad Saw. 

Hadis mengenai pendidikan Islam itu sangat banyak. Salah 

satunya hadis yang memerintahkan kepada umat Islam bahwa 

sampaikanlah ilmu agama ini walaupun satu ayat. Hadis tersebut 

diriwayatkan oleh Imam Bukhori: 

 بَِل غُوا َعنِ ى َولَْو آيَة  

Artinya: sampaikanlah (ilmu yang kau dapat) dariku walaupun 

satu ayat. 

  
Ada juga hadis yang menunjukkan pentingnya menuntut ilmu 

yang dikenal dengan long life education. 

 أُْطلُُب اْلِعْلَم ِمَن اْلَمْهِد إلى اللَّْهدِ 

Artinya: tuntutlah ilmu mulai dari ayunan, hingga liang lahat 

(HR. Abdil Bar). 
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Hadis-hadis diatas menjadi salah satu dasar pendidikan Islam. 

Pada faktanya masih banyak hadis-hadis mengenai pendidikan. 

kandungan mengenai wajib belajar dan mengajar, pendidikan untuk 

seluruh manusia, long life education, pendidikan berbasis masyarakat, 

apresiasi terhadap pendidik. Semua hal itu, keterkaitan erat dengan 

pendidikan Islam.  

b. Fungsi pendidikan Islam 

Pendidikan Islam memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki 

oleh pendidikan lain. Fungsi pendidikan Islam itu sendiri yakni 

menumbuhkan kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. 

Fungsi tersebut sejalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan 

yang dialami oleh setiap seseorang. Karena hal itu, pendidikan tidak 

mengenal strata sosial, kelompok sosial, umur serta lingkungan pekerjaan 

tertentu.32 Karena pendidikan Islam untuk berhak didapatkan oleh semua 

kalangan. 

Menurut Rois Mahfud, fungsi pendidikan Islam terperinci menjadi 5, 

diantaranya: 

 

1) Menumbuhkan dan Memelihara Keimanan 

                                                           
32 Muhammad Yahdi, Fungsi Pendidikan Dalam Kehidupan Manusia, Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, Vol. 13 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 56 
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Setiap manusia yang lahir ke dunia ini, telah dibekali 

pembawaan beragama. Namun pembawaan tersebut tidak akan 

tumbuh dan berkembang dengan sendirinya menjadi suatu keimanan. 

Perlu rangsangan dari luar agar pembawaan tersebut tumbuh sesuai 

yang diharapkan. Maka pendidikan Islam disini berfungsi untuk 

menumbuhkan agar pembawaan yang telah ada tumbuh menjadi iman 

yang berkualitas.  

2) Membina dan Menumbuhkan Akhlak Mulia 

Tugas Rasulullah Saw diutus di muka bumi ini ialah untuk 

menyempurnakan akhlak. Mengingat pendidikan Islam merupakan 

salah satu usaha pewarisan dan pelestarian ajaran Islam dari generasi 

ke generasi, maka pendidikan memiliki tugas untuk membina serta 

menumbuhkan akhlak anak didik agar akhlak yang dimilikinya sesuai 

dengan norma-norma Islam. 

3) Membina dan Meluruskan Ibadah 

Anak didik yang telah mendapatkan pendidikan Islam dari 

keluarga, umumnya telah melaksanakan berbagai macam peribadahan 

walaupun secara tradisional. Artinya, ibadah yang dilakukan sesuai 

apa yang dilakukan oleh orangtuanya. Pada umumnya mereka belum 

menanggapu secara kritis ibadah yang dilakukan itu. Maka dari itu, 

kebanyakan dari mereka belum benar dalam melaksanakan ibadah 

tersebut baik secara teori maupun praktik. 
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Maka, pendidikan Islam memiliki fungsi yang penting dalam 

membina dan meluruskan ibadah yang telah salah dilakukan, baik dari 

segi teori maupun praktik. 

4) Menggairahkan Beramal dan Melaksanakan Ibadah 

Anak yang telah menerima pendidikan agama dari orang tuanya 

umumnya telah melaksanakan ibadah dan amal-amal lainnya. Tetapi 

umumnya amal ibadah itu bersifat statis. Karena itu, pendidikan Islam 

menumbuhkan semangat kepada anak didik untuk melakukan ibadah 

dan amal sehingga mencapai taraf maksimal. Dengan pendidikan, anak 

akan mendapatkan pengaruh secara langsung, baik dari guru ataupun 

teman-teman mereka, untuk mempertinggi amal dan ibadah mereka, 

baik kuantitas maupun kualitasnya. 

5) Mempertebal Rasa dan Sikap Beragama Serta Mempertinggi 

Solidaritas Sosial 

Karena anak masih dalam proses pertumbuhan. Maka perlu 

dibimbing agar jiwa beragama mereka tumbuh secara normal. 

Mengingat pendidikan Islam diberikan secara klasikal, maka dapat 

mempersubur solidaritas sosial serta ukhuwah Islamiyah. Pendidikan 

Islam dapat meningkatkan sikap solidaritas sosial hidup dan beribadah 
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berjamaah serta mempertinggi sikap gotong royong, senasib dan 

sepenanggungan antara satu orang dengan yang lainnya.33 

3. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

Nilai dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti harga, ukuran, 

angka yang mewakili prestasi, sifat-sifat yang penting yang berguna bagi 

manusia dalam menjalani hidupnya. Nilai mengacu pada manusia ataupun 

masyarakat dipandang sebagai yang paling berharga.34 

Menurut Light, Keller, & Calhoun memberikan batasan nilai sebagai 

berikut: “Value is general idea that people share about what is good or bad, 

desirable or undesirable. Value transcend any one particular situation. …Value 

people hold tend to color their overall way of life”. (Nilai merupakan gagasan 

umum orang-orang, yang berbicara seputar apa yang baik atau buruk, yang 

diharapkan atau yang tidak diharapkan. Nilai mewarnai pikiran seseorang 

dalam situasi tertentu. .... Nilai yang dianut cenderung mewarnai keseluruhan 

cara hidup mereka).35 

Nilai menurut Abu Ahmadi dan Noor Salimi, adalah suatu seperangkat 

keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang 

                                                           
33 Rois Mahfud, Al-Islam, (Palangkaraya: Erlangga, 2011), hlm. 14. 
34 Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 58. 
35 Wibawati Bermi, Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam Untuk Membentuk Sikap Dan Perilaku Siswa 

Sekolah Dasar Islam Terpadu al-Mukminun, Jurnal Al-Lubab, Vol. 1 Nomor 1, 2016, hlm. 3 
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memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan, 

maupun perilaku.36 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, nilai-nilai pendidikan Islam ialah 

seperangkat keyakinan atau perasaan dalam diri manusia yang sesuai dengan 

norma dan ajaran Islam agar mencapai manusia seutuhnya. 

pendidikan Islam terdapat bermacam-macam nilai yang mendukung 

dalam pelaksanaan pendidikan. Nilai tersebut menjadi dasar pengembangan 

jiwa agar bisa memberi output bagi pendidikan yang sesuai dengan harapan 

masyarakat luas. Pokok-pokok nilai pendidikan Islam yang utama yang harus 

ditanamkan pada anak yaitu nilai pendidikan I’tiqodiyah (Akidah), nilai 

pendidikan Khuluqiyah (Akhlak) dan nilai pendidikan Amaliyah (Ibadah & 

Muamalah).37 

a. Nilai Akidah 

Akidah berarti iman, kepercayaan, dan keyakinan. Kepercayaan 

tumbuhnya dari dalam hati, sehingga yang dimaksud dengan aqidah adalah 

kepercayaan yang selalu terikat dalam hati.. Nilai akidah yakni nilai yang 

berkaitan dengan pendidikan keimanan seperti percaya kepada Allah, 

                                                           
36 Abu Ahmadi, dan Nor Salimi, Dasar Dasar Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi 

(Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 667. 
37 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 

hlm. 36. 
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Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir, dan takdir yang bertujuan untuk menata 

kepercayaan individu.38 

Agama Islam berdasarkan dengan keyakinan manusia tentang 

mentauhidkan Allah Swt. Mengakui Allah itu ada, tak ada yang sebanding 

dengan-Nya, baik secara dzat, sifat dan perbuatan. Sebagaimana Allah 

berfirman dalam Surah Al-Ikhlas: 

ْم  لَ ْم يُولَدْ . َو لَ ْد َو لِ مْ  يَ دُ . لَ َم ُ الصَّ د   َّللاَّ ََح ُ . أ َو َّللاَّ قُْل هُ

د  . ََح ا أ فُو  هُ كُ ْن لَ كُ  يَ

Artinya: Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah 

Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada 

beranak dan tidak pula diperanakkan. dan tidak ada seorangpun yang 

setara dengan Dia" (QS: Al-Ikhlas ayat 1-4). 

 

Jadi, nilai pendidikan pada aspek aqidah adalah standar atau ukuran 

tingkat keimanan yang diajarkan oleh orang tua kepada anak sejak dalam 

kandungan, agar anak dapat mengenal Tuhannya dan tahu bagaimana 

bersikap pada Tuhannya. Dengan harapan ia kelak akan tumbuh dewasa 

menjadi insan yang beriman kepada Allah SWT, melaksanakan segala 

perintah dan menjauhi larangan-Nya.  

 

b. Nilai Akhlak 

                                                           
38 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 20. 
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Nilai Akhlak yaitu ajaran tentang hal yang baik dan hal yang buruk, 

yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Akhlak biasa di 

sebut dengan moral. Akhlak ini menyangkut moral dan etika yang 

bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku yang tercela dan 

menghiasi diri dengan perilaku terpuji.39 

Nilai Akhlak mengajarkan kepada manusia untuk bersikap dan 

berperilaku yang baik sesuai norma atau adab yang benar dan baik, 

sehingga akan membawa pada kehidupan manusia yang tenteram, damai, 

harmonis, dan seimbang. Dengan demikian jelas bahwa nilai-nilai ajaran 

Islam merupakan nilai-nilai yang akan mampu membawa manusia pada 

kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan manusia baik dalam 

kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak.40 

Akhlak menurut ajaran Islam meliputi hubungan dengan Allah dan 

hubungan dengan sesama makhluk yaitu kehidupan individu, keluarga, 

rumah tangga, masyarakat, bahkan dengan makhluk lainnya seperti hewan, 

tumbuhan dan alam sekitarnya. 

 

c. Nilai Ibadah 

                                                           
39 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Sekolah: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan 

Pendekatan Interdisipliner (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 57 
40 Wibawa Bermi, Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam Untuk Membentuk Sikap Dan Perilaku Siswa 

Sekolah Dasar Islam Terpadu al-Mukminun… hlm. 4-5. 
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Ibadah merupakan hubungan antara manusia dengan Allah, seperti 

salat, puasa, zakat, haji, dan nazar, yang bertujuan untuk aktualisasi nilai 

’ubudiyah. Nilai ibadah ini biasa kita kenal dengan rukun Islam, yaitu 

syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. 

Secara garis besar ibadah dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu 

ibadah Mahdah dan ibadah Ghairu Mahdah. Ibadah Mahdah artinya segala 

bentuk aktivitas ibadah yang waktu, tempat dan kadarnya telah ditentukan 

oleh Allah dan Rasulnya seperti shalat, puasa dan haji. Sedangkan ibadah 

Ghairu Mahdah adalah ibadah yang tatacaranya tidak ditentukan oleh Allah 

namun menyangkut amal kebaikan yang diridhai Allah baik berupa 

perkataan maupun perbuatan. Jadi, nilai pendidikan Islam pada aspek 

ibadah adalah standar atau ukuran seseorang dalam proses mengamalkan 

suatu wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian kepada Allah SWT 

karena ibadah juga merupakan kewajiban agama Islam yang tidak bisa 

dipisahkan dari aspek keimanan.41 

4. Internalisasi 

Internalisasi merupakan penghayatan terhadapa suatu ajaran, doktrin atau 

nilai merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai 

yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Internalisasi dapat juga diartikan 

                                                           
41 Muhaimin, dkk., Dimensi-Dimensi Studi Islam, (Surabaya: Karya Abditama, 1994), hlm. 86 
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sebagai penerimaan ide atau nilai dari luar diri sebagai bagian dirinya.42 

Pendapat lain mengatakan bahwa internalisasi adalah menyatunya nilai dalam 

diri seseorang, atau dalam bahasa psikologi merupakan penyesuaian keyakinan, 

nilai, sikap, perilaku (tingkah laku), praktik dan aturan baku pada diri 

seseorang.43 

Muhaimin berpendapat bahwa internalisasi dapat dibagi menjadi 3 tahap 

yakni: 

a. Transformasi Nilai 

Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendidik 

dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. Pada tahap 

ini hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan peserta. 

Proses transformasi nilai ini sifatnya hanya pemindahan pengetahuan 

dari pendidik ke siswanya. Nilai yang diberikan pendidik masih berada 

pada ranah kognitif peserta didik dan pengetahuan ini dimungkinkan hilang 

jika ingatan seseorang tidak kuat. 

b. Transaksi Nilai 

Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi 

dua arah, atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang bersifat 

interaksi timbal-balik. Dengan adanya proses transaksi pada proses 

                                                           
42 Siti Fatimah, Nilai-Nilai Keislaman Budaya Keraton Ngayoyakarta Hadiningrat (Perspektif 

Antropologi Pendidikan Islam), Master Thesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga (2019), hlm. 11 
43 Lukis Alam, Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Perguruan Tinggi Umum Melalui 

Lembaga Dakwah Kampus, ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1 Nomor 2, 2016, hlm. 105. 
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internalisasi, nilai pendidikan dapat memberikan pengaruh yang lebih luas 

kepada para siswanya melalui contoh nilai yang telah ia jalankan. 

c. Tra-Internalisasi 

Sedangkan tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi. Pada 

tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal tapi juga sikap 

mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini komunikasi kepribadian yang 

berperan secara aktif. 

Dalam tahap ini pendidik harus betul-betul memperhatikan sikap dan 

perilakunya agar tidak bertentangan yang ia berikan kepada peserta didik. 

Hal ini disebabkan adanya kecenderungan siswa untuk meniru apa yang 

menjadi sikap mental dan kepribadian gurunya.44 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan jenis penelitian etnografi. Menurut Bogdan dan Taylor, 

penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati.45 

                                                           
44 M. Ihsan Dacholfany, “Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam di Lembaga Pendidikan”, dalam 

https://www.academia.edu/. Diakses pada tanggal 03 Juni 2022. 
45 Lexy. J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Roesdakarya, 2000), hlm. 

3  
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Sejalan dengan definisi tersebut, menurut Kirk dan Miller, penelitian 

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung kepada pengamatan pada manusia dalam kawasannya 

dengan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristilahannya.46 

Sedangkan menurut Darmawan, penelitian kualitatif adalah penelitian 

dengan menggunakan data dan kata-kata, pernyataan, dokumen, catatan 

lapangan, rekaman suara, dan sebagainya yang diperguanakan untuk 

memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.47 

Menurut Strauss dan Corbin yang dimaksud dengan penelitian kualitatif 

adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak 

dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara 

lain dari kuantifikasi/pengukuran.48 

Jadi dapat disimpulkan, penelitian kualitatif adalah serangkaian 

kegiatan pengumpulan data dengan cara yang sistematis mengenai suatu 

masalah yang diteliti untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Adapun hasil 

data penelitian kualitatif adalah berupa deskripsi, uraian serta gambaran tentang 

budaya Janengan perpektuf pendidikan Islam di RW 014 Siantan Hulu 

Kecamatan Pontianak Utara.  

                                                           
46  Ibid, hlm. 3 
47 Khairawati & Andina, Menara Penelitian, (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018), hlm. 8. 
48 V. Wiratna Sujawerni,  Metodologi Penelitan, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), hlm. 19.  
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Sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah etnografi. Disebut 

etnografi, karena pada awalnya sering digunakan untuk penelitian antropologi 

budaya. Etnografi berasal dari kata ethno yang berarti bangsa dan graphy yang 

berarti menguraikan. Istilah etnhos dalam bahasa Yunani adalah orang, ras atau 

budaya sekelompok orang. Apabila ethno sebagai awalan digabungkan dengan 

graphic sehingga membentuk ethnographic merupakan disiplin ilmu yang 

mengkaji budaya sekelompok orang. Maka, etnografi dapat diartikan sebagai 

uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial.49  

Etnografi merupakan penelitian yang mendalam tentang perilaku yang 

terjadi di sebuah kelompok sosial atau budaya tertentu, tujuannya dapat 

memahami budaya dipandang dari sisi pelaku budaya atau anggota kelompok 

budaya tersebut.50 

2. Sumber Data 

Sumber data ialah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. 

Apabila peneliti misalnya menggunakan kuisioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut partisipan adalah orang yang 

merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan.51 Sumber data 

terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.  

 

                                                           
49 Khairawati & Andina, Menara Penelitian…, hlm. 29. 
50 V. Wiratna Sujawerni,  Metodologi Penelitan…, hlm. 22. 
51 V. Wiratna Sujawerni,  Metodologi Penelitan…, hlm. 73. 
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a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber. 

Sumber utama pada penelitian ini adalah partisipan, yakni orang-orang 

yang terlibat pada budaya Janengan di RW 014 Siantan Hulu Kecamatan 

Pontianak Utara. Untuk mendapatkan data primer, maka peneliti melakukan 

observasi, melihat langsung pelaksanaan budaya Janengan. Untuk 

menentukan partisipan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. 

Pemilihan partisipan berdasarkan pertimbangan bahwa partisipan yang 

akan diwawancarai ialah partisipan yang paling mengetahui mengenai 

permasalahan yang akan diteliti saat ini. Maka dari itu, Partisipan ini 

mencakup ketua grup Janengan, pelaku pelaksana budaya Janengan, tokoh 

agama yang terlibat budaya Janengan, tokoh masyarakat yang terlibat 

budaya Janengan, tokoh remaja yang ikut berpartisipasi dalam tradisi 

Janengan.  

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang 

sudah ada, seperti buku-buku, artikel-artikel, dokumen-dokemen dan arsip-

arsip yang berkaitan dengan yang diteliti. Jadi, sumber sekunder pada 

penelitian ini adalah buku, artikel, dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang 

terkait dengan budaya Janengan di RW 014 Siantan Hulu Kecamatan 

Pontianak Utara guna sebagai data penguat atau data tambahan data primer. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Darmawan, teknik pengumpulan data merupakan cara-cara 

yang ditempuh oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang akan dianalisis 

sehingga mampu menjawab pokok permasalahan yang dicari dalam suatu 

penelitian.52 Dalam penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data yakni, Observasi Wawancara serta Dokumentasi. 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.53 Adapun prinsip yang 

harus dipenuhi dalam observasi adalah sebagai berikut: 1) data dapat diukur 

melalui pengamatan (tanpa berinteraksi langsung dengan subjek 

penelitian); 2) kapan dan bagaimana pengamatan dilakukan; 3) berapa lama 

pengamatan harus dilakukan; 4) peristiwa atau kejadian hanya terjadi pada 

priode tertentu dan dapat diamati berulang-ulang.54 

Observasi dibagi menjadi dua, yakni observasi langsung dan 

observasi tidak langsung.55 Observasi langsung adalah pengobservasi hadir 

secara fisik dan memonitor secara langsung aktivitas yang berjalan. 

Sedangkan observasi tak langsung adalah kegiatan yang diteliti hanya 

                                                           
52 Khairawati & Andina, Menara Penelitian..., hlm. 82 
53 V. Wiratna Sujawerni,  Metodologi Penelitan…, hlm. 75 
54 V. Wiratna Sujawerni,  Metodologi Penelitan…, hlm. 83 
55 Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, Metode Penelitian, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 

134. 



36 

 

diamati secara visual dari perangkat mekanis, fotografi maupun 

elektronik.56 

Pada penilitian ini, peneliti menggunakan kedua jenis observasi 

tersebut, yakni observasi langsung dan observasi tak langsung. Observasi 

langsung berarti peneliti terjun langsung ke lapangan menagamati proses 

budaya Janengan di RW 014 Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara. 

Sedangkan obsevasi tak langsung pada objek penelitian ini, peneliti 

meminta file dokumentasi budaya Janengan pada tahun-tahun sebelumnya. 

Peneliti juga mencari file video dan gambar melalui sosial media seperti 

Facebook. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu “pewawancara” yang mengajukan 

pertanyaan dan yang “diwawancarai” yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh 

Lincoln dan Guba antara lain adalah mengkontruksi mengenai orang, 

kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan 

lain-lain.57 

Menurut V. Wiratna, wawancara adalah proses memperoleh 

penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara 

                                                           
56 Ibid. hlm. 135 
57 Lexy. J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif…, hlm. 135. 
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tanya jawab bisa diambil bertatap muka atau tanpa tatap muka yaitu melalui 

media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang 

diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman.58 

Dalam teknik wawancara terdapat tiga macam pedoman 

wawancara, yakni wawancara terstruktur (structure interview), wawancara 

semi tersturktur (semi-structured interview), wawancara tidak terstruktur 

(unstructured interview).59 

Pada teknik wawancara ini, akan ada proses dimana peneliti 

bertemu langsung dengan partisipan, guna menggali informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

wawancara terstruktur karena untuk mempermudah memperoleh data dari 

partisipan. Jika ada jawaban yang kurang memuaskan maka peneliti 

menanyakan lagi dengan pertanyaan tambahan sehingga data yang 

diinginkan tercapai. Adapun alat yang digunakan dalam wawancara yakni 

lembar pertanyaan, smart phone sebagai perekam suara dan bolpoin. 

Sedangkan waktu wawancara pada sore hari di waktu santai. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang 

diperoleh dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang 

ada sesuai kebutuhan penelitian. Dokumentasi merupakan salah satu cara 

                                                           
58 V. Wiratna Sujawerni,  Metodologi Penelitan…, hlm. 31. 
59 Khairawati & Andina, Menara Penelitian…, hlm. 84 
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untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media 

tertulis atau berbagai bentuk dokumen lainnya.60 

Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data dari partisipan berupa 

berkas naskah teks Janengan yang menjadi salah satu arsip tradisi tersbut. 

Selain itu peneliti melakukan pengambilan gambar menggunakan smart 

phone terkait pelaksanaan dan alat-alat musik Janengan agar dapat menjadi 

salah satu bukti penelitian.  

4. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data 

kualitatif model Miles dan Hubermen yang meliputi reduksi data (Data 

Reduction), paparan data (Data Display) dan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi (Drawing/Verifying). 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

akhir dapat diambil.61 

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang 

terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperolah 

direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-

                                                           
60 Khairawati & Andina, Menara Penelitian…, hlm. 85 
61 Khairawati & Andina, Menara Penelitian…, hlm. 123-124. 
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hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah 

berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah 

peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya 

yang diperoleh jika diperlukan.62 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya dan 

membuang yang tidak perlu. Reduksi data yang peneliti lakukan adalah 

dengan memilih data-data penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian 

yaitu budaya Janengan perspektif pendidikan Islam. 

b. Data Display 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan.63 Data yang diperolah 

dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk 

matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan 

satu data dengan data lainnya.64 

Paparan data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan 

analisis sajian data. Data yang diperoleh dari lapangan akan dicatat secara 

                                                           
62 V. Wiratna Sujawerni,  Metodologi Penelitan…, hlm. 35. 
63 Khairawati & Andina, Menara Penelitian…, hlm. 124 
64 V. Wiratna Sujawerni,  Metodologi Penelitan…, hlm. 35 
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rinci dan teliti. Semakin lama peneliti di lapangan akan semakin banyak 

data yang didapat. Tentunya, ada data yang relevan dan data yang tidak 

relevan dan ada pula data yang dibutuhkan dan ada data yang tidak 

dibutuhkan. 

Dalam penyajian data, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks 

yang bersifat naratif (uraian). Peneliti menyajikan data dari data yang telah 

direduksi dari hasil wawancara. 

c. Drawing and Veriyfying 

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari 

kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan 

disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara.65 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab 

fokus penelitian berdasarkan hasil analisa data. Simpulan disajikan dalam 

bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian 

penelitian yang melibatkan peneliti. Dengan langkah ini maka diharapkan 

dapat menjawab rumusan masalah yang sudah jelas dan mungkin dapat 

menemukan temuan baru yang sebelumnya pernah ada.  

Dengan kata lain, penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah upaya 

untuk mengartikan data yang telah didapat dengan melibatkan pemahaman 

peneliti. Penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan setelah data temuan 

                                                           
65 V. Wiratna Sujawerni,  Metodologi Penelitan…, hlm. 35. 
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peneliti disajikan dengan cara membandingkan keterangan yang peneliti 

dapatkan dari hasil pengamatan dengan data yang peneliti dapatkan dari 

tokoh agama dan masyarakat 

5. Pemeriksaan Keabsahan Data 

a. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu. Dengan demikian, terdapat tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi 

teknik pengumpulan data dan waktu.66 

Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik pengumpulan data 

adalah triangulasi yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi 

waktu adalah trangulasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data 

dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat partisipan masih segar dan 

belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga 

lebih kredibel67 dengan kata lain triangulasi waktu dilakukan oleh peneliti 

                                                           
66 Khairawati & Andina, Menara Penelitian…, hlm. 114. 
67 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: CV, Alfabeta, 2013), hlm. 

274. 
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dengan cara melakukan pengecekan dengan teknik tertentu pada waktu 

yang berbeda. 

Peneliti melakukan triangulasi dengan berdasarkan keterangan 

diatas, peneliti melakukan triangulasi teknik pengumpulan data dengan 

membandingkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan data yang 

didapat dari observasi dan triangulasi sumber dengan mengecek data dari 

berbagai sumber yang bersangkutan dalam penelitian ini. 

b. Member Check 

Member check merupakan proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa 

jauh data yang diperoleh sesuai dengan data yang diberikan oleh pemberi 

data.68 

Peneliti melakukan member check dengan cara mendatangi individu 

yang telah memberikan data tersebut, dan melakuakan pengecekan data 

dengan tujuan untuk mengetahui seberapa valid data yang peneliti olah dari 

partisipan tersebut. Adapun bukti member check yaitu tanda tangan dari 

masing-masing partisipan di lampiran hasil wawancara. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan disini bertujuan untuk mempermudah penulisan 

ilmiah yang sistematis dan konsisten dari keseluruhan tesis. Adapun sistematika 

                                                           
68 Khairawati & Andina, Menara Penelitian…, hlm. 114 
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pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yang saling memiliki 

keterkaitan dan keterikatan. Dalam penulisan ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu bagian awal, utama, dan akhir.  

Bagian utama berisi uraian penelitian, mulai dari bagian pendahuluan 

sampai bagian penutup yang tertuang dalam bab-bab yang integral. Pada tesis ini 

penulis menuangkan hasil penelitian dalam empat bab. Pada tiap bab terdapat sub-

sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. Bab I tesis 

ini berisi gambaran umum penulisan tesis yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian landasan teori, peneliti 

menggunakan teori antropologi pendidikan yang dicetus oleh Koentjaraningrat 

salah satu guru besar dalam Ilmu Antropologi. Pada bab ini memfokuskan 

gamabaran umum tentang teori antropologi dan secara khusus teori tentang 

antropologi pendidikan. 

Pada Bab II berisikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, sejarah 

dan perkembangan tradsi Janengan dari masa ke masa serta alat musik yang 

digunakan. 

Pada Bab III membahas hasil analisis tentang konsep, pelaksanaan, dan 

transmisi nilai-nilai pendidikan agama Islam serta menganalisis solusi yang akan 

diberikan terhadap penghambat kelestarian tradisi Janengan tersebut. 

Pada Bab IV merupakan bagian penutup, pada bab ini akan dikemukakan 

tentang kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, saran dan kata 
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penutup. Kemudian bagian dari akhir tesis ini akan dicantumkan daftar pustaka, 

lampiran-lampiran yang mendukung proses penelitian yang dilakukan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan tentang Tradisi Janengan 

Perspektif Pendidikan Islam pada masyarakat suku Jawa di RW 014 Siantan 

Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, maka dapat disimpulkan 

dengan beberapa poin sebagai berikut: 

1. Konsep Janengan merupakan hasil akulturasi dari seni musik tradisional 

Jawa dan seni musik Islam. Seni musik tradisional jawa yang terdiri dari 

lirik wajib dari Janengan itu sendiri dan alat musik seperti Kendang, 

Terbangan (Gong, Kemeng, Kempul), dan Tuling. Sedangkan seni musik 

Islam diambil dari syair-syair al-Barzanji. Pada awalnya tradisi Janengan 

ini merupakan sarana yang digunakan pemuka agama untuk 

mendakwahkan Islam, selain untuk media dakwah, ternyata seiring 

perkembangan zaman tradisi Janengan ini merupakan media hiburan dan 

media untuk menjalin tali silaturahmi antar masyarakat. Adapun 

manfaatnya sebagai: penyedia fragmen warisan yang historis, pemberi 

legitimasi dalam pandangan hidup, penyedia simbol dalam identitas 

kolektif. 

2. Pelaksanaan tradisi Janengan, biasanya dilaksanakan bertepatan pada hari-

hari besar Islam seperti maulid Nabi, Isra’ Mi’raj dan tahun baru Hijriyyah. 
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Adapun waktu pelaksanaannya cenderung malam, dari setelah sholat Isya 

sampai tengah malam. Adapun urutan pelaksanaannya terdiri dari: 

tawassul, syair pembuka (Sifat 20, Shalawat Nabi, Annabi, Lailahaillah, 

Zikir Rullah), istirahat, syair tengah (Elingo, Bagus Endi, Sugih Endi, 

Digdoyo Endi, Pupur Wuyung, Umat Nabi, Soblang Sari, Witing Klopo), 

istirahat, syair penutup (istighfar) dan doa.   

3. Internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam (Aqidah, Akhlak dan Ibadah)  

melalui wujud kebudayaan (ide/gagasan, aktivitas dan benda-benda hasil 

karya manusia). Ide atau gagasan yang ada pada tradisi Janengan tertuang 

pada syair-syair yang dibaca seperti Sifat 20 (akidah), Zikir Rullah 

(akhlak), Shalawat Nabi, Bagus Endi, Sugih Endi, Digdoyo Endi, dan 

Istighfar (ibadah). Sedangkan aktivitasnya tergambar dari duduk bersama, 

menjalin silaturahmi (akhlak), pembacaan Al-Fatihah, Tawassul dan 

sedekah (ibadah). Adapun mengenai benda-benda hasil karya manusia 

meliputi alat musik Janengan yang terdiri dari 5 yang mana memilikio 

filosofis sebagai itu lambang sholat fardhu yang lima, meyakini akan shalat 

lima waktu merupakan salah satu perwujudan sikap iman kepada Allah Swt 

(Akidah). 

4. Alasan pelestarian tradisi Janengan dilihat dari segi fungsinya: sebagai 

media dakwah; sebagai sarana hiburan masyarakat; sebagai sarana 

komunikasi masyarakat; sebagai sumbangan pelestarian dan stabilitas 

kebudayaan; sebagai sarana untuk membangun integritas masyarakat. Jika 
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dilihat dari keterkaitannya dengan Pendidikan Agama Islam (PAI) maka 

tradisi Janengan dapat menjadi sebuah media pembelajaran yang 

menggunakan model berbasis kearifan lokal.   

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian diatas, peneliti ingin memberikan saran 

yang kiranya bermanfaat tentang Tradisi Janengan perspektif pendidikan 

Islam. Wawasan pendidikan Islam itu sangat luas dan tidak sebatas teori yang 

disampaikan di sekolah saja, hendaknya para pendidik mampu mengeksplore 

lebih dalam terkait pendidikan Islam dengan cara-cara yang unik salah satunya 

menggunakan model pembelajaran berbasis kearifan lokal. Maka para peserta 

didik akan mempelajari, mengobservasi serta menghayati nilai-nilai yang ada 

di dalam sebuah tradisi tersebut. Sehingga nilai kebermanfaatan akan 

terealisasikan baik manfaat bagi peserta didik itu sendiri maupun manfaat bagi 

pelestarian budaya atau tradisi tersebut.   
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