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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Nilai-nilai kepemimpinan berdasarkan tata nilai Kesundaan bersumber dari sikap 

dan kebiasaan orang Sunda terdahulu dalam melaksanakan kehidupannya dengan 

berpedoman kepada pandangan hidup orang Sunda baik berupa tradisi lisan 

seperti ungkapan tradisional (babasan), peribahasa (paribasa), dan cerita rakyat 

(legenda), maupun tradisi tulisan yang bersumber dari naskah-naskah kuno yang 

pernah ditulis oleh para pemimpin Sunda untuk mengelola kehidupan sosial 

masyarakat Sunda sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. Nilai-

nilai kepemimpinan yang bersumber dari tradisi lisan maupun tulisan 

mengandung pesan-pesan moral yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin. 

Kepemimpinan Sunda yang ideal memiliki sifat dan karakter Cageur (sehat lahir 

bathin untuk mampu berinteraksi); Bageur (bermoral dan taat hukum); Bener 

(beriman, jujur, adil, visioner dan bertanggung jawab); Pinter (beretos kerja 

tinggi, berprestasi dan pro aktif); Singer (terampil dan cepat tanggap); Teger 

(optimis dan pantang menyerah); Pangger (teguh pendirian); Cangker (kokoh, 

kuat dan tangguh) dan Wanter (percaya diri dan berani).  

2. Tranformasi nilai-nilai kepemimpinan Sunda dilakukan dengan cara memaknai 

kembali nilai-nilai kearifan lokal Sunda khususnya tentang kepemimpinan yang 
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disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Pandangan hidup yang masih 

relefan dan faktual dengan masa sekarang tetap dipertahankan, sedangkan 

pandangan hidup yang sudah tidak relevan harus diubah atau dibuang. Proses 

transformasi nilai kepemimpinan Sunda di lingkungan SMP Pasundan 

dilaksanakan melalui pengajaran ciri khas Kepasundanan yaitu tatakrama dan 

adat istiadat Sunda yang diintegrasikan kurikulum muatan lokal budaya Sunda. 

Nilai-nilai Kepemimpinan Sunda yang diintegrasikan pada pembelajaran IPS 

merupakan nilai-nilai kepemimpinan Sunda yang sudah disesuaikan dengan 

perkembangan masyarakat Sunda sekarang. Proses pengintegrasian tersebut 

dilakukan melalui proses pemilahan dan pemaknaan nilai-nilai kepemimpinan 

Sunda ke dalam bahasa yang dapat dipahami generasi muda sekarang. Proses 

transformasi nilai kepemimpinan Sunda dilakukan dipersekolahan melalui tiga 

kultur akademik pendidikan IPS yaitu: Pendidikan IPS sebagai produk, 

pendidikan IPS sebagai proses, dan pendidikan IPS sebagai praktek komunikasi 

sosial. Transformasi nilai kepemimpinan Sunda melalui Pendidikan IPS sebagai 

produk dilakukan dengan cara mengorganisasikan materi tentang nilai-nilai 

kepemimpinan Sunda kemudian diintegrasikan dalam kurikulumn Pendidikan 

IPS. Transformasi nilai kepemimpinan Sunda melalui Pendidikan IPS sebagai 

proses dilakukan dengan cara transaksi pendidikan yaitu penyampaian materi 

tentang nilai-nilai kepemimpinan Sunda melalui proses belajar mengajar IPS di 

kelas. Transformasi nilai kepemimpinan Sunda melalui pendidikan IPS sebagai 

praktek komunikasi sosial ditunjukan dengan prilaku nyata peserta didik dalam 

mempraktekan nilai-nilai kepemimpinan Sunda baik dalam kegiatan diskusi kelas 
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maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

dan Pramuka.   

3. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam transformasi nilai kepemimpinan Sunda 

di SMP yang bernaung di Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan 

diantaranya: kurangnya penggunaan bahasa Sunda di kalangan pelajar, padahal 

nilai-nilai kepemimpinan Sunda adanya dalam bahasa Sunda. Sehingga pewarisan 

nilai kepemimpinan Sunda akan mengalami kendala jika bahasa Sundanya tidak 

dipakai lagi oleh para peserta didik. Hambatan berikutnya kurangnya pemahaman 

guru terhadap budaya Sunda khususnya tentang nilai-nilai kepemimpinan Sunda, 

sehingga proses mengajar tatakrama dan adat istiadat Sunda yang berhubungan 

dengan kepemimpinan akan mengalami kendala jika gurunya tidak paham tentang 

kebudayaan Sunda. Hambatan berikutnya adalah kurangnya sumber bacaan 

literature tentang kebudayaan Sunda khususnya tentang kepemimpinan Sunda, 

sehingga mempersulit guru dan siswa dalam memahami karakter kepemimpinan 

Sunda. 

4. Upaya yang dilakukan Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan 

dalam menanamkan dan melestarikan nilai-nilai kepemimpinan Sunda dilakukan 

dengan mengedepankan kajian etnopedogogik mengajak lembaga-lembaga 

pendidikan di Tatar Sunda agar memiliki “udagan“ ke depan mencetak nonoman 

Sunda yang  nyantri (berlandaskan nilai religi), nyunda (berbasis nilai unggul 

Kesundaan), nyakola (mempertimbangkan segala sesuatu dengan penuh kearifan), 

nyantika (memperlakukan segala sesuatu secara profesional dan proporsional), 

dan nyatria (Berpenampilan tegas, objektif, terbuka, jujur, kompetitif, berani dan 
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bertanggung jawab). Keberadaan sekolah di lingkungan Pasundan merupakan 

lembaga pendidikan formal untuk mengakulturasi nilai-nilai budaya Sunda, yang 

di dalamnya terdapat proses belajar yang dilakukan secara enkulturasi, sosialisasi, 

dan internalisasi. Penerapan mata pelajaran tatakrama Sunda pada lingkungan 

sekolah Pasundan dapat membentuk kepribadian peserta didik yang sesuai dengan 

norma masyarakat Sunda.  Upaya lain yang dilakukan Paguyuban Pasundan 

dalam rangka transformasi nilai-nilai kepemimpinan Sunda selain melalui 

kegiatan pendidikan di sekolah, juga melalui kegiatan kursus Akademi Budaya 

Sunda yang diselenggarakan untuk para kepala sekolah dan guru dalam rangka 

memperkuat jatidiri Kesundaannya. Kemudian untuk membina para pemuda 

dalam hal kepemimpinan, maka Paguyuban Pasundan menyelenggarakan Latihan 

Dasar Kepemimpinan Sunda khusus untuk siswa dan mahasiswa dalam 

membangun karakter kepemimpinan Sunda sebagai pundamen dasar nilai-nilai 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat peneliti rumuskan rekomendasi 

sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai karakter Kesundaan perlu diajarkan kepada generasi muda sejak dini, 

agar mereka memiliki jati diri Kesundaan yang kuat, sehingga mampu 

mengantisipasi dampak negatif dari gencarnya serbuan nilai-nilai budaya global. 

Demikian pula dengan nilai-nilai kepemimpinan perlu ditanamkan kepada 

generasi muda, sehingga mereka memiliki modal yang untuk menerima estafet 
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kepemimpinan. Oleh karena itu, perlu kerjasama semua pihak dalam 

menanamkan pendidikan karakter kepada generasi muda, bukan hanya di sekolah 

saja, di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. 

2. Guru yang berada di tatar Sunda diharapkan memberikan suri tauladan  bagi 

siswanya dengan menampilkan sosok guru yang memiliki jati diri Kesundaan 

dalam kehidupan kesehariannya. Dengan melihat keteladanan guru maka 

diharapkan siswa memiliki jati diri kesundaan, sebagai bekal hidupnya pada 

tataran global. Sehingga berpikir global bertindak lokal dapat terwujud. 

3. Bagi pengembang kurikulum direkomendasikan bahwa pendidikan karakter yang 

sekarang diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran, harus mengakomodasi 

nilai-nilai kearifan lokal bukan malah menghilangkan nilai-nilai lokal. 

Pengembangan nilai-nilai budaya lokal sama dengan melestarikan budaya 

nasional yang akan memperkuat jatidiri kebangsaan. 

4. Bagi perguruan tinggi khususnya yang berada di Jawa Barat, agar menjadikan 

nilai-nilai kearifan lokal Sunda memiliki ciri khas kepasundanan, dan 

memperbanyak penelitian-penelitian yang berhubungan dengan pengembangan 

dan pelestarian nilai-nilai budaya Sunda. 

5. Pemerintah bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga 

kasundaan lainnya perlu memberikan insentif khusus kepada para peneliti 

Kasundaan sebagai bentuk rangsangan dalam melakukan penelitian berbagai 

bentuk kearifan lokal Sunda yang saat ini masih banyak yang belum diteliti.  

6. Bagi pemerintah daerah, diharapkan membuat kebijakan yang selalu berorientasi 

kepada pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, bukan hanya sekedar membuat 
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peraturan daerah, tetapi perlu mengsinergikan nilai-nilai kearifan lokal Sunda 

dalam berbagai aspek kegiatan dan kehidupan. 

7. Pemerintah Daerah Jawa Barat perlu memberikan subsidi khusus kepada penerbit 

buku-buku yang bertemakan kearifan lokal Sunda. Juga memberikan rangsangan 

kepada para penulis buku penunjang materi yang berkenaan dengan potensi 

kearifan lokal Jawa Barat, agar guru dan siswa dapat dengan mudah memperoleh 

berbagai informasi tentang kearifan lokal Sunda sebagai bahan penunjang proses 

pembelajaran berbasis budaya Sunda. 


