
CARA MENDIDIK ANAK DALAM PERSFFEKTIF 

KASUNDAAN

Oleh :

NUNUY NURJANAH



Pesrsfektik ka-Sunda-an 

(pandangan hidup orang Sunda)



Etika Sunda Mendidik Anak

PERMAINAN MASYARAKAT SUNDA

Oray-orayan

Pacici-cici putri & 

paciwit-ciwit lutung



Macam-macam Pertunjukan dan 

Hiburan Masyarakat Sunda 

Banjet

• Pertunjukkan semacam longser yang hidup dan 

berkembang di Karawang

Helaran

• Perpaduan berbagai macam pertunjukan seperti 

reog , angklung, kendang penca, bandong, dll.



Sisingaan

• iring-iringan yang menandu anak sunat yang 

didudukkan di atas jempana berbentuk singa

Ibing Keurseus

• Perpaduan antara gerak-gerak ibing Tayub 

dengan Ibing Topeng Cirebon

Jaipongan

• Tari pergaulan yang berdasarkan pada tarian rakyat 

ketuk tilu yang memeasukkan unsur-unsur penca.

Rampak 

Kendang

Rampak 

Sekar



Ronggeng Gunung

• Tari kelompok; merupakan sendratari

Angklung Buncis

• Karena memainkan lagu buncis, pemain 

memankan angklung sambil bergerak dengan 

langkah beragam

Angklung Baduy

Angklung



Pertunjukan Topeng

Tarian yang tarinya menggunakan 

kedok

Bodor Topeng

• Acara melawak setelah adegan tertentu; menjadi bagian 

dalam Topeng Babakan Cirebon

Macam-Macam Topeng/Kedok

Liyepan berwatak halus 

dan lemah lembut
Lanyapan berwatak halus, tapi periangPonggawa, berwatak gagahDanawa, bersifat kasar, angkuh, serakah



Bentuk Teater Rakyat yang sangat populer

Wayang Golek
• Pertunjukan wayang yang menggunakan boneka kayu

Pertunjukkan wayang golek papak
Wayang golek cepak

Wayang kulit

• Pertunjukkan wayang yang menggunakan layar 

putih dan orang menonton dibaliknya

Adegan Karang Tumaritis, Semar sedang 

berkumpul dengan anak cucunya.
Wayang kulit Cirebon

TEATER RAKYAT SUNDA : WAYANG



Adat Pernikahan Sunda
Seserahan

serah terima calon mempelai beserta barang bawaannya.

Ngeuyeuk seureuh
merangkapkan daun sirih bartangkai menjadi 

berpasangan

Akad Nikah
Sahnyan apabila ada ijab kabul, ada wali, saksi, 
petugas pencatat

Sawer

Nincak Endog

Huap Lingkung



Upacara Adat bila Hamil dan ketika setelah 

Melahirkan Terkandung Pendidikan

Babarit
• Upacara yang diselenggarakan ketika wanita hamil 7 bulan

Asrakal

• Puji-pujian yang dibacakan pada upacara pencukuran bayi



Budaya Sunda

RUMAH ADAT SUNDA : RUMAH ORANG KANEKES

Bale desa



KERAJINAN TANGAN SUNDA : BATIK YANG 

TERUNTEMURUN



PERHIASAN TRADISIONAL

Berbagai macam GelungBermacam Model IketSusumping
Hiasan yang dipasangkan pada daun telinga



ALAT-ALAT MUSIK TRADISIONAL SUNDA

Waditra dalam Gendang Kenca, digantung seperti 

Goong

Bonang

• Waditra berploncon bulat, terbuat dari perunggu/besi, ditabuh dengan koromongCalung Baduy

Celempung

• Berfungsi sebagai pengatur irama lagu dalam 

orkestrasi yang dinamakan celempungan

Cempres ; waditra semacam saron yang mempunyai 10 bilah nada/lebih
Dodog

• Semacam dogdog lojor yang ada di 

daerah Pandeglang

Dogdog Lojor

• Perangkat Tabuhan yang terdiri dari 9 angklung yang 

berlainan nadanya ditambah dengan 2 dogdog lojor

Goong

• Waditra terbuat dari perunggu; bentuk bulat besar ditengah-tengahnya berpenclon

Kacapi

• Alat Petik Waditra Karawitan Sunda
Terebang

• Waditra perkusi terbuat dari lingkaran kayu dengan penutup kulit



”Cara Mendidik Anak dalam Persfektif  

Kasundaan”.

 Etika Sunda dalam mendidik 

anak.

 Cara orang tua zaman dahulu 

dan zaman sekarang dalam 

mendidik anak.

 Pengaruh bahasa (tatakrama 

bahasa, ungkapan, dan 

peribahasa) dalam mendidik 

anak. 

 Peran ibu dalam mendidik anak.

 Cara menumbuhkan nilai-nilai 

kesundaan terhadap anak pada 

zaman sekarang.



konsep mengenai Al-Islam

 ”Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah 
hanyalah Islam ...”(QS Ali Imran:85). 

 ”Barangsiapa mencari agama selain dari agama 
Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama 
itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-
orang yang rugi” (QS A-Imran:3).

 ”... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 
agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikma-ku, 
dan telah Kuridhai Islam itu jadi agamamu. Maka 
barangsiapa terpaksa karena kelaparan  tanpa 
sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS Al-Maidah:3).

 Islam meninggi, tiada satu ajaran pun yang mengatasi 
ketinggiannya (hadits Nabi).



Konsep mengenai Al-Islam

 Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai 

oleh Allah SWT (QS Ali Imran:19, 85), agama 

yang sempurna (Al-Maidah:3) dan tertinggi 

(Hadits nabi), agama penyerahan diri semata-

mata kepada Allah (An-Nisa:125), agama 

semua Nabi (Al-baqarah:136). agama yang 

sesuai dan serasi benar dengan fitrah kejadian 

manusia (Ar-Ruum:30), agama yang mengatur 

hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia 

dan manusia, serta manusia dengan alam 

lainnya (Anshari, 2004:35-36).



Kata ka-Sunda-an asalnya dari kata 

Sunda

 Kata Sunda asalnya dari bahasa Sansakerta 

yang akar katanya ’sund’ berarti ’bercahaya 

terang benderang; dari bahasa Kawi  ’Sunda’

berarti’air’; dari bahasa Jawa ’Sunda” berarti 

’tersusun, merangkap, menyatu’; dari bahasa 

Sunda, Sunda berarti ’indah, molek’

 Sunda Besar adalah himpunan pulau-pulau 

besar di wilayah Indonesia: Sumatra, Jawa, 

Madura, dan Kalimantan. Sunda Kecil meliputi 

Bali, Nusa Tenggara (NTT dan NTB), dan Timor 

(Suryala, 2003:54).



Ka-Sunda-an artinya 

 (1) keadaan manusia yang selalu mendapat 

pancaran pencerahan cahaya (nur) Ilahi, 

sehingga paham akan perjalanan hidupnya. 

kehidupannya akan menjadi cahaya penerang 

dan pemberi tenaga kehidupan makhluk yang 

lainnya;

 (2) kesadaran untuk memelihara keseimbangan 

dan kelestarian lingkungan hidup, baik sumber 

daya manusia maupun lingkungan hidupnya; 



Ka-Sunda-an artinya

 keadaan kualitas insan yang unggul secara 
fisikal maupun psikhis, baik lahiriah maupun 
batiniah yaitu pada tataran (a) IQ—luhung 
elmuna, (b) EQ—jembar budayana, (c) SQ—
pengkuh agamana, dan (d) AQ—rancage 
gawena  (Suryalaga, 2003: 58—78).      

 Sunda—’nu nyusun jeroning dada’ (yang 
tersusun dalam dada, diartikan keimanan dan 
ketaqwaan yang kuat). ”Numutkeun ka-Sunda-
an mah maranehna teh kedah kitu...” 
(”Menurut pandangan hidup orang Sunda sudah 
sepantasnya seperti itu...”).



Sunda dengan ka-Sunda-an

 Kesadaran hidup yang universal. Dengan 

demikian, ka-Sunda-an tidak hanya menjadi 

penanda bagi orang Sunda saja, tetapi jauh 

lebih luas bisa dijadikan penanda bagi siapa 

pun, etnis mana pun, bangsa apa pun, asal 

mempunyai sifat, karakter, perilaku ka-Sunda-

an, dia adalah manusia Sunda. Walau demikian 

jangan sampai terabaikan, peran orang Sunda 

sebagai etnis yang ditakdirkan hidup dan 

ditugasi untuk menyejahterakan tatar Sunda 

sebagai tugas suci Ilahiah.



Pandangan hidup orang  Sunda dalam 

mendidik anak

 Bagaimana etika Sunda dalam mendidik 

anak?

 Bagaimana cara orang tua zaman dahulu 

dan zaman sekarang dalam mendidik anak?

 Bagaimana pengaruh bahasa Sunda—

’tatakrama basa, babasan, jeung 

paribasa’—dalam mendidik anak?

 Bagaimana peran ’indung’  dalam mendidik 

anak?



Bagaimana etika Sunda dalam 

mendidik anak?

 Etika yang dipakai oleh tiap etnik akan tercermin dalam 
perilaku kehidupannya sehari-hari.Dengan demikian, kita 
mengenal etika Sunda, etika Jawa, etika Bali, etika 
Batak, dste. dengan memperhatikan pola kehidupan 
mereka sehari-hari.

 Suku bangsa Sunda mempunyai tata cara hidup, adat 
kebiasaan, dan budaya yang merupakan akulturasi dan 
integrasi dengan budaya lain yang datang dari luar. 

 Kita harus ingat bahwa perkataan yang paling benar 
adalah kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah 
petunjuk Muhammad SAW. Seburuk-buruk masalah 
adalah masalah yang baru, semua yang baru adalah 
bid’ah, semua yang bid’ah menyesatkan, dan semua 
yang menyesatkan akan membawa ke neraka.



Bagaimana cara orang tua zaman 

dahulu dalam mendidik anak?

 Untuk menjawab pertanyaan ini, dikemukakan cara 

orang tuaku mendidikku. Yang kuiingat adalah 

kerja keras ibuku setiap hari. Ibuku selalu 

mengerjakan semua pekerjaannya tanpa ada 

pembantu. Waktu itu aku masih duduk di SD kelas 

2. Adikku sudah ada tiga, karena ibuku melahirkan 

hampir selisih dua tahun sekali.

 Namun, menjelang tidur, ibuku masih sempat 

meninabobokan aku dan adik-adikku dengan 

sebuah cerita ”dongeng Sunda”. Kemudian, aku 

dan adik-adikku selalu diajari ibuku untuk mengaji 

Al-Quran setiap ba’da Magrib. Dari cara inilah aku 

dan adik-adikku tumbuh



Bagaimana pengaruh bahasa Sunda—

’tatakrama basa, babasan, jeung 

paribasa’—dalam mendidik anak?

 Dalam bahasa Sunda dikenal adanya tatakrama basa atau undak 
usuk basa Sunda. Tatakrama (tata=aturan, norma, adat; 
krama=sopan, hormat, perilaku) atau undak usuk bahasa  bertujuan 
untuk saling menghormati, saling menghargai di antara sesama 
anggota masyarakat, supaya masyarakat bisa hidup tenang dan 
tentram menuju masyarakat bahagia lahir dan batin.  Undak usuk 
basa Sunda sekarang meliputi (1) kecap ragam loma (2) kecap 
ragam hormat keur ka sorangan, dan (3) kecap ragam hormat 
keur ka batur. 

 Contoh:

 Ieu buku keur maneh (”Ini buku untukmu).

 Nu hiji deui mah kangge abdi. (”Yang satu lagi untukku”).

 Nu ieu mah haturan Pa Ustad Ade (”Yang ini untuk Pak Ustad 
Ade”).



Wawaran Luwang

1.  Asa ditonjok congcot (=menerima sesuatu yang sudah lama diidamkan tanpa disangka-sangka, sehingga dia menjadi 
sangat berbahagia).

2. Asa kagunturan madu (=mendapat rizqi besar; sangat berbahagia) .

3.  Ati mungkir beungeut nyanghareup (=melakukan sesuatu dengan terpaksa).

4. Balungbang timur, caang bulan opat welas, jalan gede sasapuan (=keadaan hati yang bersih; tanpa dendam).

5.  Banda tatalang raga(=jangan terlalu sayang pada harta kita kalau untuk keselamatan jiwa) .

6.  Batah kapok anggur gawok (=dalam berbuat kebaikan kita tidak boleh kapok, tapi harus bersungguh-sungguh) .

7.  Batok bulu eusi madu(=sesuatu yang di luarnya sederhana, tapi di dalamnya sangat bagus) .

8.  Beja mah beje(=harus hati-hati kalau menerima berita yang belum tentu kebenarannya) .

9.  Bedog mintul mun diasah, laun-laun jadi seukeut (=meskipun pada awalnya tidak paham, tapi kalau rajin belajar mesti 
akan ada hasilnya).

10.  Bonteng ngalawan kadu (=tidak seimbang; yang lemah melawan yang kuat).

11.  Buruk-buruk papan jati (=sejelek-jeleknya dengan saudara tidak akan terlalu jelek) .

12.  Hade ku omong goreng ku omong (perkataan itu bisa menimbulkan kebaikan  atau keburukan; maka berhati-hatilah).

13.  Halodo sataun lantis ku hujan sapoe(=kebaikan yang sudah tertanam lama bisa hilang sama sekali disebabkan 
perbuatan yang jelek satu kali) .

14.  Hunyur mandean gunung(=ingin menyerupai orang yang lebih kaya atau lebih tinggi pangkatnya) .

15.  Indung tunggul rahayu, bapa tangkal darajat (=orang tuayang menjadi penyebab keselamatan dan kemulyaan 
anaknya) .

16.  Kabeureuyan mah tara ku tulang munding (=jangan semberono; manusia celaka umumnya karena hal kecil-kecil; 
bukan oleh perkara besar).

17.  Kaduhung tara ti heula(=sebelem bekerja pikirkanlah matang-matang; jangan menyesal kemudian) .

18.  Kujang dua pangadekna (=perkataan atau perbuatan yang dua rupa maksudnya) .

19. Lamun keyeng tangtu pareng (=kalau kita rajin, pasti berhasil).

20. Leutik-leutik ngagalatik (=meskipun kecil tapi berani dan pekerjaannya bagus) .

21.  Lodong kosong ngelengtrung (=orang yang kurang pengetahuannya biasanya hanga ngomong doang).

22. Manuk hiber ku jangjangna (=orang hidup harus menggunakan akalnya) .

23. Milik teu pahili-hili, bagja teu paala-ala (=setiap manusia sudah punya rizki masing-masing; yang penting dia mau 
bekerja keras) .

24. Mun teu ugakal moal ngakeul, mun teu ngarah moal ngarih (=kalau tidak berusaha, tidak akan ada hasil).



Pangjurung Laku Alus
25.  Ari diarah supana, kudu dipiara catangna (=kalau mau hasilnya, 

harus memelihara yang menghasilkan itu) .

26.  Elmu tungtut dunya siar  (=jangan terlewat untuk mencari ilmu dan 
harta kekayaan) .

27.  Kudu babalik pikir  (=harus berubah; dari berperilaku jelek menjadi 
berprilaku baik).

28.  Kudu bibilintik ti leuleutik, babanda ti bubudak (=harus rajin 
menabung sejak kecil; kalau sudah dewasa, kita bisa meni’matinya) .

29.   Kudu bodo alewoh (=kalau tidak tahu atau tidak paham,us bertanya) 
.

30.  Kudu dibeuweung diutahkeun (=sebelum melakukan sesuatu harus 
dipikirkan matang-matang, supaya selamat).

31.  Kudu dipikir pait peuheurna (=harus ingat pada resikonya) .

32.  Kudu hade gogog hade tagog (=baik berbicara maupun berperilaku 
harus baik).

33.  Kudu ka bala ka bale (=harus cekatan, baik bekerja yang kasar 
maupun yang ringan-ringan) .

34.  Kudu leuleus jeujeur liat tali (=harus bijaksana; lemah lembut) .

35.  Kudu ngadek sacekna nilas saplasna (=harus berbicara sebenarnya 
dan seperlunya) .

36.  Kudu beak dengkak (=harus berusaha semaksimal mungkin) .



Panyaram Lampah Salah

37.  Ulah bahe carek langsung saur (=harus bisa menahan diri dalam perkataa; 
berbicara sebenarnya dan seperlunya) .

38.  Ulah bengkung bekas nyalahan (=jangan sampai terjadi; waktu kecil baik, sudah 
besar jelek perangainya) .

39.  Ulah bentik curuk balas nunjuk ( =jangan memerintah saja, tapi harus mulai 
melakukan sendiri) .

40.  Ulah biwir nyiru rombengeun (=jangan suka membicarakan kejelekan orang lain) .

41.  Ulah geledug ces (=jangan ribut awalnya saja; tapi tidak ada buktinya) .

42.  Ulah gindi pikir belang bayah (=jangan berprasangka jelek) .

43.  Ulah haripeut ku teuteureuyeun (=jangan sampai tergoda oleh makanan dan 
keuntungan yang belum tentu sehingga lupa untuk mempertimbangkan baik 
buruknya) .

44.  Ulah jati kasilih ku junti (=pribumi jangan terkalahkan oleh pendatang) .

45.  Ulah kabawa ku sakaba-kaba (=jangan terbawa arus yang tidak baik) .

46.  Ulah kawas cai dina daun taleus (=nasihat atau pengajaran harus benar-benar 
dicamkan, jangan lewat begitu saja) .

47.  Ulah kawas seuneu jeung injuk (=jangan cepat bertengkar setiap kali bertemu)  .

48.  Ulah marebutkeun paisan kosong (= jangan memperebutkan yang tidak ada 
manfaatnya).

49.  Ulah sok beurat birit (=jangan susah kalau diperintah) .

50. Ulah sok elmu ajug (=jangan hanya bisa mengajari orang lain sedangkan diri kita 
sendiri berbuat tidak senonoh).



Bagaimana peran ’indung’  dalam 

mendidik anak?

 Orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya 
dengan cara mendidik, membersihkan pekerti, dan 
mengajarinya akhlaq-akhlaq yang mulia, serta 
menghindarkannya dari teman-teman yang berpekerti 
buruk. Orang tuanyalah yang membuat anaknya 
cenderung untuk menerima kebaikan atau keburukan, 
karena seorang anak itu dilahirkan menurut fitrahnya.

 Perhatian seorang ibu terhadap anaknya dimulai sejak 
anaknya masih dalam kandungan. Seorang ibu harus 
memperhatikan makanan yang dikonsumsinya selama ia 
mengandung, yaitu dengan mengkonsumsi makanan 
yang sesuai untuk dirinya dan bayi dalam 
kandungannya. Dia tidak boleh melalaikan gizi yang 
diperlukan oleh dirinya yang akibatnya akan 
membahayakan bayi yang ada dalam kandungannya.



Bagaimana cara menumbuhkan ka-

Sunda-an terhadap anak zaman 

sekarang?
 Untuk menumbuhkan ka-

Sunda-an terhadap anak 

zaman sekarang juga 

tertumpu pada peran 

orang tua. Orang tualah 

yang akan mewarnai 

kehidupan anak-anaknya. 

Untuk itulah, suri teladan 

orang tua sangat besar 

artinya dalam 

menumbuhkan ka-

Sunda-an.
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