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BAB II 

KAJIAN LIVING HADITS DAN PEMBIASAAN 

 

A. Pengertian Living Hadits   

  Secara sederhana “living hadits” dapat dimaknai sebagai gejala yang 

nampak di masyarakat barupa pola-pola prilaku yang bersumber dari hadits Nabi 

Muhammad SAW. Pola-pola prilaku di sini merupakan bagian dari respon umat 

Islam dalam interaksi mereka dengan hadits-hadits Nabi. Di sini terlihat adanya 

pemekaran wilayah kajian, dari kajian teks  kepada kajian sosial-budaya dan 

manjadikan masyarakat Agama sebagai objeknya.
1
  

  Karena living hadits didefinisikan sebagai gejala yang nampak atau 

sebagai fenomena dari masyarakat Islam, maka kajian atau studi living hadits 

masuk dala kategori fenomena dari sosial keagamaan. Bila demikian halnya, 

pendekatan atau paradigma yang dapat digunakan untuk mengamatidan 

menjelaskan bagaimana living hadits dalam suatu masyarakat Islam dan ilmu 

sosial. Pendekatan yang dinilai sesuai dengan hal ini adalah pendekatan 

fenomenologi. Alasanya adalah, menurut G. Van der Leew, bertugas untuk 

mencar atau mengemati fenomena sebagaimana yang tampak. Dalam hal ini ada 

tiga prinsip di dalamnya: (1)sesuatu itu terwujud; (2) sesuatu itu tampak; (3) 

karena ssuatu itu tampak dengan tepat maka ia merupakn feomena. Penampakan 

                                                             
  1 M. Khairul Anwar., “Living Hadits” dalam: Jurnal IAIN Gorontalo Vol 12 No 1, Juni 

2015, hal 75 
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itu menunjukan kesamaan antara yang tampak dengan ya diterima oleh si 

pengamat,anpa melakukan modifikasi.
2
  

  Sebagai uswatun hasanah ketika Nabi bersabda tidak lepas dari situasi dan 

kondisi yang melingkupi masyarakat pada waktu itu, sehingga sangat mustahil 

jika Nabi bersabda tanpa adanya problem atau masalah yang mendasari beliau 

besabda. Jadi hal ini memiliki keterkaitan dengan problem sosio-historis dan 

kultural pada waktu itu.
3
 

  Dalam tatanan kehidupan, figur Nabi menjadi tokoh sentral dan diikuti 

oleh umat islam pada masanya dan sesudahnya sampai akhir zaman, sehingga dari 

sinilah muncul istilah sebagai persoalan terkait dengan kebutuhan dan 

perkembangan masyarakat, yang semakin kompleks dan diiringi dengan adanya 

rasa keinginan yang kuat untuk mengaplikasikan ajaran islam dalam kehidupan 

sehari-hari sesuai dengan yang diajrkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam 

konteks ruang dan waktu yang berbeda sehingga dengan adanya upaya aplikasi 

hadits dalam konteks sosial, budaya, politik, ekonomi dan hukum yang berbeda 

inilah dapat dikatakan hadits yang hidup dalam masyarakat, yang mana isilah 

lazimnya adalah living hadits, atau hadits yang hidup dalam masyarakat.
4
 

   

                                                             
  2 Muhammad A-Fatih Suryadilaga, “Living Hadits dalam Tradisi Sekar Makam”. Di 

Jurnal Ai-Risalah, vol 13, no 1 (mei 2013) 
  3 Abdul Mustaqim, dkk., paradigma interaksi dan interkonesi dalam memahami hadits, 

(yogjakarta : sukses offset, 2008), hal. 5. 
  4 Muhammad Hanafi, “Tradisi Shalat Hajat Bulan Suro pada Masyarakat Dukuh Teluk 

Kragilan Gantiwarno” Skripsi pada Januari: Tafsir Hadits Fakultas: Ushuluddin, UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2013. Hal 3 
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B. Bentuk Living Hadits 

  Living Hadits memiliki tiga bentuk yaitu sebuah tulisan, bacaan, dan 

praktik. Uraian yang digagas ini mengisyaratkan adanya berbagai bentuk yang 

lazim dilakukan di satu ranah dengan ranah lainnya. Hal tersebut dikarenakan 

kebiasaan umat Islam lebih menggejala. Untuk mengaplikasikan hadits Nabi 

sebagaimana living hadits dapat dilihat berbagai variant, diantaranya tradisi tulis, 

tradisi lisan dan tradisi praktik.  

1. Tradisi tulis  

  Tradisi tulis menulis sangat penting dalam perkembangan living 

hadits. Tradisi tulis menulis hadits terbukti dalam bentuk ungkapan yang 

sering di tempelkan pada tempat-tempat yang strategis seperti mesjid, 

sekolahan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh tulisan “ألنظا فة مه اإليمان 

kebersihan sebagian dari iman”. Pandangan masyarakat indonesia tulisan 

tersebut  adalah hadits Nabi, akan tetapi setelah melakukan sebuah 

penelitian pernyataa tersebut bukanlah hadits.
5
 Hal ini memiliki tujuan 

agar dapat menciptakan suasana yang nyaman dalam lingkungan.
6
 

2. Tradisi lisan  

  Tradisi lisan dalam living hadits sebenarnya muncul seiring dengan 

praktik yang dijalankan oleh umat islam. Seperti bacaan dala 

                                                             
  5 Dalam pencarian data hadits yang penulis cari dalam 9 kitab sunan tidak menemukan 

lafadz tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh M. Al-fatih Suryadilaga dalam bukunya 

Aplikasi Penelitian Hadits (dari teks ke konteks), (Yogyakarta, teras, 2009), hlm. 184. 
  6 M. Al-Fatih Suryadilaga, Aplikasi Penelitian Hadits (dari teks ke konteks), (Yogyakarta, 

teras, 2009), hal. 184. 
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melaksanakan sholat subuh di hari jumat. Khususnya di kalangan 

pesantren yang kiayinya hafidz Al-Qur’an, bacaan setiap rakaat pada 

sholat subuh di hari jum’at relatif panjang yaitu sebagaimana dalam hadits 

Nabi sebagai berikut : 

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Abu Nu‟aim berkata, telah 

menceritakan kepada kami Sufyan dari Sa‟ad bi Ibrahim dari 

„Abdurrahman yaitu Ibnu Hurmuz Al A‟raj dari Abu Hurairah r.a berkata, 

“Nabi saw alam sholat fajar membaca: “alif laam mim tanzil (Surah As 

Sajadah). Dan „hal ataa „alal insuni inum minad dahri (surah Al Insan)
7
. 

 

3. Tradisi praktik  

  Tradisi praktik dalam living hadits ini cenderung banyak dilakukan 

oleh umat islam. Sebagai contoh adanya tradisi khitan perempuan, dalam 

kasus ini sebenarnya ditemukan jauh sebelum islam datang. Berdasarkan 

penelitian etnolog menunjukan bahwa tradisi khitan perempuan sudah 

pernah dilakukan masyarakat pengembala di Afrika dan Asia Barat Daya, 

suku Semit (Yahudi dan Arab).
8
 

  Peryataan di atas didukung dengan adanya sabda Nabi Muhammad 

yang menyatakan sudah adanya tradisi khitan perempuan di Kota 

Madinah. (HR Abu Dawud, no hadits 5271).
9
 

                                                             
  7 Imam Bukhari, Shahih Bukahri, Bab Shalat Jum’at, surah yang dibaca pada shalat 

subuh hari jum‟at. No hadits 842, dalam CHM Shahih Bukhari, 2009., dalam lafadz yang sama 
terdapat dalam kitab Muslim, Shahih Muslim, Bab Shalat Jum’at, bacaan surat pada shalat subuh 

hari jum’at, no hadits, 406, dalam CHM Shahih Muslim, 2009., Abu Dawud, bab shalat subuh 

pada hari jumat, no hadits 1074, dalam CHM Sunan Abu Dawud, 008., Ibnu Majjah, bab 

pelaksanaan shalat, bacaan surah dalam shalat subuh pada hari jum’at, dalam CHM Suna Ibnu 

Majjah, 2009. 
  8 M. Al-Fatih Suryadilaga, metodologi penelitian living qur‟an dan hadits, (Yogyakarta : 

TERAS, 2007), hal. 124. 
  9 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Adab, Pelaksanaan Khitan, no hadits 5271. CHM, 

2008. Dalam pencarian hadits ini penulis menggunakan rujukan sembila kitab, namun penulis 

tidak menemukan hadits yang memiliki makna yang sama seperti halnya hadits di atas. 
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C. Pembiasaan sebagai ciri Living Hadits 

1. Pengertian Pembiasaan 

Secara etimologi, pembiasaan asal katanya adalah biasa. Dalam kamus 

bahasa Indonesia biasa adalah lazim atau umum, seperti sedia kala, sudah 

merupakan yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dengan adanya 

prefiks pe- dan sufiks –an menunjukan arti proses. Sehingga pembiasaan dapat 

diartikan dengan proses membuat sesuatu/seseorang menjadi terbiasa. Dalam 

kaitannya dengan metode pengajaran dalam pendidikan Islam, dapat dikatakan 

bahwa pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan 

anak didik berfikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama 

Islam.
10

  

Metode pembiasaan adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk 

membiasakan anak berfikir, bersikap, bertindak sesuai dengan ajaran agama 

Islam. Metode ini sangat praktis dalam pembinaan dan pembentukan karakter 

anak usia dini dalam meningkatkan pembiasaan. pembiasaan dalam melaksanakan 

suatu kegiatan disekolah. Hakikat pembiasaan sebenarnya berintikan pengalaman. 

Pembiasaan adalah sesuatu yang diamalkan.  

Oleh karena itu, uraian tentang pembiasaan selalu menjadi satu rangkaian 

tentang perlunya melakukan pembiasaanpembiasaan yang dilakukan disetiap 

harinya. Inti dari pembiasaan adalah pengulangan. Dalam pembinaan sikap, 

metode pembiasaan sangat efektif digunakan karena akan melatih kebiasaan-

                                                             
  10 Armai Arief , Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam..., hal. 110 12 
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kebiasaan yang baik kepada anak sejak dini. Pembiasaan merupakan penanaman 

kecakapan-kecakapan berbuat dan mengucapkan sesuatu, agar cara-cara yang 

tepat dapat disukai oleh anak. Pembiasaan pada hakikatnya mempunyai implikasi 

yang lebih mendalam daripada penanaman cara-cara berbuat dan mengucapkan.
11

 

Dalam bidang psikologi pendidikan, metode pembisaan dikenal dengan 

istilah operan conditioning, mengajarkan peserta didik untuk membiasakan 

perilaku terpuji, disiplin, giat belajar, bekerja keras, ikhlas, jujur, dan bertanggung 

jawab atas setiap tugas yang telah diberikan. Pembiasaan adalah sesuatu yang 

sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. 

Pembiasaan sebenarnya berintikan pengalaman, yang dibiasakan adalah sesuatu 

yang diamalkan. Pembiasaan menentukan manusia sebagai sesuatu yang 

diistemawakan, yang dapat menghemat kekuatan, karena akan menjadi kebiasaan 

yang melekat dan spontan agar kekuatan itu dapat dipergunakan untuk berbagai 

kegiatan dalam setiap pekerjaan dan aktivitas lainnya.
12

  

Pembiasaan dinilai sangat efektif jika penerapanya dilakukan terhadap 

peserta didik yang berusia kecil. Karena memiliki rekaman ingatan yang kuat dan 

kondisi kepribadian yang belum matang, sehingga mereka mudah terlarut dengan 

kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai 

awal dalam proses pendidikan, pembiasaan merupakan cara yang efektif dalam 

menanamkan nilai-nilai moral kedalam jiwa anak. Nilai-nilai yang tertanam dalam 

                                                             
  11 Muhammad Fadlillah dan Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia 

Dini: Konsep dan Aplikasinya dalam PAUD, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal. 172-174 3 

H.  
  12 E. Mulyasa, ed. Dewi Ispurwanti, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), hal. 166 
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dirinya ini kemudian akan termanifestasikan dalam kehidupanya semenjak ia 

mulai melangkah keusia remaja dan dewasa.
13

 Dalam kehidupan sehari-hari, 

pembiasaan merupakan hal yang sangat penting, karena banyak dijumpai orang 

berbuat dan berperilaku hanya karena kebiasaan semata-mata.  

Pembiasaan dapat mendorong mempercepat perilaku, dan tanpa 

pembiasaan hidup seseorang akan berjalan lamban, sebab sebelum melakukan 

sesuatu harus memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dilakukannya. Metode 

pembiasaan perlu diterapkan oleh guru dalam proses pembentukan karakter, untuk 

membiasakan peserta didik dengan sifat-sifat terpuji dan baik, sehingga aktivitas 

yang dilakukan oleh peserta didik terekam secara positif.
14

 

Pendidikan melalui pembiasaan dapat dilaksanakan sebagai berikut:  

a. Kegiatan terprogram dalam pembelajaran dapat dilaksanakan dengan 

perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu untuk mengembangkan 

pribadi peserta didik secara individual, kelompok, dan atau klasikal antara 

lain:  

1) Biasakan peserta didik untuk bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan 

mengkonstrusi sendiri pengetahuan, ketrampilan, dan sikap baru 

dalam setiap pembelajaran. 

2) Biasakan peserta didik untuk bertanya dalam setiap pembelajaran.  

3) Biasakan peserta didik untuk bertnaya dalam setiap pembelajaran.  

4) Biasakan peserta didik bekerjasama, dan saling menunjang.  

                                                             
  13 Armai Arief , Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam..., hal. 110 
  14 H. E. Mulyasa, ed. Dewi Ispurwanti, Manajemen Pendidikan Karakter..., hal. 167 
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5) Biasakan peserta didik untuk berani menanggung resiko.  

6) Dan lain sebagainya.  

b. Kegiatan pembiasaan secara tidak terprogram dapat dilaksanakan sebagai 

berikut:  

1) Rutin, yaitu pembiasaan yang dilakukan terjadwal. Seperti: upacara 

bendera, senam, shalat berjamah, pemeliharaan kebersihan, dan 

kesehatan diri.  

2) Spontan, adalah pembiasaan tidak terjadwal dalam kejadian khusus. 

Seperti: pembentukan perilaku memberi salam, membuang sampah 

pada tempatnya, antre, mengatasi silang pendapat.  

3) Keteladanan, adalah pembiasaan dalam bentuk perilaku sehari-hari. 

Seperti: berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji 

kebaikan dan atau keberhasilan orang lain, datang tepat waktu.
15

  

Penerapan metode pembiasaan dapat dilakukan dengan membiasakan 

anak untuk mengerjakan hal-hal positif dalam keseharian mereka. Dengan 

melakukan kebiasaan-kebiasaan secara rutinitas setiap harinya, anak didik akan 

melakukan dengan sendirinya, dengan sadar tanpa ada paksaan. Dengan 

pembiasaan secara langsung, anak telah diajarkan disiplin dalam melakukan dan 

                                                             
  15 Ibid., hal. 169 
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menyelesaikan suatu kegiatan. Disebabkan pembiasaan berintikan pengulangan, 

metode pembiasaan juga berguna untuk menguatkan hafalan.
16

 

Rasulullah pun melakukan metode pembiasaan dengan melakukan 

berulang-ulang dengan doa yang sama. Akibatnya, beliau hafal benar doa itu, dan 

sahabatnya. Hal tersebut menunjukan bahwa dengan seringnya pengulangan-

pengulangan akan mengakibatkan ingatan-ingatan sehingga tidak akan lupa. 

Pembiasaan tidaklah memerlukan keterangan atau argumen logis. Pembiasaan 

akan berjalan dan berpengaruh karena sematamata oleh kebiasaan itu saja.
17

  

2. Metode Pembiasaan  

Dalam teori perkembangan anak didik, dikenal dengan ada teori 

konvergensi, dimana pribadi dapat dibentuk oleh lingkungannya dan dengan 

mengembangkan potensi dasar yang ada padanya. Potensi dasar ini dapat menjadi 

penentu tingkah laku. Oleh karena itu, potensi dasar harus selalu diarahkan agar 

tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk mengembangkan potensi dasar tersebut adalah melalui kebiasaan 

yang baik.  

Al-Qur’an sebagai sumber ajaran Islam, menurut prinsip-prinsip umum 

pemakaian dalam pemakaian metode pembiasaan dalam proses pendidikan. 

Dalam merubah sebuah prilaku negatif misalnya, Al-Qur’an memakai pendekatan 

                                                             
  16 Muhammad Fadlillah dan Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia 

Dini..., (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013) hal. 177  
  17 Ibid., hal. 178 
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pembiasaan yang dilakukan secara berangsur- angsur. Kasus pengharaman 

khamar misalnya, Al-Qur’an menggunakan beberapa tahap.
18

  

Sebagaimana gambaran umum dalam firman Allah: 

   

   

     

    

   

 Artinya: “Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang 

memabukkan dan rezeki yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.” 

(Q.S An-Nahl:67)
19

 

Ayat diatas memberikan penjelasan hanya sebatas tentang manfaat yang 

dapat diperoleh dari buah korma dan anggur agar mereka merasakan demikian 

besarnya kemahakuasaan Allah. Ayat ini sama sekali belum menyerah garis 

hukum haramnya minuman khamar. Isyarat ayat di atas dinilai sangat halus dan 

hanya dapat dirasakan oleh orang yang bisa merasakan bahwa Allah suatu saat 

pasti akan melarang minuman yang memabukan tersebut.
20

  

Untuk tahap awal Allah berfirman: 

    

    

   

                                                             
  18 Armai Arief , Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam...,(Jakrta: Gramedia, 

1990)  hal. 111 
  19 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya A-Jumanatul „Ali, (Bandung: CV. 

Penerbit J-ART, 2005), hal. 270 
  20 Armai Arief , Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam...,(Jakrta: Gramedia, 

1990) hal 112 17 
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Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 

"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan  beberapa manfaat bagi manusia, 

tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (Q.S Al-Baqarah: 219).
21

 

Ayat ini mengisyaratkan adanya alternatif pilihan yang diberikan oleh 

Allah antara memilih yang banyak positinya dengan yang lebih banyak negatifnya 

dari kebiasaan meminum khamar. Demikian tolerannya Al-Qur’an, sesungguhnya 

dapat menyentuh perasaan dan fikiran setiap orang bahwa kebiasaan meminum 

khamar dan melakukan perjudian adalah kebiasaan yang harus ditinggalkan, 

karena aspek negatif yang akan muncul dari perbuatan tersebut lebih banyak 

daripada aspek manfaatnya.
22

  

Tahap kedua Allah menurunkan ayat yang berbunyi 

  

   

   

    

  
Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu 

dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.” (Q.S 

An-Nisa’:43)
23

 

Meminum khamar adalah perbuatan dan kebiasaan yang tidak terpuji. 

Sebagian di antara kaum muslimin telah menyadari dan membiasakan diri untuk 

tidak lagi meminum-minuman yang memabukkan. Namun masih ditemukan juga 

                                                             
  21 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya A-Jumanatul „Ali..., (Bandung: 

CV. Penerbit J-ART, 2005) hal. 34 
  22 Armai Arief , Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam..., (Jakarta: Gramedia, 

1990)  hal. 112 
  23 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya A-Jumanatul „Ali...., (Bandung: 

CV. Penerbit J-ART, 2005) hal. 85 
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sebagian yang lain merubah kebiasaan tersebut, sampai-sampai ingin melakukan 

shalat pun mereka melakukan kebiasaan tersebut.
24

  

Tahap ketiga, secara tegas Allah melarang meminum khamar sebagaiman 

tercermin dalam ayat berikut: 

  

   

  

    

  

    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Maidah: 90)
25

  

 

Oleh karena itu, pendekatan pembiasaan sesungguhnya sangat efektif 

dalam menanamkan nilai-nilai positif kedalam diri anak didik, baik pada aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Selain itu, pendekatan pembiasaan juga dinilai 

sangat efektif dalam mengubah kebiasaan negatif menjadi positif. Namun 

demikian, pendekatan ini jauh dari keberhasilan jika tidak diiringi dengan contoh 

tauladan yang baik dari si pendidik.
26

  

3. Syarat-Syarat Pemakaian Metode Pembiasaan  

                                                             
  24 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam...,(Jakarta: Gramedia, 

1990)  hal. 113 
  25 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya A-Jumanatul „Ali..., (Bandung: 

CV. Penerbit J-ART, 2005) hal. 123 
  26 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam..., (Jakarta: Gramedia, 

1990)  hal. 114 
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Ditinjau dari segi ilmu psikologi, kebiasaan seseorang erat kaitanya 

dengan figur yang menjadi panutan dalam perilakunya. Seperti halnya seorang 

anak terbiasa shalat karena orangtuanya yang menjadi figurnya selalu mengaja 

dan memberi contoh kepada anak tersebut tentang shalat yang mereka laksanakan 

setiap waktu shalat. Demikian pula kebiasaankebiasaan lainnya. Oleh karena itu, 

syarat-syarat yang harus dilakukan dalam mengaplikasikan pendekatan 

pembiasaan dalam pendidikan, antara lain:
27

  

a. Mulailah pembiasaan sebelum terlambat Usia sejak bayi dinilai waktu 

yang sangat tepat untuk mengaplikasikan pendekatan ini, karena 

setiap anak mempunyai rekaman yang cukup kuat dalam menerima 

pengaruh lingkungan sekitarnya dan secara langsung akan dapat 

membentuk kepribadian seorang anak. Kebiasaan positif maupun 

negatif akan muncul sesuai dengan lingkungan yang membentuknya.  

b. Pembiasaan hendaklah dilakukan secara kontinu, teratur dan 

berprogram. Sehingga pada akhirnya akan terbentuk sebuah kebiasaan 

yang utuh, permanen dan konsisten. Oleh karena itu faktor 

pengawasan sangat menentukan dalam pencapaian keberhasilan dari 

proses ini.  

c. Pembiasaan hendaknya diawasi secara ketat, konsisten dan tegas. 

Jangan memberi kesempatan yang luas kepada anak didik untuk 

melanggar kebiasaan yang telah ditanamkan. 

                                                             
  27 Ibid., hal. 115 
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d. Pembiasaan yang pada mula hanya bersifat mekanistis, hendaknya 

secara berangsur-angsur dirubah menjadi kebiasaan yang tidak 

verbalistik dan menjadi kebiasaan yang disertai dengan kata hati anak 

didik itu sendiri.  

4. Kelebihan Dan Kekurangan Metode Pembiasaan  

Sebagaimana pendekatan-pendekatan lainnya didalam proses pendidikan, 

pendekatan pembiasaan tidak bisa terlepas dari dua aspek yang saling 

bertentangan yaitu kelebihan dan kekurangan, antar lain:  

a. Kelebihan metode ini antara lain:  

1) Dapat menghemat tenaga dan waktu dengan baik.  

2) Pembiasaan tidak hanya berkaitan dengan lahiriyah aspek tetapi 

juga berhubungan dengan aspek batiniah.  

3) Pembiasaan dalam sejarah tercatat sebagai metode yang paling 

berhasil dalam pembentuan kepribadian anak didik.
28

 

b. Kekurangan metode ini antara lain:  

1) Apabila telah tertanam kebiasaan buruk,sulit untuk dihilangkan.  

2) Memerlukan pengawasan, supaya kebiasaan yang dilakukan tidak 

menyimpang.  

3) Membutuhkan stimulus atau rangsangan, supaya anak dapt 

melakukan kebiasaan baiknya dengan istiqamah.
29

 

                                                             
  28 ibid 
  29 Muhammad Fadlillah dan Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia 

Dini..., (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013) hal. 179 
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D. Living Hadits dan Budaya Pesantren  

  ada banyak sekali pengertian mengenai budaya. A.L Kroeber dan C 

Kluckohn menghimpun sebanyak 160 lebih mengenai definisi kebudayaan 

tersebut dalam buku mereka berjudul culture, a critical review of concepts and 

definitions. 

  Secara etimologi, Koentjaraningrat menyatakan bahwa kata budaya 

berasal dari kata budhayah, bahasa ansakerta, yang merupakan bentuk jamak dari 

kata buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebuayaa dapat 

dikatakan al-hal yang berkaitan dengan budi dan akal.”
30

 Karena ia berkaan 

dengan budi dan akal manusia, maka skupnya pun menjadi demikian luas. 

Koentjaraningrat kemudian menyatakan bahwa kebudayaan peling sedikit 

mempunyai tiga wujud,diantaranya: 

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagaan, nilai-

nilai, norma peraturan dan sebagainya, 

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu aktivitas, kelakuan berpola pada 

manusia dalam masyarakat, 

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
31

 

                                                             
  30 Koetjaraningrat, Kebudayaa, Mantalitet dan Pembangunan, (Jakarta Gramedia, 1976), 

hal. 19. 
  31 Ibid ha, 15. 
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  Berdasarkan pengertian tantang budaya yang demikian, maka setiap 

individu, komunitas dan masyarakat melalui kreasinya pun dapat menciptakan 

sebuah budaya tertentu ketika kreasi yang diciptakan itu kemudian secara 

berulang, bahkan kemudian menjadi kesepakatan kolektif maka pada saat itu 

kreasi itu telah menjelma menjadi sebuah budaya. Selah satu komunitas yang 

mampu membentuk budaya yang khas adalah pesantren. 

  Menurut Manfred Ziemek asal kata pesanren aladal “pe-santri-an” yang 

artinya tempat santri.
32

 Jadi pesantren adalah tempat para santri menuntun ilm 

(Agama Islam). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  32 Haidar Putra Daulany, Historitas dan Eksistensi Pesantren dan Madrasah, 

(Yogyakarta: Tiara Waana, 2001), hal. 7 


