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KATA PENGANTAR 

َن. َنْحَمُدُه وَنْسَتِعْيُنُه َوَنْسَتْغِفُرُه َوَنُعْوُذ ِباهللِ ِمْن ُس  ْ ِ
َ
ُرْوُر الَحْمُد ِلّلِه َرّبِ الَعامل

ِد ُهللا َفاَلُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َها ْ َ َئاِت َاْعَماِلَنا، َمْن  ِدَي َلُه, َاْنُفِسَنا َوِمْن َسّيِ
 
َ
ْشَهُد أ

َ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُلُه، َاللّ أ نَّ ُمَحمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
ُهمَّ ْن آَلِإلَه ِإالَّ ُهللا َوْحَدُه اَل َشِرْيَك َلُه َوأ

ْجَمِع
َ
ْم أ ى آِلِه َوَصْحِبِه َوباِرْك َوَسّلِ َ ٍد َوَع ِدَنا ُمَحمَّ ى َسّيِ َ ْن َصّلِ َع  

 
Segala puji dipersembahkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

bermacam-macam nikmat kepada kita. Shalawat dan salam dipersembahkan kepada 

nabi Muhammad SAW sebagai rasul akhir zaman dan rahmatan lil’alamin semoga 
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ABSTRAK

Kota Raja (2020): Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab al-Arba’in
Nawawiyah Karya Imam Nawawi dan Relevansinya
dengan Pendidikan Karakter di Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan akhlak yang
terkandung dalam kitab al-Arba’in al-Nawawiyah, begitu juga untuk mengetahui
implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab al-Arba’in al-Nawawiyah.
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif
melalui library research (kajian studi kepustakaan), dengan cara mengumpulkan
data atau bahan-bahan yang berkaitan dengan tema pembahasan dan
permasalahannya, yang diambil dari sumber-sumber kepustakaan, kemudian
dianalisis dengan metode content analisis, analisis ini mengupas nilai-nilai
pendidikan akhlak dari isi kitab al-Arba’in al-Nawawiyah. Untuk mendukung
penelitian ini, penulis menggunakan sumber data utama yaitu, kitab hadist al-
Arba’in al-Nawawiyah karya Imam Nawawi. Berdasarakan hasil penelitian ini,
penulis memperoleh bahwa dalam kitab al-Arba’in al-Nawawiyah terkandung
nilai-nilai pendidikan akhlak, secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yakni:
akhlak kepada Allah Swt dan akhlak kepada makhluk. Pertama, Akhlak kepada
Allah meliputi: ketauhidan, takwa, doa, malu, dan tawakal, kedua, Akhlak kepada
makhluk meliputi: akhlak terhadap sesama manusia (berkata baik, dermawan,
menahan amarah, menjaga kehormatan, nasihat, persaudaraan, penolong, pemaaf),
akhlak terhadap diri sendiri (memelihara kebersihan dan keindahan dan zuhud),
akhlak terhadap tetangga dan tamu, akhlak terhadap binatang. Beberapa nilai
pendidikan tersebut dapat diimplementasikan di sekolah dan di dalam kehidupan
sehari-hari dengan menggunakan beberapa metode diantaranya metode mau’izah
(nasihat), metode uswatuh hasanah (keteladanan), metode ta’wid (pembiasaan)
dan metode targhib dan tarhib.

Kata Kunci: Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak, kitab Hadist Arba'in
Nawawiyah dan Pendidikan Karakter
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ABSTRACT

Kota Raja (2020): Values of Moral Education in the Book of “al-Arba’in Nawawiyah”
written by Imam Nawawi and Its Relevance to Character Education in
Indonesia

This study aimed to explore the values of moral education in the book of al-Arba'in al-
Nawawiyah, and the implementation of the values of moral education in the book of al-
Arba'in al-Nawawiyah. This research was library research including in qualitative research, in
which data or materials related to the theme of the discussion and the problem were taken from
library sources then were analyzed by using content analysis method. This analysis dug in-depth
the values of moral education from the book of al-Arba'in al-Nawawiyah. To support this
research, the researcher used the book of hadith al-Arba’in al-Nawawiyah wtitten by Imam
Nawawi as the main data source. Based on the results of content analysis, the researcher found
that the book of al-Arba'in al-Nawawiyah broadly contained values of moral education divided
into two parts, namely: morals to Allah and morals to creatures. Firstly, morals to Allah
comprised monotheism, piety, prayer, shame, and tawakal. Secondly, morals to creatures
comprised morals toward human beings (i.e. say good, generous, withhold anger, maintain
respect, advice, fraternity, help, forgiveness), morals toward oneself (i.e. maintaining cleanliness
and beauty and zuhud), morals toward neighbors and guests, and morals toward animals. Some
values of these morals education could be implemented in schools and in everyday life by
using several methods including the mau’izah (advice), uswatun hasanah (exemplary), ta'wid
(habituation) and targhib and tarhib method.

Keywords: Values of Moral Education, the Book of Hadith al-Arba'in Nawawiyah,
and Character Education



xiii

ملخص

النووي لإلمام النووية األربعني كتاب يف األخالقية الرتبية قيم :(2020) رجا كوتا
إندونيسيا يف الشخصية برتبية ووثيقه

ومعرفة النووية األربعني كتاب يف املوجودة األخالقية الرتبية قيم ملعرفة البحث هذا يهدف
البحث هو البحث هذا نوع النووية. األربعني كتاب يف األخالقية الرتبية قيم تطبيق
البحث هذا مبوضوع املتعلقة املواد أو البيانات مجع خالل من املكتبية بدراسة الكيفي
الذي احملتوى حتليل طريقة باستخدام حللها مث املكتبية، مصادر من املأخوذة ومشكلته
استخدم البحث، هذا لدعم النووية. األربعني كتاب يف األخالقية الرتبية قيم عن يبحث
على بناء النووي. لإلمام النووي األربعني كتاب وهو الرئيسي البيانات مصدر الباحث
قيم على حيتوي النووية األربعني كتاب أن الباحث وجد الدراسة، البحث هذا نتائج
أوال، املخلوقات. إىل واألخالق ۩ إىل األخالق قسمني: إىل وتنقسم ، األخالقية الرتبية
يشمل ثانيا، والتوكل. واحلياء والدعاء والتقوى التوحيد على: ۩ إىل األخالق يشمل
من واحلبس والسميح اخلري (قول البشر إىل األخالق على: املخلوقات إىل األخالق
لألنفس األخالق والسمح) واملساعد واألخوة والنصيحة احلرمة على واحلفاظ الغضب
إىل واألخالق والضيوف اجلريان إىل واألخالق والزهد) واجلمال النظافة على (احلفاظ
بعض باستخدام اليومية احلياة ويف املدارس يف التعليم قيم تلك تطبيق ميكن احليوانات.
الرتغيب طريقة التعويد وطريقة احلسنة أسوة وطريقة املوعظة طريقة بينها الطرق،

والرتهيب.

الشخصية تعليم النووية، األربعني كتاب األخالقية، الرتبية قيم األساسية: الكلمات
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 BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 Islam merupakan agama rahmatan lil’alamin yang dibawa oleh 

Rasulullah SAW. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan segala aspek 

yang dikerjakan manusia, mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang 

terbesar, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan manusia 

begitu juga dengan hewan. Dalam hal ini Islam memberikan pendidikan 

kepada manusia dan sebagai pedoman hidup untuk manusia. Rasulullah SAW 

sebagai utusan yang menyempurnakan akhlak manusia, karena beliau dalam 

hidupnya penuh dengan akhlak yang mulia dan sifat yang baik. Para sahabat 

dan keluarga beliau menjadikan perjalanan Nabi Muhammad SAW sebagai 

pelita untuk penyiaran agama. Hal ini digambarkan Allah di dalam al-Qur’an: 

 ٖم یِظ عٍَق لَعَلَىٰ خُلَُك نََّوإِ 
“Dan sesungghnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (QS. 
al-Qalam:4).1 

 

 Akhlak merupakan lambang kualitas seorang manusia, masyarakat, dan 

umat. Oleh karena itulah, akhlak yang menentukan eksistensi seorang 

muslim. Agama Islam mempunyai tiga cabang yang saling berkaitan, yaitu 

akidah, syari’at, dan akhlak. Akhlak memiliki peran penting untuk 

menciptakan manusia sebagai makhluk yang tinggi dan sempurna, dan 

membedakannya dengan makhluk lainnya. Akhlak yang baik menjadikan 

                                                            
1 Al-Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015) 
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orang berprilaku mulia, bertindak tanduk yang baik terhadap manusia, 

terhadap sesama makhluk, dan terhadap Tuhan.2 Menurut Ibnu Miskawaih 

akhlak adalah suatu keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih 

dahulu. Keadaan ini terbagi dua, ada yang berasal dari tabi’at aslinya, ada 

pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang-ulang.  

 Boleh jadi, pada mulanya tindakan itu melalui pikiran dan 

pertimbangan, kemudian dilakukan terus-menerus maka jadilah suatu bakat 

dan akhlak. Syekh Makarim Asy-Syirazi juga mendefinisikan akhlak adalah 

sekumpulan keutamaan maknawi dan tabi’at bathini manusia. Al-Faidh Al-

Kasyani menyebutnya bahwa akhlak adalah ungkapan untuk menunjukkan 

kondisi yang mandiri dalam jiwa, yang darinya muncul perbuatan-perbuatan 

dengan mudah tanpa didahului perenungan dan pemikiran.3  

 Menurut Taslim.4 Bahwa saat ini lingkungan pergaulan peserta didik 

sudah sangat mengkhawatirkan, karena sudah sangat banyak hal-hal yang 

buruk yang dilakukan oleh peserta didik, baik dari cara berkata kepada guru, 

sahabat, bahkan kepada orang tuanya sendiri sudah tidak memiliki tata krama, 

rasa malu sudah tidak ada dalam dirinya, pada hal berkata baik, memiliki rasa 

malu merupakan akhalak terpuji, sehingga hal ini menjadi keprihatinan kita 

bersama. Sebab, kondisi tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan peserta 

                                                            
2 Anwar Masy’ari, Akhlak Al-Qur’an, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), hlm. 10 
3 Anwar Rosihan, Akhlak Tasawuf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 11 
4 Muhammad Taslim, Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Taisirul Khalaq Karya 

Hafidz Hasan Al-Mas’udi, (Salatiga: Jurusan Pendidikan Agama Islam FTIK IAIN Salatiga, 
2016), hlm. 3 
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didik. Apabila tidak ada cara untuk membentengi diri peserta didik dari segala 

terjangan hal-hal yang buruk, maka bisa dipastikan peserta didik akan 

terpengaruh oleh perilaku yang buruk, dan bukan tidak mungkin peserta didik 

menjadi terbiasa untuk melakukan perbuatan yang buruk. Sebagai guru, tentu 

sangat tidak ingin peserta didiknya mengalami nasib seperti itu. 

 Untuk itu, setiap guru harus memperhatikan pendidikan dan 

perkembangan akhlaknya dalam kehidupan yang dijalani oleh peserta didik. 

Banyak faktor yang dapat membentuk akhlak peserta didik menjadi baik atau 

buruk, diantaranya faktor keluarga sebagai orang yang selalu berada 

disampingnya dan memberikan pengaruh secara langsung dan juga 

lingkungan hidupnya. Menurut H. A. Mustafa5 bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan prilaku akhlak ada 6, yaitu insting, pola dasar 

bawaan, lingkungan, kebiasaan, kehendak dan pendidikan. 

 Pergaulan adalah salah satu faktor yang mendukung hal tersebut bisa 

terjadi, dan juga minimnya ilmu pengetahuan akan agama yang selalu 

mengajarkan hal-hal terpuji serta kurangnya kesadaran untuk berbuat yang 

lebih bermanfa’at sebagai faktor yang keduanya. Pendidikan akhlak 

seharusnya menjadi yang paling ditekankan oleh para pendidikan saat ini, 

bukan hanya oleh guru agama saja melainkan oleh seluruh instrumen sekolah 

juga harus mendukung dan hal tersebut harus dilakukan secara 

berkesinambungan di dalam dan di luar sekolah.  

 

                                                            
5 Mustofa, H.A. Akhlak Tasawuf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 85-110 
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 Akhlak menjadi sorotan utama saat seseorang berbuat dan bertingkah 

laku dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Akhlak baik seseorang tentu 

tidak muncul dengan sendirinya akan tetapi perlu dipupuk dan diajarkan sejak 

usia dini. Salah satu cara memupuk akhlak yang baik itu, dengan mengkaji, 

memahami nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam kitab syarah al-Arba'in al-

Nawawiyah karya Ibnu ‘Atthar: 

الدين ِد اعِ وَ قَ  ْن مِ  ةٌ َم يْ ِظ عَ  ةٌ َد اعِ ا قَ َ ْ مِ  ٍث يْ ِد ل َح كُ وَ   

“Setiap hadist yang terdapat pada (al-Arba’in al-Nawawiyah) merupakan 
kaedah (pondasi) yang agung di antara kaedah-kaedah agama Islam.”6  
 

 Apa yang ditegaskan beliau memanglah benar. Karena dalam kitab ini 

disusun hadist-hadist rasul mengenai dasar agama, seperti hadist yang 

menitikberatkan soal iman, islam, ibadah, akhlak, yang pada keseluruhannya 

berkaitan dengan amal hidup setiap hari.7 Namun masih ada lembaga 

pendidikan khususnya Pondok Pesantren di Riau yang tidak mempelajari 

kitab hadist al-Arba’in al-Nawawiyah seperti Pondok Pesantren 

Roudotussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, begitu juga 

dengan Pondok Pesantren Khalid bin Walid  Pasir Pangaraian, Pesantren Ibnu 

Katsir Muara Fajar Rumbai Kota Pekanbaru. Padahal sebagaimana 

keterangan di atas bahwa kitab al-Arba’in al-Nawawiyah ini tersusun hadist-

hadist rasul mengenai dasar agama yang pada keseluruhannya berkaitan 

dengan amal hidup setiap hari, seperti hadist yang berkaitan dengan akhlak.  

                                                            
6 Ibnu ‘Atthar, Syarah al-Arbain al-Nawawiyah. (Beirut: Dar Al-Basyair Al-Islamiyah, 

2008), hlm. 3 
7 Musthafa Abdul Rahman, loc. cit. hlm. 44 
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 Dalam konteks Indonesia pada masa kini, dari sudut akhlak mulia kita 

mengamati fenomena yang memperihatinkan.8 Kerusakan moral bangsa 

sudah dalam tahap sangat mencemaskan karena terjadi di hampir semua lini, 

baik di birokrasi pemerintahan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat 

umum.9 Mari kita lihat apa saja yang sekarang terjadi. Korupsi bermunculan, 

eksploitasi orang-orang miskin semakin menjadi. Yang miskin pun tak punya 

kesadaran bahwa dirinya ditindas, kemudian malah “memakan” sesama kaum 

miskin. Kejahatan, kriminalitas, pencurian, dan kekerasan horizontal 

menunjukkan bahwa antara sesama orang miskin masih saling menjahati dan 

mengeksploitasi.10 Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh orang 

Indonesia adalah agama yang melarang (mengharamkan) perbuatan dzalim. 

Nabi Saw bersabda sebagaimana yang termaktub dalam kitab hadist al-

Arba’in al-Nawawiyah: 

َم ِفيْ  ـى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّ ِّ َصلَّ ِ
َ ُهللا َعْنُه ، َعِن النَّ ِ ِبـْي َذٍرّ اْلِغَفاِرِيّ َر

َ
ا َيْرِوْيِه َمـَعْن أ

ُه َقاَل :  نَّ
َ
ِه َعزَّ َوَجلَّ أ ْ ، َوَجَعْلتُ «َعْن َرِبّ ْلَم َعَلـى َنْفِس ْمُت الظُّ ـْي َحرَّ ُه َيا ِعَباِدْي ! ِإِنّ  

ًما َبْيَنـُكْم .                                َتَظاَلـُمواْ  َفالَ  ؛ ُمَحرَّ
 

"Dari Abu Dzar al-Ghiffari ra. berkata, Nabi saw. Mensabdakan firman 
Allah swt: Wahai hambaku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan 
kedzaliman atas diriku dan Aku telah menetapkan haramnya (kedzaliman 
itu) di antara kalian, maka janganlah kalian saling berlaku dzalim."11 
 
 
 

                                                            
8 Mohammad Ardani, Akhlak Tasawuf “Nilai-nilai Akhlak/Budipekerti dalam Ibadah & 

Tasawuf, (Jakarta: CV. Karya Mulia, 2005), Cet. ke-2, hlm. 5 
9 Fatchul Mu’in, Pendidikan Karakter Kontruksi Teoritik dan Praktik, (Jakarta, Ar-Ruzz 

Media, 2011), hlm. 5 
10 Ibid., hlm. 9 
11 Ibnu Atthar, op.cit., hlm. 131 
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 Kerusakan moral kini bukan hanya terjadi di kalangan birokrasi 

pemerintahan dan aparat penegak hukum, melainkan juga sudah meracuni 

masyarakat. Pelanggaran moral menyebar diberbagai lapisan masyarakat, 

termasuk dalam institusi pendidikan.12 

 Persoalan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini adalah budaya 

kekerasan yang hadir dan mempengaruhi perkembangan karakter seseorang.13 

Kasus tawuran pelajar yang terjadi di Permata Hijau, Jalan Ciledug Raya 

wilayah Kota Tangerang, Jalan Ciledug Raya wilayah Kreo, dan kolong jalan 

tol Jorr Wiyoto Wiyono. Tawuran di Permata Hijau terjadi pada Sabtu dini 

hari, 1 September 2019. Sekolah yang terlibat adalah SMA Muhammadiyah 

15 Slipi melawan geng Gusdon beranggotakan siswa SMA Negeri 32 Jakarta, 

Madrasah Anajah, dan Husni Thamrin. Akibat tawuran ini, seorang siswa 

berinisial AH, 16 tahun, tewas karena sabetan senjata tajam. AH juga disiram 

menggunakan air keras oleh pelaku.  

 Tawuran di Jalan Ciledug Raya wilayah Kota Tangerang terjadi pada 

23 Agustus 2019, serta melibatkan SMK Yuppentek dan SMA Kosgoro 

Ciledug, Tangerang. Penyebab tawuran diduga karena saling ejek saat 

berpapasan.14 Begitu juga dengan Kasus lima orang pelajar SMA Negeri 3 

Sape yang membacok guru dan rekannya di sekolah.15 Selain dari 

permasalahan hubungan disharmoni antar guru dengan pelajar, perkelahian 
                                                            

12 Fatchul Mu’in, op. cit., hlm. 5 
13 Budy Munawar-Rachman, Pendidikan Karaker Pendidikan Menghidupkan Nilai untuk 

Pesantren, Madrasah dan Sekolah, (The Asia Foundation, 2017), Cet. ke-3, hlm. 17 
14 Tempo, KPAI: Tawuran Pelajar 2019 Lebih Tinggi Dibanding Tahun Lalu, 2019,                            

(https://metro.tempo.co/read/1125876/kpai-tawuran-pelajar-2019-lebih-tinggi-). 
15 Nasrullah, Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Agama Islam, dalam 

Jurnal SALAM, Volume 8 Nomor 1,Juni 2015, hlm. 69 
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antar pelajar juga sering terjadi di wilayah Kota Bima-NTB, sehingga 

terkesan buruknya moral peserta didik.16 Kasus-kasus kekerasan yang terjadi 

di lembaga pendidikan seperti kasus STPDN, kekerasan yang terjadi pada 

acara OSPEK (Orientasi Pengenalan Pelajar/Mahasiswa di sekolah/kampus), 

sampai tawuran antar pelajar yang marak terjadi, bahkan pergaulan bebas.17 

 Berkaitan dengan hal itu, tentu sangat penting menanamkan nilai-nilai 

pendidikan akhlak bagi peserta didik seperti menanamkan nilai akhlak berkata 

baik, malu bila berbuat yang tidak diridhai Allah, sehingga bisa menjadi 

contoh teladan di tengah-tengah masyarakat. Jika ditilik lebih jauh lagi yang 

terjadi adalah masih adanya peserta didik yang malas dalam melaksanakan 

sholat, kurang hormat pada orang tua dan guru, dan berkelahi dengan 

temannya. 

 Menanamkan nilai-nilai Pendidikan akhlak di sekolah atau di madrasah 

akan menjadi salah satu solusi awal dari problem tersebut dan tentunya 

diperlukan kesadaran dari semua pihak yang berinteraksi langsung seperti 

orang tua, guru dan masyarakat sekitar untuk membantu menciptakan 

generasi yang berakhlak mulia dan menciptakan kedamaian hidup bersama. 

Untuk mencapai keberhasilan pendidikan diperlukan adanya kerjasama antar 

pendidik dan peserta didik dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak 

kepada peserta didik. Pembinaan nilai akhlak merupakan tumpuan perhatian 

pertama dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi 

                                                            
16 Ibid, hlm. 69 
17 Devi Arisanti, Implementasi Pendidikan Akhlak Mulia di SMA Setia Darma 

Pekanbaru, dalam Jurnal Al-Thariqah, Volume 2 Nomor 2, Desember 2017, hlm 208 
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Muhammad SAW yang utama adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dalam 

salah satu hadits yang berbunyi: 

)دمحأ رواه( .ِق ألَخْالِرَم امَكَاَم ألُتَمُِّت نَّمَا بُعِثْإِ 
     

"Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan 
akhlak". (HR. Ahmad).18 
 

 Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin artinya Islam merupakan 

agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, 

termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia.19 Seorang 

muslim belum memiliki keimanan yang sempurna melainkan jika sudah 

tertanam pada dirinya sifat kasih sayang (rahmat). Dalam kitab hadist al-

Arba’in al-Nawawiyah dijelaskan; 

  ْن عَ 
َ
  ةَ زَ ْم َه  ْي بِ أ

َ
 ِه يْ لَ عَ  هللاُ ى صَ  هللاِ  ُل وْ ُس رَ  مٌ اِد َخ  هُ نْ ه عَ اللُ  َ ِ رَ  ٍك الِ َم  ِن بْ  ِس نَ أ

ِ  ِن عَ  لَم َس وَ    اَل قَ  لَم َس وَ  ِه يْ لَ عَ  ى هللاُ  صَ الن
َ
  ُن مِ ؤْ  يُ ال

َ
 ِح  يُ َح  ْم ُك ُد َح أ

َ
 ِه يْ ِخ ب أِل

                                              رواه البخاري ومسلم)( ِه ِس ْف نَ ب لِ ِح ا يُ َم 
                                                                                                        

"Dari Abi Hamzah, Anas bin Malik ra pelayan Rasulullah berkata, 
Rasulullah saw bersabda: Tidak (sempurna) keimanan seorang diantara 
kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya 
sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim).20 

 
 Akan halnya kasih sayang ini, Abu Abdillah Syammi bertemu Thawus. 

Thawus berkata kepadanya, “Bahwa jika isi Taurat, Injil dan Al-Qur-an 

disingkat hanya berisi tiga hal: (1) Takut kepada Allah, hingga tiada yang kau 

                                                            
18 Nixon Husin, Hadist-hadist Pembinaan Akhlak, dalam Jurnal An-Nur, Volume 4 

Nomor 1 2015, hlm. 15 
19Prajuritillahi, Islam adalah Agama Rahmatan Lil ‘Alamin, 2019, 

(https://saidalfaraby.wordpress.com/2009/12/29/islam-adalah-agama-rahmatan-lil’alamiin). 
20 Ibnu ‘Atthar, op. cit., hlm. 97 
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takuti, kecuali Allah. (2) Berharaplah kepadanya, miliki rasa takutmu 

kepadanya. (3) Cintailah kepada sesamamu, seperti engkau mencintai dirimu 

sendiri.”21 Fenomena kemerosotan akhlak tersebut semakin mempertegas 

urgensi dan pentingnya pemberdayaan kembali pendidikan akhlak. Hemat 

penulis, pendidikan akhlak merupakan faktor penentu atau instrument kunci 

dalam upaya memproduk, membangun, atau mengembangkan individu dan 

masyarakat yang beradab, sesuai dengan nilai-nilai akhlaqul karimah. 

 Dalam Islam, akhlak menempati posisi sentral (inti ajaran islam). Ini 

bermakna bahwa Islam didakwahkan Rasulullah adalah suatu sistem syari’ah 

yang menata idealitas hubungan seorang muslim dengan Allah Swt, dengan 

diri sendiri, sesama manusia dan alam semesta.22 Hadits sebagai sumber 

hukum Islam kedua setelah al-Qur'an dan merupakan pedoman dalam 

berakhlak mulia bagi umat Islam. Dan sebagaimana telah dipaparkan di atas 

terkait dengan kitab al-Arba’in al- Nawawiyah yang terdapat di dalamnya 

nilai-nilai luhur akhlak tentunya harus diambil sebagai sebuah pelajaran dan 

perenungan untuk dijadikan pedoman berakhlak bagi umat Islam. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk melakukakn sebuah penelitan dengan judul 

“Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Al-Arba’in Al-Nawawiyah 

Karya Imam Nawawi dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter di 

Indonesia. 

 

                                                            
21Jejen Musfah, Bahkan Tuhan Pun Bersyukur, (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2003), hlm. 50 
22 Edi Sucipno, Urgensi Pendidikan Akhlak (Membentuk Karakter Islami), 2019, 

(http://ustadedi.blogspot.com/2015/10/urgensi-pendidikan-akhlak-membentuk.html). 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul di atas, maka 

perlu adanya pembahasan dan penjelasan terlebih dahulu dengan judul 

pendidikan akhlak menurut Imam Nawawi dalam kitab al-Arba’in al-

Nawawiyah dan relevansinya dengan pendidikan karakter di Indonesia. 

Adapun pembahasan dan penjelasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Nilai Pendidikan  

Nilai adalah suatu perangkat keyakinan ataupun perasaan yang 

diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus 

kepada pola pemikiran, perasaan, keterkaitan maupun prilaku.23 Menurut 

Khoiron Rosyadi, ia mengemukakan bahwa “nilai adalah ukuran untuk 

menghukum atau memilih tindakan dan tujuan tertentu.24 Disini, nilai 

difungsikan untuk mengarahkan, dan menentukan kelakuan eseorang, 

karena nilai dijadikan standard prilaku. Dengan adanya nilai maka 

seseorang dapat menentukan bagaimana ia harus bertingkah laku agar 

tingkah lakunya tersebut tidak menyimpang dari norma yang berlaku, 

karena didalam nilai terdapat norma-norma yang dijadikan suatu batasan 

tingkah laku seseorang.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nilai berasal dari 

bahasa Inggiris “Value” termasuk dalam bidang kajian filsafat. Nilai 

                                                            
23 A. Sadeli, Dasar-Dasar Agama Islam Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada 

Perguruan Tinggi Umum, (Jakarta: Bintang-Bintang, 1984), hlm. 260 
24 Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 114 
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diartikan harga atau sifat-sifat (hal-hal) yang penting bagi manusia.25 

Menurut Elly M. Setiadi, nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu 

diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia 

sebagai anggota masyarakat.26 Sedangkan menurut Achmad Samusi, 

secara sederhana, nilai bisa dimaknai sebagai sesuatu yang penting, 

berharga, yang seharusnya, yang semestinya, yang bermakna, dan 

seterusnya.27 Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu itu 

berharga, mempunyai kegunaan, kebenaran, kebaikan dan keindahan. 

Itulah sebabnya, nilai seringkali dipahami sebagai hal-hal yang dianggap 

baik, indah, benar dan pantas.  

Sebaliknya hal-hal yang buruk, tidak indah, salah dan tidak pantas 

dianggap tidak bernilai. Dari definisi-definisi diatas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa nilai adalah suatu perangkat keyakinan ataupun 

perasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang penting, baik, benar, indah 

dan berharga, sehingga nilai menjadi dasar pertimbangan seseorang 

dalam memilih dan juga menentukan sikap serta mengambil keputusan.  

2. Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak menurut Ibn Miskawayh dalam buku Tahzib 

al-Akhlaq yang diterjemahkan oleh Helmi Hidayat dengan judul menuju 

kesempurnaan akhlak dijelaskan bahwa akhlak (khuluq) merupakan suatu 

                                                            
25 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), Cet. Ke-3, hlm. 783 
26 Elly M. Setiadi dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-

5, hlm. 31 
27 Achmad Sanusi, Sistem Nilai (Alternatif Wajah-Wajah Pendidikan), Bandung: Penerbit 

Nuansa Cendikia, 2015), hlm. 16 
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keadaan jiwa, yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan 

tanpa difikirkan dan diperhitungkan sebelumnya.28 Menurut Imam al-

Ghazali, akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang 

darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa 

perlu kepada pikiran dan pertimbangan.29 Jika sikap itu yang darinya 

lahir perbuatan yang baik dan terpuji, baik dari segi akal dan syara’ maka 

ia disebut akhlak yang baik. Dan jika lahir darinya perbuatan tercela, 

maka sikap tersebut disebut akhlak yang buruk.30 

Menurut Ahmad Amin akhlak ialah kehendak yang dibiasakan. 

Artinya, kehendak itu bila membiasakan sesuatu, kebiasaan itu 

dinamakan akhlak. Menurutnya kehendak ialah ketentuan dari beberapa 

keinginan manusia setelah bimbang, sedang kebiasaan merupakan 

perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah melakukannya, masing-

masing dari kehendak dan kebiasaan ini mempunyai kekuatan, dan 

gabungan dari kekuatan itu menimbulkan kekuatan yang lebih besar. 

Kekuatan besar inilah yang bernama akhlak.31 

Jika diperhitungkan dengan seksama, tampak bahwa seluruh 

definisi akhlak sebagaimana tersebut diatas tidak ada yang saling 

bertentangan, melainkan saling melengkapi, yaitu sifat yang tertanam 

kuat dalam jiwa yang Nampak dalam perbuatan lahiriyah yang dilakukan 

                                                            
28 Miskawayh Ibnu, Tadzhib al-Akhlak Wa Tahtiru al-A’raq, (Mesir: al-Maktabah al-

Misriyah, 1934), hlm. 56 
29 Al-Ghazali, Ihya ‘Ulumuddin, Juz III, (Kairo: Isa Bab al-Halabi, 1967), hlm. 361 
30 Moh. Ardani, Akhlak Tasawuf (Nilai-Nilai Akhlak/Budi Pekerti dalam Ibadat dan 

Tasawuf), (Jakarta: PT. Karya Mulia, 2005), hlm. 29 
31 Amril Mansur, Akhlak Tasawuf, (UIN Suska Riau dan LSFK2P Pekanbaru, 2007), hlm. 

14 
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dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran lagi dan sudah menjadi 

kebiasaan. Jika dikaitkan dengan kata islami, maka akan berbentuk 

akhlak islami, secara sederhana akhlak islami diartikan sebagai akhlak 

yang berdasarkan ajaran islam atau akhlak yang bersifat islami. Kata 

islam yang berada dibelakang kata akhlak dalam menempati posisi sifat. 

Dengan demikian akhlak islami adalah perbuatan yang dilakukan 

dengan mudah, disengaja, mendarah daging dan sebenarnya berdasarkan 

pada ajaran islam. Dilihat dari segi sifatnya yang universal, maka akhlak 

islami juga bersifat universal.32 

3. Al-Arba’in Al-Nawawiyah 

Kitab al-Arba’in al-Nawawiyah terdiri atas empat puluh dua 

hadist yang setiap hadist darinya merupakan kaidah (pondasi) agung, 

diantara kaidah-kaidah agama islam yang dinyatakan oleh para ulama 

sebagai poros islam atau sebagai setengah bagian dari ajaran islam, atau 

sepertiganya, atau sebutan lain yang semisal dengannya. Hadist al-

Arba’in al-Nawawiyah merupakan kumpulan hadist-hadist Nabi yang 

memiliki keutamaan dalam pembahasan yang singkat dan padat berkaitan 

dengan kehidupan beragama, ibadah, mu’amalah dan syari’ah. 

Didalam kitab al-Arba’in al-Nawawiyah ini, Imam Nawawi 

mengumpulkan 42 hadist serta berkomitmen untuk menampilkan hadist-

hadist yang shahih saja. Sebagian besar darinya terdapat dalam kitab 

Shahih Bukhari, dan Shahih Muslim, lalu ditampilkan dalam kitab al-

                                                            
32 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 147 
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Arba’in al-Nawawiyah dengan membuang sanad-sanadnya agar lebih 

mudah dihafal dan manfa’atnya lebih menyeluruh, dan bagi kita sebagai 

ummat disarankan untuk mengambil, mempelajari dan menghafal hadist 

hadist tersebut. Karena memiliki konfrehensif dalam kehidupan agama 

dan akhirat, keimanan dan urusan duniawi dan lain-lain.33  

Kitab al-Arba’in al-Nawawiyah diawali dengan mukaddimah dari 

Imam Nawawi, kemudian tiap-tiap hadist tidak dibuatkan tema pokok 

tersendiri artinya dalam kitab al-Arba’in al-Nawawiyah Imam Nawawi 

pada tiap hadist tidak diberi judul secara spesifik, tapi hanya disebutkan 

“hadist pertama”, “hadist kedua”, dan seterusnya hingga akhir, sehingga 

pembaca tidak mengetahui tema dalam hadist tersebut tanpa 

membacanya terlebih dahulu.34 

Namun, dari kandungan hadist-hadistnya bisa diberikan judul-

judul sebagai berikut, niat, kunci ‘amal, islam, iman, ihsan, rukun iman, 

‘amalan itu tergantung bagaimana kesudahannya, kemungkaran dan 

bid’ah, halal dan haram, agama adalah nasihat, kesucian setiap muslim, 

pembebanan sesuai kemampuan, do’a dan kaitannya dengan makan yang 

halal, wara’ dan meninggalkan subhat, meninggalkan hal-hal yang tidak 

bermakna, mencintai kebaikan orang bagi orang lain, kapan darah 

muslim ditumpahkan, kemurahan dan diam, larangan marah, berbuat baik 

dalam segala hal, takwa dan akhlak yang baik, bantuan Allah dan 

penjagaannya, rasa malu dan iman, iman dan istiqamah, jalan ke syurga, 
                                                            

33 Tim Mutiara, Hadist Arba’in An-Nawawi, hlm. 5-6 
34 Kasyful Anwar, at-Tabyin al-Rawiy Syarah Arba’in An-Nawawi (Martapura: Putra 

Sahara Ofset,tt), hlm. 3 
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sarana-saran kebaikan, haram berbuat zhalim, keutamaan dzikir, diantara 

jalan-jalan kebaikan, kebaikan dan dosa, berpegang pada sunnah serta 

menjauhi penyelisihan dan bid’ah, jalan menuju syurga, hak-hak Allah, 

keutamaan zuhud, jangan menimbulkan bahaya dan jangan balas 

membahayakan orang lain, bukti dan sumpah, mengubah kemungkaran, 

adab-adab kemasyarakatan, amal kebajikan dan balasannya, kemurahan 

Allah, kemurkaan Allah dan keridhaan-Nya, sesuatu yang tidak 

mengandung dosa, pendek angan-angan, keinginan seorang mukmin dan 

ampunan Allah. 

Dari kandungan yang terdapat didalam hadist-hadist tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa kitab ini memuat dasar-dasar agama 

dalam berbagai bidang keilmuan seperti tauhid, akhlak, fikih, mu’amalah 

dan syari’ah. Kitab al-Arba’in al-Nawawwiyah banyak digunakan oleh 

para ulama untuk mengajarkan kepada ummat islam bahkan menjadi 

sandaran utama dalam memberikan pemahaman ajaran islam sehingga 

sebagian ulama konsen dengan hadist-hadist ini lalu meyarahnya dengan 

lebih rinci.  

4. Relevansi 

Secara umum, arti dari relevansi adalah kecocokan. Relevan adalah 

bersangkut paut, berguna secara langsung (kamus bahasa Indonesia) 

Relevansi berarti kaitan, hubungan (kamus bahasa Indonesia). Menurut 

Greem relevansi ialah sesuatu sifat yang terdapat pada dokumen yang 

dapat membantu pengarang dalam memecahkan kebutuhan akan 
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informasi. Dokumen dinilai relevan bila dokumen tersebut mempunyai 

topik yang sama, atau berhubungan dengan subjek yang diteliti ( lopical 

relevance). Pada berbagai tulisan mengenai relevance merupakan faktor 

utama dalam penilaian kesesuaian dokumen. Froelich dalam Green 

menyebutkan bahwa inti dari relevance adalah topicality.(topik) 

merupakan faktor utama dalam penilaian kesesuaian dokumen. Froelich 

dalam Green menyebutkan bahwa inti dari relevance adalah topicality. 

Joan M. Reitz mengemukakan bahwa “relevance the extent to 

which information retrieved in a search of a library collection or other 

resource, such as an online catalog or bibliographic database, is judged 

by to user to be applicable to (about) the subject of the query. Pendapat 

ini  menyatakan bahwa relevansi merupakan sejumlah informasi 

terpanggil dalam sebuah pencarian pada koleksi perpustakaan atau 

sumber lainnya, seperti cataloc online atau basis data bibliografi, dimana 

informasi yang diberikan sesuai dengan subjek pada query dan relevan 

dengan kebutuhan pengguna. Secara fitrahnya, perpustakaan dan sistem 

informasi berkutat dengan persoalan relevansi.  

Kata “relevansi” itu sendiri datang dari orang-orang sistem, 

terutama orang-orang yang mendalami information retrieval. Salah satu 

wejangan ‘suhu’ ranganathan tentang ‘every book its reader’. Di frasa ini 

ada keyakinan bahwa setiap orang punya buku yang cocok untuknya. 

Secara lebih spesifik, persoalan relevansi yang berkaitan dengan 

ketepatan pencarian dikenal dengan ukuran recall and precision. 
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5. Pendidikan Karakter 

Karakter, secara harfiah yang artinya “kualitas mental atau moral, 

kekuatan moral, nama atau reputasi.”35Dalam kamus Psikologi 

dinyatakan bahwa karakter adalah keperibadian ditinjau dari titik tolak 

etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang yang biasanya mempunyai 

kaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap.36 

Pendidikan karakter juga dapat dikatakan sebagai pendidikan untuk 

“membentuk” kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, 

yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku 

yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja 

keras, dan sebagainya. Russels Williams menggambarkan bahwa karakter 

adalah ibarat “otot, dimana “otot-otot” karakter akan menjadi lembek 

apabila tidak pernah dilatih, dan akan kuat dan kokoh apabila sering 

dipakai. Seperti seorang binaragawan yang terus menerus berlatih untuk 

membentuk ototnya, “otot-otot” karakter akan terbentuk dengan praktik 

latihan yang akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan.37 

Menurut pendapat Muhammad al-Ghazali, dalam bukunya yang 

berjudul “Akhlak Seorang Muslim” disebutkan bahwa pendidikan budi 

pekerti adalah suatu kekuatan yang sanggup menjaga manusia dari 

                                                            
35 Abdul majid, Dian andayani,  Pedidikan karakter dalam perspektif Islam. (Bandung: 

Insan Cita Utama, 2010),  hlm. 11 
36 Fatchul Mu’in. Pedidikan karakter kontruksi teoritik dan praktek.(Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2011), hlm. 323 
37Adang Hambali dan Bambang Q-Anees, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, 

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm. 99 
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perbuatan-perbuatan yang rendah dan nista, serta pendorong terhadap 

perbuatan yang baik dan mulia.38 

Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang39. Sedangkan 

menurut Fakry Gaffar, pendidikan karakter merupakan sebuah proses 

transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam 

keperibadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan 

orang itu.40Pendidikan Karakter adalah metode pendidikan moral yang 

secara eksplisit memakai standart baik dan buruk yang sifatnya 

universal.41 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakter 

merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan 

Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan 

perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, 

dan adat istiadat. 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada sejumlah 

permasalahan yang teridentifikasi dalam kajian ini yang berkaitan dengan 

pendidikan karakter menurut Imam Nawawi dalam kitab  al-Arba’in al-

                                                            
38 Muhammad Al-Ghazali, Khuluqul Muslim Akhlak Seorang Muslim, penerjemah: Abu 

Laila dan Muhammad Tohir, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1995), hlm. 56 
39Abdul majid, Dian andayani,Pendidikan karakter dalam perspektif Islam. hlm. 11 
40 Ibid., hlm.5 
41 Ratna Megawati, Pendidikan Karakter Solusi Tepat Untuk Membangun Bangsa, 

(Indonesia Heritage Foundation,jakarta, 20014), hlm.7 
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Nawawiyah Karya Imam Nawawi dan Relevansinya dengan Pendidikan 

Karakter di Indonesia, antara lain 

a. Kurangnya pengetahuan para pembaca kitab al-Arba’in al-Nawawiyah 

terhadap isi kandungan nilai-nilai akhlak yang terdapat di dalam kitab 

al-Arba’in al-Nawawiyah. 

b. Dekadensi moral yang terjadi di berbagai lini. 

c. Maraknya Tindak kekerasan dalam dunia pendidikan. 

d. Kurangnya nilai pendidikan akhlak zaman sekarang. 

e. Memahami relevansi pendidikan akhlak Imam Nawawi dalam kitab al-

Arba’in al-Nawawiyah dalam konteks pendidikan karakter di 

Indonesia 

2. Batasan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas maka pembatasan masalah pada 

penelitian ini dibatasi pada nilai-nilai pendidikan akhlak yang terdapat  

dalam kitab hadist al-Arba’in al-Nawawiyah yaitu, hadist ke 15, 20, dan 

35. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Apa saja nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab 

al- Arba'in al-Nawawiyah? 

b. Bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak kitab al-Arba'in 

al- Nawawiyah dalam pembentukan pribadi muslim? 



20 
 

D. Tujuan dan Manfa’at Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Nilai-nilai Pendidikan Akhlak yang terkandung dalam kitab al-

Arba'in al-Nawawiyah. 

b. Relevansi nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam kitab al-Arba’in al-

Nawawiyah dalam pembentukan pribadi muslim. 

2. Kegunaan Penelitian 

Memberikan informasi dan memperkaya wacana tentang pendidikan 

karakter khususnya menyangkut mengenai pendidikan akhlak Imam 

Nawawi yang dapat dijadikan suri teladan khususnya bagi penulis dan 

pembaca. Adapun manfa’at penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfa’at Teoritis 

Diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  keilmuan  dalam  bidang 

Pendidikan karakter. 

b. Manfa’at Praktis 

1) Sebagai  bahan  bacaan  dan  referensi  bagi  peneliti  berikutnya  

terkait gagasan-gagasan dan pemikiran Imam Nawawi 

2) Dapat  digunakan  sebagai pedoman pendidikan agama Islam dan 

akhlak di sekolah dan masyarakat. 

3) Dapat  digunakan  sebagai  dasar  pengembangan  atau pedoman 

untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. 
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4) Dapat   dijadikan  sebagai  modal  untuk  kemudian  diterapkan  

dalam perkembangan pendidikan dan masyarakat saat ini dan 

kemudian hari. 
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E. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan memahami Tesis ini maka penulis membaginya 

dalam lima bab, yang terdiri dari: 

      BAB I : PENDAHULUAN 

Yang berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, 

permasalahan dan tujuan serta kegunaan penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

      BAB II : LANDASAN TEORITIS 

Yang berisikan tentang landasan teoritis, pengertian pendidikan, 

pendidikan akhlak, pendidikan karatkter, penelitian yang relevan. 

      BAB III : METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian, sumber data, teknik analisa data. 

      BAB IV : PENYAJIAN HASIL PENELITIAN 

Yang beisikan tentang hasil penelitian pemikiran imam Nawawi 

tentang pendidikan akhlak dan relevansinya dengan pendidikan 

karakter. 

      BAB V : PENUTUP 

Yang besisikan tentang kesimpulan dan saran. 

      DAFTAR PUSTAKA 

      LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 
KAJIAN TEORITIS 

 
 
A. Kajian Teori 

1. Nilai Pendidikan 

Nilai ialah perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini 

sebagai identitas yang dapat memberikan corak yang khusus pada pola 

pikir, rasa, keterhubungan atau prilaku.1 Dalam pandangan Khoiron 

Rosyadi, “nilai yaitu suatu ukuran untuk untuk menghukum atau memilih 

tindakan dan tujuan yang tertentu.”2 Sukanto menyatakan bahwa proses 

pemanusiaan sesuai dengan agama sebenarnya adalah proses internalisasi 

iman, nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan dalam konteks mengakui 

dan mewujudkan nilai-nilai itu kedalam amal soleh. Ini merupakan produk 

dari faktor dasar maupun ajaran yang terus menerus mengadakan intraksi 

satu dengan yang lain. Proses internalisasi ini baru bisa terjadi, jika ada 

proses interaksi antara kesadaran manusia dengan kehendak Tuhan yang 

dibawa kepada komunikasi sosial. Menginternalisasi artinya 

“membatinkan” atau “merumahkan dalam diri atau “meng-intern-kan” 

atau “menempatkan dalam pemilikan” atau “menjadikan anggota penuh”.  

Jadi, faktor iman, nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan 

(berpikir dan berbuat) harus ditempatkan didalam diri dan menjadi milik 

sendiri. Sesuatu yang telah meresap menjadi milik sendiri tentu akan 

dipelihara sebaik-baiknya. Dalam proses internalisasi ini terjadi 
                                                            

1 A. Sadeli, Dasar-Dasar Agama Islam Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada 
Perguruan Tinggi Umum, (Jakarta: Bintang-Bintang, 1984,) hlm. 260 

2 Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 114 
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penganutan sekaligus penyebaran nilai yang diperoleh dari petunjuk 

agama. Penyesuaian ini akan menumbuhkan akumulasi pengalaman 

seseorang, yang kemudian melahirkan suatu proses penghayatan nilai 

secara individual, dan prosesnya harus sudah dimulai sejak pendidikan 

sekolah dasar. Bentuk internalisasi dalam proses pendidikan ini (baik 

formal maupun non-formal) merupakan jalan yang dapat diterima untuk 

membudayakan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks internalisasi, 

proses pendidikan tidak boleh menjadi kegiatan pembudayaan yang bebas 

nilai. Nilai digunakan dalam rangka mengarahkan, menentukan prilaku 

seseorang, sebab nilai dapat dijadikan sebagai standard prilaku. Karena 

adananya nilai maka seseorang bisa menentukan bagaimana cara 

berprilaku sehingga tidak menyimpang dari norma yang berlaku, oleh 

sebab itu didalam nilai ada norma-norma yang bisa dijadikan sebagai 

batasan tingkah laku seseorang. 

Didalam Kamus Bahasa Indonesia, kalimat nilai berawal dari 

bahasa Inggris yaitu “value” sementara dalam pandangan filsafat, nilai 

diartikan sebagai harga, sifat yang amat penting bagi manusia.3lalui 

tindakan-tindakan pendidikan. Oleh karena itu, uraian berikut perlu 

dipahami dari konteks kebutuhan pendidikan walaupun karakter berfikir 

setiap aliran bisa dipersepsi sebagai kebutuhan penyadaran nilai yang lebih 

mendalam.4 Dalam pandangan Elly M. Setiadi, nilai ialah suatu yang baik 

                                                            
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), Cet. Ke-3, hlm. 783 
4 Rohmat Muliana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. (Bandung: Alfabeta. 2011), hlm. 

60-64 
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dan selalu diinginkan, dicita-citakan dan penting bagi seluruh manusia 

sebagai anggota masyarakat.5 Sementara pendapat Achmad Sanusi nilai 

ialah sebagai sesuatu yang amat penting, berharga,  yang semstinya, yang 

seharusnya, yang bermakna dan seterusnya.6 Maksudnya, sesuatu yang 

dianggap memiliki nilai apabila sesuatu itu berharga, memiliki guna, 

kebenaran, kebaikan dan begitu juga keindahan, karena itulah, nilai sering 

kali diahami sebagai hal-hal yang dianggap baik, benar, pantas dan indah. 

Sebaliknya hal-hal yang buruk, tak indah, salah dan tidak bernilai. Dari 

uraian-uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa nilai ialah perangkat 

keyakinan atau perasaan yang dianggap sesuatu yang penting, benar, 

indah, berharga, sehingga nilai dapat menjadi dasar pertimbangan 

seseorang dalam memilih, menentukan prilaku serta dapat mengambil 

suatu keputusan.  

a. Sistem Nilai dan Moral Islami  

Sistem nilai dan moral adalah suatu keseluruhan tatanan yang 

berdiri dari dua atau lebih komponen yang satu dengan lainnya saling 

mempengaruhi, atau bekerja dalam suatu kesatuan, atau keterpaduan 

yang bulat, yang berorientasi kepada nilai dan moralitas islami. Sistem 

nilai atau sistem moral yang dijadikan kerangka acuan yang menjadi 

rujukan cara berperilaku lahiriyah dan rohaniyah manusia muslim ialah 

nilai dan moralitas yang diajarkan oleh al-Qur’an dan al-Sunnah. Nilai 

                                                            
5 Elly M. Setiadi dkk., Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Kencana. 2009), Cet. Ke-

5, hlm. 31 
6 Achmad Sanusi, Sistem Nilai (Alternatif Wajah-Wajah Pendidikan, (Bandung: Penerbit 

Nuansa Cendikia, 2015), hlm. 16 
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dan moralitas islami bersifat bulat dan terpadu, dan tidak terpecah-

pecah menjadi bagian-bagian yang satu dengan lainnya berdiri sendiri. 

Suatu kebulatan nilai dan moralitas itu mengandung aspek normative 

dan aspek operatif. Nilai-nilai dalam perspektif islam mengandung dua 

kategori arti dilihat dari segi normatif, yaitu baik dan buruk benar dan 

salah, hak dan bathil, diridhai dan dimurkai Allah SWT. Kemudian 

bila dilihat dari segi operatif, nilai tersebut mengandung lima 

pengertian kategori yaitu: wajib atau fardhu, sunat atau mustahab, 

mubah atau jaiz, makruh, dan haram. 

Abdul Majid menjelaskan bahwa dalam islam ada dua dimensi 

nilai, yakni nilai-nilai Ilahiyah dan nilai-nilai Insaniyah. Bagi ummat 

islam berdasarkan tema-tema al-Qur’an sendiri penanaman nilai-nilai 

Ilahiyahsebagai dimensi pertama hidup ini dimulai dengan pelaksanaan 

kewajiban-kewajiban formal agama berupa ibadah-ibadah. Dan 

pelaksanaan itu harus disertai dengan penghayatan yang sedalam-

dalamnya akan makna-makna ibadah tersebut, sehingga ibadah-ibadah 

itu tidak dikerjakan semata-mata ritual formal belaka, melainkan 

dengan keinsafan mendalam akan fungsi edukatifnya. Penanaman 

nilai-nilai Ilahiyah itu dapat dikembangkan dengan menghayati 

keagungan dan kebesaran tuhan lewat perhatian kepada alam semesta 
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serta segala isinya, dan kepada lingkungan sekitar.7 Nilai-nilai yang 

terdapat dalam sistem nilai meliputi hal-hal seperti berikut: 

1) Sistem nilai kultural yang senada dan senafas dengan islam. 

2) Sistem nilai sosial yang memiliki mekanisme gerak yang 

berorientasi kepada kehidupan sejahtera didunia dan bahagia di 

akhirat. 

3) Sistem nilai yang bersifat psikologis dari masing-masing individu 

yang didorong oleh fungsi-fungsi psikologisnya untuk berperilaku 

secara terkontrol oleh nilai yang menjadi sumber rujukannya yaitu 

islam. 

4) Sistem nilai tingkah laku dari makhluk (manusia) yang 

mengandung interelasi atau interkomunikasi dengan yang lainnya. 

Tingkah laku ini timbul karena adanya tuntunan dari kebutuhan 

mempertahankan hidup yang banyak diwarnai oleh nilai-nilai yang 

motivatif dalam pribadinya.8 Moral islam bersumber dari watak 

thabi’i manusia yang senafas dengan nilai islam, yaitu dorongan 

bathin yang menuntut pembebasan jiwa dari beban bathin karena 

perbuatan dosa dan tindakan keji yang bertentangan dengan 

perintah Ilhi. Atas dorongan bathin inilah manusia dengan 

fitrahnya merasa wajib untuk berbuat kebajikan, baik untuk 

dirinya sendiri maupun untuk sesamanya. Itulah sebabnya jiwa 

                                                            
7 Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: 

Roska Karya, 2012, hlm. 92 
8 H.M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, cet. Ke-5, 2010, hlm. 

127-128 
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manusia secara natural mampu melaksanakan nilai-nilai wahyu 

(al-Qur’an) yang bersifat mutlak (absolut), karena Allah SWT, 

menciptakan dengan memberi kelengkapan psikologis berupa 

potensi dan desposisi untuk mengembangkan nilai-nilai islam 

tersebut dalam tingkah laku hidup individual dan sosialnya. 

Mengingat kualitas nilai islam yang absolut itu maka 

manusia tidak dapat mengubahnya secara bebas yang disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi perkembangan kebudayaan masyarakat. 

Bahkan tidak boleh digunakan untuk mengesahkan selera nafsu 

negatif manusia dalam segala bentuk kreasinya. Fungsi nilai yang 

absolut itu adalah menuntun dan mengarahkan nilai-nilai kultural 

yang kualitasnya bersifat relativitas, yaitu nilai yang bergantung 

pada situasi dan kondisi perkembangan kebudayaan manusia. 

Namun, nilai absolut itu juga memiliki kelenturan normatif 

terhadap kebudayaan dalam batas-batas konfigurasi (kerangka) 

tertentu, tanpa meninggalkan prinsip fundamentalnya. 

Kehidupan manusia tidak terlepas dari nilai dan nilai itu 

selanjutnya diinstitusikan. Institusional nilai yang terbaik adalah 

melalui upaya pendidikan. Pandangan Freeman But dalam bukunya 

Cultural History of Western Education yang dikutip Muhaimin dan 

Abdul Mujib menyatakan bahwa hakikat pendidikan adalah proses 

transformasi dan internalisasi nilai. Proses pembiasaan terhadap 

nilai, proses rekonstruksi nilai serta proses penyesuaian terhadap 
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nilai.9 Lebih dari itu fungsi pendidikan Islam adalah pewarisan dan 

pengembangan nilai-nilai dinul Islam serta memenuhi aspirasi 

masyarakat dan kebutuhan tenaga disemua tingkat dan bidang 

pembangunan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai 

pendidikan Islam perlu ditanamkan pada anak sejak kecil agar 

mengetahui nilai-nilai agama dalam kehidupannya.10 

Dalam pendidikan Islam terdapat bermacam-macam nilai 

Islam yang mendukung dalam pelaksanaan pendidikan bahkan 

menjadi suatu rangkaian atau sistem didalamnya. Nilai tersebut 

menjadi dasar pengembangan jiwa anak sehingga bisa memberi out 

put bagi pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat luas. 

Bagi para pendidik, dalam hal ini adalah orang tua sangat perlu 

membekali anak didiknya dengan materi-materi atau pokok-pokok 

dasar pendidikan sebagai pondasi hidup yang sesuai dengan arah 

perkembangan jiwanya. Pokok-pokok pendidikan yang harus 

ditanamkan pada anak didik khusunya remaja yaitu, keimanan, 

akhlak, kesehatan, ibadah, dan sosial. Menurut Ibnul Qayyim al-

Jauziyah nilai-nilai pendidikan. 

1) Imaniyah  

a) Menghambakan diri hanya kepada Allah saja. 

b) Mewujudkan pribadi yang shalih. 

c) Mengakui peribadahan merupakan tuntunan uluhiyah Allah 
                                                            

9 Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung:Trigenda Karya, 
1993), hlm. 127 

10Ibid, hlm. 128 
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d) Menjaga dan melindungi seluruh badan dari kemarahan 

Allah dan agar mencari kecintaan dan keridhaan-Nya. 

e) Menjadikan seluruh aktivitas manusia demi meraih ridha 

Allah. 

f) Menciptakan kebahagiaan hamba di dunia dan akhirat. 

2) Ruhiyah  

a) Menjadi jiwa mulia 

b) Menjadikan seseorang waspada 

c) Menyelamatkan jiwa dari adzab Allah 

d) Membahagiakan ruh 

e) Menanamkan ilmu dan ma’rifat dalam iman hamba yang 

bersumber dari cahaya kenabian. 

f) Menghantarkan ruh terbang kelangit bersujud kepada Allah 

di depan Arsy-Nya. 

g) Menjadikan ruh mengambil manfa’at dari amal yang 

dilakukan badan. 

h) Menjadikan ruh cinta kepada Allah, sibuk mengingatnya, 

lapang dada serta mau berkorban di jalan Allah dan 

bersabar di jalannya. 

i) Menjadikan ruh mampu meraih kemuliaan, kesucian dan 

kesempurnaan.  
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3) Athifiyah 

a) Mengarahkan perasaan cinta, senang/gembira, dan berani di 

dalam kerihdaan Allah. 

b) Mengarahkan perasaan benci, sedih, takut di dalam 

keridhaan Allah. 

4) Khuluqiyah 

a) Memiliki Akhlak mulia misalnya sabar,syukur, jujur dan 

lain-lain. 

b) Menghindari dari akhlak tercela putus asa, penakut, egois, 

khufur, dusta dan lain-lain. 

5) Fikriyah  

a) Tafakkur  

b) Menyingkap hakikat beberapa perkara. 

c) Menghindari hayalan 

d) Menjaga dan membentengi jiwa agar tidak terjatuh ke dalam 

hal-hal yang haram. 

e) Merupakan azas setiap kenikmatan. 

f) Menghantarkan kepada ma’rifah Allah. 

g) Tafakkur ketika membaca al-Qur’an merupakan azas 

kebaikan hati dan ketenangannya. 

6) Ijtima’iyah 

a) Memiliki kekuatan militer. 

b) Semangat mencari syahid. 
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7) Iradah 

a) Tidak terlihat di dalam hatinya untuk mencari selain Allah 

baik di waktu pagi maupun petang. 

b) Selalu berusaha mencari keridhaan Allah dan 

mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengannya. 

8) Jasadiyah 

a) Menjaga badan di waktu sehat dan sakit. 

b) Mengolah badan dalam rangka mencari keridhaan Allah. 

9) Jinsyah 

a) Menjaga hubungan yang baik antara jenis kelamin yang 

berbeda. 

b) Memahami cara menyalurkan insting sex di jalan yang 

benar. 

c) Memiliki adab yang terhormat di dalam berhubungan suami-

istri. 

Dari keterangan di atas, bahwa dalam pendidikan terdapat 

banyak nilai yang terkandung, yang mempunyai manfa’at bagi dunia 

pendidikan.  Dengan banyaknya nilai-nilai Islam yang terdapat dalam 

pendidikan Islam, maka penulis mencoba membatasi bahasan dari 

penulisan dalam tesis ini dan membatasi nilai-nilai pendidikan Islam 

dengan nilai keimanan, nilai akhlak dan dan nilai sosial. Sehubungan 

dengan penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan karya imam 

Nawawi. Maka nilai atau unsur yang akan dibahas dalam tesis ini 
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adalah nilai yang terdapat dalam karya sastra tersebut. Sastra sebagai 

hasil kehidupan mengandung nilai-nilai sosial, religi dan sebagainya. 

Baik yang bertolak dari pengungkapan kembali maupun yang 

merupakan menciptakan terbaru semuanya dirumuskan secara tersurat 

dan tersirat.    

b. Nilai Pendidikan Religius 

Religius merupakan suatu kesadaran yang menggejala secara 

mendalam dalam lubuk hati manusia sebagai human nature. Religius 

dapat juga diartikan sebagai kepercayaan yang terhujam kedalam hati 

dengan penuh keyakinan, tak ada perasaan syak (ragu-ragu) serta 

mempengaruhi orientasi kehidupan, sikap dan aktivitas keseharian. 

Sehingga Imam al-Ghazali mengatakan religius  adalah megucapkan 

dengan lidah, mengakui benarnya dengan hati dan mengamalkan 

dengan anggota badan.11 

Religius tidak hanya menyangkut segi kehidupan secara 

lahiriah melainkan juga menyangkut keseluruhan diri pribadi manusia 

secara total dalam integrasinya hubungan ke dalam ke-esaan Tuhan.12 

Nilai-nilai religius bertujuan untuk mendidik agar manusia lebih baik 

menurut tuntunan agama dan selalu ingat kepada Tuhan. Nilai-nilai 

religius yang terkandung dalam karya sastra dimaksudkan agar 

penikmat karya mendapatkan renungan-renungan bathin dalam 

                                                            
11 Zainudin, et. al., Seluk Beluk Pendidikan dari AL Ghazali, (Jakarta: Bina Askara, 

1991), hlm. 97. 
12 Rosyadi, Nilai-nilai Budaya dalam Naskah Kaba, ( Jakarta: CV. Dewi Sri, 1995), 

hlm. 90 
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kehidupan yang bersumber pada nilai-nilai agama. Nilai-nilai religius 

dalam sastra bersifat individual dan personal.  

Kehadiran unsur religius dalam sastra adalah sebuah 

keberadaan sastra itu sendiri.13 Semi menyatakan, agama merupakan 

kunci sejarah, agar dapat membantu  memahami jiwa suatu 

masyarakat, jika dapat memahami agamanya. Semi juga 

menambahkan, tidak akan bisa mengerti hasil-hasil kebudayaannya, 

kecuali bila paham akan kepercayaan atau agama yang 

mengilhaminya.14 Religius lebih pada hati, nurani, dan pribadi 

manusia itu sendiri. Dari beberapa pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa nilai religius yang merupakan nilai kerohanian 

tertinggi dan mutlak serta bersumber pada kepercayaan atau 

keyakinan manusia.15.  

c.  Nilai Pendidikan Akhlak 

  Akhlak merupakan pandangan pengarang tentang nilai-nilai 

kebenaran dan pandangan itu yang ingin disampaikan kepada 

pembaca. Hasbullah menyatakan bahwa, moral merupakan 

kemampuan seseorang membedakan antara yang baik dan yang 

buruk.16 Nilai akhlak yang terkandung dalam kitab al-‘Arba’in al-

Nawawiyah bertujuan untuk mendidik manusia agar mengenal nilai-

                                                            
13 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi. (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2005), hlm, 326 
14 M. Atar Semi, Anatomi sastra, (Padang: Angkasa Raya, 1993),hlm. 21 
15 Yusuf Qardawi, Merasakan Kehadiran Tuhan, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 

hlm. 27 
16 Hasbullah,  Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 

hlm. 194 
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nilai etika, nilai baik buruk suatu perbuatan, apa yang harus dihindari, 

dan apa yang harus dikerjakan, sehingga tercipta suatu tatanan 

hubungan manusia dalam masyarakat yang dianggap baik, serasi, dan 

bermanfa’at bagi orang itu, masyarakat, lingkungan, dan alam sekitar.  

  Uzey berpendapat bahwa nilai moral adalah suatu bagian 

dari nilai, yaitu nilai yang menangani kelakuan baik atau buruk dari 

manusia, moral selalu berhubungan dengan nilai, tetapi tidak semua 

nilai adalah nilai moral.17 Moral berhubungan dengan kelakuan atau 

tindakan manusia. Nilai moral inilah yang lebih terkait dengan 

tingkah laku kehidupan kita sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa 

nilai pendidikan akhlak menunjukkan peraturan-peraturan tingkah 

laku dan adat istiadat dari seorang individu dari suatu kelompok yang 

meliputi perilaku. Untuk karya menjunjung tinggi budi pekerti dan 

nilai susila.  

d. Nilai Pendidikan Sosial 

  Kata “sosial” berarti hal-hal yang berkenaan dengan 

masyarakat/ kepentingan umum. Nilai sosial merupakan hikmah yang 

dapat diambil dari perilaku sosial dan tata cara hidup sosial. Prilaku 

sosial berupa sikap seseorang terhadap peristiwa yang terjadi di 

sekitarnya yang ada hubungannya dengan orang lain, cara berpikir, 

dan hubungan sosial bermasyarakat antar individu. Nilai sosial yang 

ada dalam karya sastra dapat dilihat dari cerminan kehidupan 

                                                            
17 Uzey.“Macam-macam Nilai”.Dalam http://uzey.blogspot.com/2009/09/ pengertian-

nilai.diakses pada tanggal 24 Maret 2020 ,22:20,WIB ), hlm, 2  
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masyarakat yang diinterpretasikan.18 Nilai pendidikan sosial akan 

menjadikan manusia sadar akan pentingnya kehidupan berkelompok 

dalam ikatan kekeluargaan antara satu individu dengan individu 

lainnya. 

  Nilai sosial mengacu pada hubungan individu dengan 

individu yang lain dalam sebuah masyarakat. Bagaimana seseorang 

harus bersikap, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah, dan 

menghadapi situasi tertentu juga termasuk dalam nilai sosial. Dalam 

masyarakat Indonesia yang sangat beraneka ragam coraknya, 

pengendalian diri adalah sesuatu yang sangat penting untuk menjaga 

keseimbangan masyarakat. Sejalan dengan tersebut nilai sosial dapat 

diartikan sebagai landasan bagi masyarakat untuk merumuskan apa 

yang benar dan penting, memiliki ciri-ciri tersendiri, dan berperan 

penting untuk mendorong dan mengarahkan individu agar berbuat 

sesuai norma yang berlaku. Uzey juga berpendapat bahwa nilai sosial 

mengacu pada pertimbangan terhadap suatu tindakan benda, cara 

untuk mengambil keputusan apakah sesuatu yang bernilai itu 

memiliki kebenaran, keindahan, dan nilai ketuhanan. Jadi nilai sosial 

dapat disimpulkan sebagai kumpulan sikap dan perasaan yang 

diwujudkan melalui perilaku yang mempengaruhi perilaku seseorang 

yang memiliki nilai tersebut.19 Nilai sosial merupakan sikap-sikap dan 

                                                            
18 Rosyadi, Nilai-nilai Budaya dalam Naskah Kaba. hlm. 80 
19 Uzey, Macam-macam Nilai..., hlm. 3 
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perasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat dan merupakan 

dasar untuk merumuskan apa yang benar dan apa yang penting.  

2. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada 

term al-tarbiyah, al-ta’dîb, dan al-ta’lîm. Dari ketiga istilah tersebut term 

yang populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah term al-

tarbiyah. Sedangkan term al-ta’dîb dan al-ta’lîm jarang sekali digunakan. 

Padalah kedua istilah tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan 

pendidikan Islam.20 

a. Tarbiyah, Istilah al-Tarbiyah memberikan aksentuasi kegiatannya 

dalam proses pendidikan yang diperbuat secara sadar dan terprogram, 

terarah, sistematis, penuh pertimbangan, begitu juga terarah pada 

tujuan, sedemikian rupa sehingga istilah ini tentu memberikan 

implikasi pada setiap peendidikan dalam konteks formal yang 

merupakan suatu usaha sadar bersama setiap komponen kependidikan 

dengan tujuan untuk menciptakan situasi, kondisi edukatif 

sedemikian rupa dan dapat memudahkan subjek-subjek didiknya 

menuju tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan tahapan-

tahapannya, tegasnya istilah ini lebih tepat ditujukan pada pendidikan 

formal.  

b. Al-ta’dib dalam uraian ini, memberikan tekanan aktivitasnya pada 

pembinaan tingkah laku secara umum, sehingga lebih tepat ditujukan 

                                                            
20 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis, 

(Jakarta: CIPUTAT PERS, 2002). hlm. 25 
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untuk menyebut pendidikan dalam maknanya yang lebih luas,baik 

dalam bentuk formal, informal mau pun yang nonformal. Penggunan 

istilah ta’dîb lebih luas dari pada cakupan istilah tarbiyah dan ta’lîm. 

c. Al-Ta’lîm dalam hal ini memberikan tendensi pada proses interaksi 

edukatif dalam rangka perhian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.21 

Secara etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani 

Paedogogik yang terdiri atas kata “Pais” yang berarti Anak” dan 

kata “Ago” yang berarti “Aku membimbing”.  

Jadi Soedomo Hadi menyimpulkan paedogogik berarti aku 

membimbing anak. Purwanto menyatakan bahwa pendidikan berarti 

segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak 

untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah 

kedewasaan.22 Hakikat pendidikan bertujuan untuk mendewasakan 

anak didik, maka seorang pendidik haruslah orang yang dewasa, 

karena tidak mungkin dapat mendewasakan anak didik jika 

pendidiknya sendiri belum dewasa. Tilaar mengatakan hakikat 

pendidikan adalah memanusiakan manusia.23 Selanjutnya dikatakan 

pula bahwa, memanusiakan manusia atau proses humanisasi melihat 

manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya. Eksistensi 

ini menurut penulis adalah menempatkan kedudukan manusia pada 

                                                            
21 Muhmidayeli, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 65-

66 
22 Ngalim, Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja Karya, 

1986), hlm. 11 
23 HAR, Tilaar, Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif 

untuk Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 435 
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tempatnya yang terhormat dan bermartabat. Kehormatan yang 

tentunya tidak lepas dari nilai-nilai luhur yang selalu dipegang umat 

manusia.  Pendidikan pada hakikatnya juga berarti mencerdaskan 

kehidupan bangsa.  

Dari pernyataan tersebut terdapat tiga unsur pokok dalam 

pendidikan, yaitu: a) cerdas, berarti memiliki ilmu yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan persoalan nyata. Cerdas bermakna 

kreatif, inovatif dan siap mengaplikasikan ilmunya; b) hidup, 

memiliki filosofi untuk menghargai kehidupan dan melakukan hal-hal 

yang terbaik untuk kehidupan itu sendiri. Hidup itu berarti merenungi 

bahwa suatu hari kita akan mati, dan segala amalan kita akan 

dipertanggung jawabkan kepadanya.  

Filosofi hidup ini sangat syarat akan makna individualisme 

yang artinya mengangkat kehidupan seseorang, memanusiakan 

manusia, memberikan makanan kehidupan berupa semangat, nilai 

moral, dan tujuan hidup; c) bangsa, berarti manusia selain sebagai 

individu juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan 

keberadaan orang lain. Setiap individu berkewajiban 

menyumbangkan pengetahuannya untuk masyarakat meningkatkan 

derajat kemuliaan masyarakat sekitar dengan ilmu, sesuai dengan 
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yang diajarkan agama dan pendidikan. Indikator terpenting kemajuan 

suatu bangsa adalah pendidikan dan pengajaran.24 

Adler mengartikan pendidikan suatu proses dimana seluruh 

kemampuan manusia dapat dipengaruhi oleh pembiasan-pembiasan 

yang baik untuk dapat membantu orang lain dan dirinya agar tercapai 

pembiasan yang baik.25 Secara etimologis, sastra berarti suatu alat 

untuk mendidik. Dalam pandangan Ratna, lebih jauh dikaitkan 

kepada pesan dan muatannya, hampir secara konfrehensif sastra 

merupakan sarana etika. Jadi antara pendidikan dan karya sastra 

adalah 2 hal yang saling beriringan.  

Setelah menjelaskan pengertian pendidikan di atas secara 

jelas, maka selanjutnya adalah menjelaskan tentang pendidikan Islam. 

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa pendapat tentang 

pendidikan pendidikan Islam. Achmadi mendefinisikan pendidikan 

Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan 

fiṭrah manusia serta sumber daya insan yang berada pada subjek 

didik menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insān kāmil) sesuai 

dengan norma Islam atau dengan istilah lain yaitu terbentuknya 

kepribadian muslim.26 

Pendidikan Islam dalam rumusan konferensi pendidikan  

Islam sedunia yang ke-2 (1980) di Islam abad yakni: Pendidikan 

                                                            
24 Nyoman Kutha Ratna, Statistika Kajian Pustaka Bahasa, dan Budaya (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 449 
25 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi aksara,  1993), hlm. 12 

26 Achmadi, Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya media, 
1992), hlm. 14. 
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harus ditujukan dalam rangka mencapai keimbangan pertumbuhan 

kepribadian manusia secara konfrehensif, dengan tata cara melatih 

jiwa, pikiran, perasaan begu juga dengan fisik. Dengan demikian 

pendidikan dapat diarahkan untuk mengembangkan manusia pada 

setiap aspeknya, baik itu spiritual, intelektualitas, daya imajinasi, 

fisik, keilmuan dan bahasa, baik secara individu atau perkelompok, 

serta mendorong seluruh aspek tersebut dalam tujuan mencapai 

kesempurnaan. Tujuan terakhir pendidikan dapat diarahkan kepada 

usaha merealisasikan pengabdian manusia terhadap Tuhan (Allah 

swt) baik pada tingkat individu atau perkelompok, dan masyarakat 

pada umumnya.27 

Dari sekian banyak pengertian pandidikan Islam yang dapat 

dipetik, pada dasarnya pendidikan Islam adalah usaha bimbingan 

jasmani dan rohani pada tingkat kehidupan individu dan sosial untuk 

mengembangkan fiṭrah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam 

menuju terbentuknya manusia ideal (insān kāmil) yang 

berkepribadian muslim dan berakhlak terpuji serta ta’at pada Islam 

sehingga dapat mencapai kebahagiaan didunia dan di akhirat. 

Urgensi pendidikam agama Islam dapat dilihat dari pengertian 

pendidikan agama Islam itu sendiri. Di dalam UUSPN No. 2/1989 

pasal 39 ayat (2) ditegaskan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur 

dan jenjang pendidikan wajib memuat, antara lain pendidikan agama. 

                                                            
27 Suroso Abdussalam, Sistem Pendidikan Islam, (Bekasi: Sukses Publisher, 2011), hlm. 

31 
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Dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pendidikan agama 

merupakan usaha untuk memperkuat keimanan dan ketaqwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama yang dianut oleh 

peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan 

untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar 

umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan 

nasional. 

Dalam konsep Islam, iman merupakan potensi rohani yang 

harus diaktualisasikan dalam bentuk amal shaleh, sehingga 

menghasilkan prestasi rohani (iman) yang disebut taqwa. Amal 

shaleh menyangkut keserasian dan keselarasan hubungan manusia 

dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya yang 

berbentuk kesalehan sosial (solidaritas sosial), dan hubungan manusia 

dengan alam yang membentuk kesalehan terhadap alam sekitar. 

Kualitas amal shaleh akan menentukan ketaqwaan (prestasi 

rohani/iman) seseorang dihadapan Allah SWT. 

Di dalam GBPP PAI di Sekolah umum, dijelaskan bahwa 

pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa 

dalam menyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama 

Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan dengan 

memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam 

hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk 

mewujudkan persatuan nasional. 
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Dari pengertian tersebut di atas dapat ditemukan beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran pendidikan agama 

Islam, yaitu sebagai berikut. 

1) Pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu 

kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang dilakukan 

secara berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai. 

2) Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan; 

dalam arti ada yang membimbing, diajari atau dilatih dalam 

peningkatan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan 

pengamalan terhadap ajaran agama Islam. 

3) Pendidik atau guru pendidikan agama Islam yang melakukan 

kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan secara sadar 

terhadap para peserta didiknya untuk mencapai tujuan 

pendidikan agama Islam. 

4) Kegiatan (pembelajaran) pendidikan agama Islam diarahkan 

untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan 

pengamalan pendidikan agama Islam dari peserta didik, yang 

disamping untuk kesalehan atau kualitas pribadi, juga sekaligus 

untuk membentuk kesalehan sosial. 

Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan secara 

terperinci dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada hakekatnya 

merupakan usaha manusia untuk dapat membantu, melatih dan 

mengarahkan anak melalui transmisi pengetahuan, pengalaman, 
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intelektual, dan keberagaman orang tua (pendidik) dalam 

kandungan sesuai dengan fitrah manusia supaya dapat 

berkembang sampai pada tujuan yang dicita-citakan yaitu 

kehidupan yang sempurna dengan terbentuknya kepribadian 

yang utama. Hakikat pendidikan adalah proses membimbing dan 

mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak didik agar 

menjadi manusia dewasa sesuai tujuan pendidikan. 28 

Sejarah pendidikan sama usianya dengan sejarah manusia 

itu sendiri dengan kata lain, keberadaan pendidikan bersamaan 

dengan keberadaan manusia, keduanya tak terpisahkan antara 

satu sama yang lain, melainkan saling melengkapi. Pendidikan 

tidak punya arti bila manusia tidak ada di dalamnya, Karena 

manusia merupakan subyek dan obyek pendidikan artinya 

manusia tidak akan bisa berkembang secara sempurna bila tidak 

ada pendidikan. Setidaknya ada tiga alasan penyebab pada 

awalnya manusia memerlukan pendidikan yaitu: 

1) Dalam tatanan kehidupan  masyarakat, ada upaya pewarisan 

nilai kebudayaan antara generasi tua kepada generasi 

muda.dengan tujuan agar nilai hidup masyarakat tetap 

berlanjut dan terpelihara. Nilai-nilai tersebut meliputi, nilai 

intektual, seni, politik, ekonomi, dan sebagainya. Upaya 

pentransferan nilai ini dikenal dengan pendidikan. 

                                                            
28 M.Arifin,Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta:Bumi Aksara,2003), hlm. 11 
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2) Dalam kehidupan manusia sebagai individu, memiliki 

kecenderungan untuk dapat mengembangkan potensi-potensi 

yang ada dalam dirinya seoptimal mungkin untuk maksud 

tersebut, manusia perlu suatu sarana-sarana itu sendiri 

adalah pendidikan. 

3) Konvergensi dari kedua tuntunan diatas yang 

pengaplikasiannya adalah lewat pendidikan.29 

Pada umumnya pendidikan agama identik dengan 

pendidikan Islam Secara sederhana pendidikan Islam dapat 

diartikan sebagai suatu proses pengembangan potensi 

kreativitas peserta didik, bertujuan untuk mewujudkan 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, 

cerdas, terampil, memiliki etos kerja yang tinggi, bebudi 

pekerti yang luhur, mandiri dan bertanggung jawab terhadap 

dirinya, bangsa dan negara serta agama.30 

Pendidikan Islam bersumber pada nilai-nilai agama 

Islam disamping menanamkan atau membentuk sikap hidup 

yang dijiwai nilai-nilai tersebut, sebagaimana yang 

tercantum dalam al-Qur’an dan al-Hadist. Dan yang menjadi 

sasaran dari pendidikan Islam adalah mengintegrasikan iman 

dan taqwa dengan ilmu ilmu pengetahuan dalam pribadi 

                                                            
29 Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988), 

hlm. 3-4 
30 Arief, Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat 

Pers, 2002), hlm. 3 
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manusia diakhirat, hal ini sesuai dalam UU RI No. 20 tahun 

2003, pada ketentuan umum disebutkan bahwa: Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat bangsa, dan negara.31 Dari pengertian 

tersebut tampak bahwa output pendidikan adalah terbentuk-

nya kecerdasan dan ketrampilan seseorang yang dapat 

berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Artinya masa depan bangsa dan negara ditentukan sejauh 

mana pendidikan bangsa Indonesia dan seberapa kecerdasan 

maupun keterampilan yang dimilikinya untuk dapat 

membangun negaranya agar maju dan berkembang. 

Dalam pemikiran Eka Mahmud, Pendidikan Agama 

(Islam) ialah, membangun pondasi kehidupan ummat 

manusia, yaitu pondasi kehidupan mental dan rohani yang 

berakar kepada faktor iman dan takwa dan berfungsi untuk 

pengendali dan mengokohkan  jiwa.32Sementara dalam 

pemikiran Achmad Patoni Pendidikan Agama (Islam) yaitu, 

                                                            
31 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (SISDIKNAS): Beserta Penjelasannya (Bandung: Citra Umbara, 2003). hlm. 3 
32 Muhammad Eka Mahmud, Mengoptimalkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Umum, (Jurnal Ilmiah tarbiyah: Tulungagung, 2001), hlm. 80 
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usaha untuk membimbing kearah pertumbuhan keperibadian 

para peserta didik secara sistematis dan pragmatis agar 

mereka dapat hidup sesuai dengan ajaran Agama Islam, 

sehingga dapat terjalin kebahagiaan di dunia maupun 

diakhirat.33 Pendidikan Islam dalam hakikatnya berusaha 

membimbing para peserta didik agar bisa menjadi manusia 

mandiri dan berkepribadian, sebab manusia ideal menurut 

ajaran islam, paling tidak mencerminkan keselarasan 

diantara Iman, dan ‘Amal. Pendidikan Islam pada masa 

dewasa ini hendaknya dapat mengembangkan IPTEK yang 

dipadu oleh Iman Takwa.34Memang Orientasi Pendidikan 

selalu berubah dan berkembang sesuai dengan kehidupan 

masyarakat. Indonesia suatu negara dan masyarakat yang 

berkembang berkepentingan mengarahkan pendidikannya 

untuk penyediaan SDM yang unggul didalam proses 

pembangunan serta untuk membentuk manusia beriman dan 

bertakwa kepada Allah SWT.   

Esensi suatu pendidikan yang harus dilaksanakan 

oleh ummat Islam yaitu pendidikan yang dapat membawa 

manusia kearah prilaku baik, mulia dengan memberikan 

kesempatan keterbukaan terhadap pengaruh dunia luas 

                                                            
33 Patoni, Ahmad, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), 

hlm. 15 
34 Bahudji, Pendidikan Islam dan Perubahan Masyarakat, (Bandar Lampung: Majalah 

Akademika, 2000), hlm. 42 
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begitu juga perkembangan dalam diri manusia merupakan 

suatu kemampuan dasar yang dilandasi keimanan kepada 

Tuhan yang maha esa. Sebagaimana tercantum dalam al-

Qur’an surat an-Nahl ayat yang ke 78:  

َهاِتُكْم اَل َتْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم  مَّ
ُ
ن ُبُطوِن أ ْخَرَجُكم ّمِ

َ
 َوالّلُه أ

ْفِئَدةَ 
َ
ْبَصاَر َؤالا

َ
ْمَع َؤالا ُك  اْلسَّ ْم َتْشُكُروَن َلَعلَّ  

 

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 
keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi 
kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu 
bersyukur”.35 

 

Sesuai dengan  ayat di atas jelaslah bahwasanya usaha mengubah 

tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan 

kemasyarakatan dan kehidupan dalam alam sekitarnya melalui proses 

pendidikan sebagai upaya membimbing dan mengarahkan kemampuan-

kemampuan dasar dan belajar manusia baik sebagai makhluk serta dalam 

hubungannya dengan alam sekitar. Jadi dengan pengertian-pengertian 

pendidikan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah 

pendidikan yang berasaskan ajaran atau tuntunan agama Islam dalam 

usaha membina dan membentuk pribadi-pribadi muslim yang taqwa 

kepada Allah SWT, cinta kasih kepada kedua orang tua dan sesama 

hidupnya, cinta kepada tanah airnya sebagai karunia yang diberikan Allah. 

Memiliki kemampuan dan kesanggupan memfungsikan potensi-potensi 

yang ada dalam dirinya dan alam sekitarnya, hingga bermanfa’at dan 
                                                            

35 Al-Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI, (Jakarta: CV PT. Karya Toha Putra, 
2014) 
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memberikan kemaslahatan bagi dirinya dan bagi masyarakat pada 

umunya. 

a. Landasan Pendidikan 

Pendidikan sangat memperhatikan penataan individual dan sosial 

yang membawa penganutnya pada pengaplikasian Islam dan ajaran-

ajarannya kedalam tingkah laku sehari-hari. Karena itu, keberadaan 

sumber dan landasan pendidikan Islam harus sama dengan sumber Islam 

itu sendiri, yaitu al-Qur’an dan al-Hadist.36 Pandangan hidup yang 

mendasari seluruh kegiatan pendidikan Islam ialah pandangan hidup 

muslim yang merupakan nilai-nilai luhur yang bersifat universal yakni al-

Qur’an dan al-Hadist yang shahih juga pendapat para sahabat dan ‘ulama 

sebagai tambahan. Hal ini senada dengan pendapat Marimba yang 

menjelaskan bahwa yang menjadi landasan atau dasar pendidikan 

diibaratkan sebagai sebuah bangunan sehingga isi al-Qur’an dan al-Hadist 

menjadi pondamen, karena menjadi sumber kekuatan dan keteguhan tetap 

berdirinya pendidikan.37 

1) Al-Qur’an 

Kedudukan al-Qur’an sebagai sumber dapat dilihat dari kandungan 

surat al-Baqarah ayat 2 

َن  ِق ِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ۛ ِفيِه ۛ ُهًدى ِلْلُمتَّ
ٰ
 َذ

                                                            
36 Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 28. 
37 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan (Bandung: Al Ma’arif, 1989) 

hlm. 19 
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“Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi 
orang yang bertaqwa”. (QS. Al-Baqarah : 2).38 

 

Di dalam al-Qur’an terdapat ajaran yang berisi prinsip-prinsip yang 

berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan itu. Sebagai contoh 

dapat dibaca dalam kisah Luqman yang mengajari anaknya dalam surat 

Luqman.39Al-Qur’an adalah petunjuknya yang bila dipelajari akan 

membantu menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman untuk 

menyelesaikan berbagai problem hidup. Apabila dihayati dan diamalkan 

menjadi pikiran rasa dan karsa mengarah pada realitas keimanan yang 

dibutuhkan bagi stabilitas dan ketentraman hidup pribadi dan 

masyarakat.40 

 

2) Al-Hadist 

Setelah al-Qur’an, pendidikan Islam menjadikan Hadist sebagai dasar 

dan sumber kurikulumnya. Secara harfiah Hadist berarti jalan, metode 

dan program. Secara istilah Hadist adalah perkara yang dijelaskan 

melalui sanad yang shahih baik itu berupa perkataan, perbuatan atau 

sifat Nabi Muhammad Saw.41 Sebagaimana al-Qur’an dan Hadist berisi 

petunjuk-petunjuk untuk kemaslahatan manusia dalam segala aspek 

                                                            
38 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Tohaputra, 

1997),  hlm. 2 
39 Zakiah Daradjat, et. al, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 20 
40 M. Qurais Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 13 
41 Abdurrahman An-Nahlawwi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, 

hlm. 31 
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yang membina manusia menjadi muslim yang bertaqwa. Dalam dunia 

pendidikan Hadist memiliki dua faedah yang sangat besar, yaitu : 

1) Menjelaskan sistem pendidikan Islam yang terdapat dalam al-

Qur’an atau menerangkan hal-hal yang tidak terdapat didalamnya. 

2) Menyimpulkan metode pendidikan dari kehidupan Rasulullah Saw 

bersama anak-anaknya dan penanaman keimanan kedalam jiwa 

yang dilakukannya.42 

3. Konsep Pendidikan Akhlak 

a. Pengertian Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak menurut Ibn Miskawayh dalam buku 

Tahzîb al-Akhlāq yang diterjemahkan oleh Helmi Hidayat dengan 

judul menuju kesempurnaan akhlak dijelaskan bahwa akhlak (khuluq) 

merupakan suatu keadaan jiwa, yang mendorong seseorang untuk 

melakukan perbuatan tanpa dipikirkan dan diperhitungkan 

sebelumnya.43 Menurut Imam al-Ghazali, akhlak adalah suatu sikap 

yang mengakar dalam jiwa yang darinya lahir berbagai perbuatan 

dengan mudah dan gampang, tanpa perlu kepada pikiran dan 

pertimbangan.44 Jika sikap itu yang darinya lahir perbuatan yang baik 

dan terpuji, baik dari segi akal dan syara', maka ia disebut akhlak 

                                                            
42 Ibid, hlm. 47 
43 Miskawayh Ibnu, Tadzhîb al-Akhlāq wa Tathîru al-A’rāq, (Mesir: al-Maktabah al-

Misriyah, 1934) hlm. 56 
44 Al-Ghazali, Ihyā’Ulumuddîn,juz III, (Kairo: Isa Bab al-Halabi, 1967) hlm.361 
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yang baik. Dan jika lahir darinya perbuatan tercela, maka sikap 

tersebut disebut akhlak yang buruk.45 

Menurut Ahmad Amin akhlak ialah kehendak yang 

dibiasakan. Artinya, kehendak itu bila membiasakan sesuatu, 

kebiasaan itu dinamakan akhlak. Menurutnya kehendak ialah 

ketentuan dari beberapa keinginan manusia setelah bimbang, sedang 

kebiasaan merupakan perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah 

melakukannya, Masing-masing dari kehendak dan kebiasaan ini 

mempunyai kekuatan, dan gabungan dari kekuatan itu menimbulkan 

kekuatan yang lebih besar. Kekuatan besar inilah yang bernama 

akhlak.46 Jika diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa seluruh 

definisi akhlak sebagaimana tersebut diatas tidak ada yang saling 

bertentangan, melainkan saling melengkapi, yaitu sifat yang tertanam 

kuat dalam jiwa yang nampak dalam perbuatan lahiriah yang 

dilakukan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran lagi dan 

sudah menjadi kebiasaan. Jika dikaitkan dengan kata Islami, maka 

akan berbentuk akhlak Islami, secara sederhana akhlak Islami 

diartikan sebagai akhlak yang berdasarkan ajaran Islam atau akhlak 

yang bersifat Islami. Kata Islam yang berada di belakang kata 

akhlak  dalam menempati posisi sifat. Dengan demikian akhlak 

Islami adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah, disengaja, 

                                                            
45 Moh. Ardani,Akhlak Tasawuf (Nilai-nilai Akhlak/budi Pekerti dalam Ibadat dan 

Tasawuf), (Jakarta: PT. Karya Mulia,2005), hlm. 29  
46 Amril Mansur, Akhlak Taswuf, (UIN Suska Riau dan LSFK2P Pekanbaru, 2007), 

hlm. 14 
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mendarah daging dan sebenarnya berdasarkan pada ajaran Islam. 

Dilihat dari segi sifatnya yang universal, maka akhlak Islami juga 

bersifat universal.47Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan 

macam-macam akhlak, agar terlihat lebih jelas.   

a) Akhlak Mahmudah 

Akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji sebagai lawan dari 

akhlak mazmumah (tercela). Seseorang yang tidak berakhlak 

mahmudah dapat dikatakan tidak ber Islam. Sebab hakikat agama 

Islam itu adalah ‘’Islam itu indah kebaikan budi pekerti “. Dengan 

akhlak mulia itu jugalah, Nabi muhammad diutus Allah ke 

permukaan bumi, sebagaimana lazimnya, akhlak atau prilaku itu 

tersimpan dalam kepribadian seseorang yang membedakannya 

dengan orang lain, atau dengan makhluk selain manusia. Dari 

unsur kepribadian itulah objek kajian ilmu psikologi yang 

memandang seseorang dari gejala kejiwaan yang sangat 

individual. Akhlak mahmudah sangat banyak jumlahnya, namun 

dilihat dari segi hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia 

dengan manusia, akhlak yang mulia itu dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu, [1] Akhlak Terhadap Allah, Akhlak terhadap Allah adalah 

pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia 

memiliki sifat-sifat terpuji demikian agung sifat itu, yang 

jangankan manusia, malaikat tidak akan menjangkau hakekatnya. 

                                                            
47 Abuddin Nata Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonesia. (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm.147 
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[2] Akhlak terhadap Diri Sendiri, Akhlak yang baik terhadap diri 

sendiri dapat diartikan menghargai, menghormati, menyayangi dan 

menjaga diri sendiri dengan sebaik-baiknya, karena sadar bahwa 

dirinya itu sebagai ciptaan dan amanah Allah yang harus 

dipertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya. Contohnya: 

Menghindari minuman yang beralkohol, menjaga kesucian jiwa, 

hidup sederhana serta jujur dan hindarkan perbuatan yang tercela. 

[3] Akhlak terhadap sesama manusia, Manusia adalah makhluk 

sosial yang kelanjutan eksistensinya secara fungsional dan optimal 

banyak bergantung pada orang lain, untuk itu, ia perlu 

bekerjasama dan saling tolong-menolong dengan orang lain. Islam 

menganjurkan berakhlak yang baik kepada saudara, Karena ia 

berjasa dalam ikut serta mendewasakan kita, dan merupakan orang 

yang paling dekat dengan kita. Caranya dapat dilakukan dengan 

memuliakannya, memberikan bantuan, pertolongan dan 

menghargainya. Akhlak sesama manusia dimaksudkan adalah 

bagaimana saling menghoramati orang lain, sekalipun terdapat 

perbedaan baik perbedaan pendapat bahkan agama, seperti contoh 

menerima pendapat orang lain jika itu lah yang benar, tidak 

mengganggu orang lain dalam melaksanakan ibadahnya.48 Jadi, 

manusia menyaksikan dan menyadari bahwa Allah telah 

mengaruniakan kepadanya keutamaan yang tidak dapat terbilang 

                                                            
48 Moh. Ardani.Akhlak Tasawuf (Nilai-nilai Akhlak/budi Pekerti dalam Ibadat dan 

Tasawuf, hlm. 49-57  
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dan karunia kenikmatan yang tidak bisa dihitung banyaknya, 

semua itu perlu disyukurinya dengan berupa berzikir dengan 

hatinya. Karena manusia adalah makhluk sosial maka ia perlu 

menciptakan suasana yang baik, satu dengan yang lainnya saling 

berakhlak yang baik. 

b) Akhlak al-Mazmumah 

Akhlak al-mazmumah (akhlak yang tercela) adalah sebagai lawan 

atau kebalikan dari akhlak yang baik sebagaimana tersebut di atas. 

Dalam ajaran Islam tetap membicarakan secara terperinci dengan 

tujuan agar dapat dipahami dengan benar, dan dapat diketahui 

cara-cara menjauhinya. Berdasarkan petunjuk ajaran Islam 

dijumpai berbagai macam akhlak yang tercela, di antaranya. [1] 

Berbohong, berbohong Ialah memberikan atau menyampaikan 

informasi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. [2] Takabbur 

(sombong), takabbur Ialah merasa atau mengaku dirinya besar, 

tinggi, mulia, melebihi orang lain. Pendek kata merasa dirinya 

lebih hebat. [3] Dengki, dengki Ialah rasa atau sikap tidak senang 

atas kenikmatan yang diperoleh orang lain.  [4] Bakhil atau kikir, 

bakhil Ialah sukar baginya mengurangi sebagian dari apa yang 

dimilikinya itu untuk orang lain.49 

4. Konsep Pendidikan Karakter  

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

                                                            
49 Ibid, hlm. 57-59 
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Karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin “Charakter”, 

yang antara lain berarti watak, tabiat, Sedangkan secara istilah, 

karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya dimana 

manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor 

kehidupannya sendiri50. Karakter adalah sifat kejiwaan, atau budi 

pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang51. 

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, 

hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Karakter dapat juga 

diartikan sama dengan akhlak dan budi pekerti, sehingga karakter 

bangsa identik dengan budi pekerti bangsa. 

Bangsa yang berkarakter adalah bangsa yang berakhlak dan 

berbudi pekerti, sebaliknya bangsa yang tidak berkarakter adalah 

bangsa yang tidak atau kurang berakhlak atau tidak memiliki standar 

norma dan perilaku yang baik. Dengan demikian, pendidikan karakter 

adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk memahami, membentuk, 

memupuk nilai-nilai etika, baik untuk diri sendiri maupun untuk 

semua warga masyarakat atau warga negara secara keseluruhan52. 

Karakter menurut Hurlock yaitu keselarasan individu dengan 

pola-pola kelompok sosial tempat individu itu hidup sebagai hasil 
                                                            

50 Mochtar Buchori, Character Building dan Pendidikan Kita.  Kompas  
51 Abdul majid, Dian andayani ,Pemikiran Pendidikan Islam...,hlm. 11 
52 Zubaedi, Design pendidikan karakter. (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 19 
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dari kontrol hati nurani terhadap tingkah laku individu. Dan 

komponen-komponen karakter menurut Hurlock yaitu antara lain 

aspek kepribadian, standar moral dan ajaran moral, pertimbangan 

nilai, upaya dan keinginan individu, hati nurani, pola-pola kelompok, 

dan tingkah laku individu dan kelompok. Jadi, karakter berasal dari 

nilai tentang sesuatu. Suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk 

perilaku anak itulah yang disebut karakter. Dapat dikatakan bahwa 

suatu karakter melekat dengan nilai dari perilaku tersebut, sehingga 

tidak ada perilaku yang tidak bebas dari nilai. Karakter yang kuat 

dibentuk oleh penanaman nilai yang menekankan tentang baik dan 

buruk. Nilai ini dibangun melalui penghayatan dan pengalaman, 

membangkitkan rasa ingin yang sangat kuat dan bukan menyibukkan 

diri dengan pengetahuan. 

Karakter merupakan istilah yang menunjuk pada aplikasi nilai-

nilai kebaikan dalam bentuk tingkah laku. Walaupun istilah karakter 

dapat menunjuk kepada karakter baik dan karakter buruk, namun 

dalam aplikasinya orang dikatakan berkarakter jika mengaplikasikan 

nilai-nilai kebaikan dalam perilakunya.53 

Pendidikan karakter menurut Ratna Megawangi yaitu sebuah 

usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan 

dengan bijak dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada 

                                                            
53 Euis Sunarti, Menggali Kekuatan Cinta, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 

2005), hlm. 1 
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lingkungannya. Sedangkan menurut Fakry Gaffar, pendidikan 

karakter merupakan sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan 

untuk ditumbuh kembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga 

menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu.54 Pendidikan 

karakter juga dapat dikatakan sebagai pendidikan untuk 

“membentuk” kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, 

yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah 

laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang 

lain, kerja keras, dan sebagainya.  

Russels Williams menggambarkan bahwa karakter adalah 

ibarat “otot, dimana “otot-otot” karakter akan menjadi lembek apabila 

tidak pernah dilatih, dan akan kuat dan kokoh apabila sering dipakai. 

Seperti seorang binaragawan yang terus menerus berlatih untuk 

membentuk ototnya, “otot-otot” karakter akan terbentuk dengan 

praktik latihan yang akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan.55 

Menurut pendapat Muhammad al-Ghazali, dalam bukunya 

yang berjudul “Akhlak Seorang Muslim” disebutkan bahwa 

pendidikan budi pekerti adalah suatu kekuatan yang sanggup menjaga 

manusia dari perbuatan-perbuatan yang rendah dan nista, serta 

pendorong terhadap perbuatan yang baik dan mulia.56 Abdullah Nasih 

Ulwan juga mengungkapkan beberapa macam pendidikan budi 

                                                            
54 Ibid, hlm.5 
55Adang Hambali dan Bambang Q-Anees, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, 

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm. 99 
56 Muhammad Al-Ghazali, Khuluqul Muslim Akhlak Seorang Muslim, penerjemah: Abu 

Laila dan Muhammad Tohir, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1995), hlm. 56 
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pekerti atau karakter yang perlu dikembangkan dan ditanamkan 

kepada anak. Pendidikan tersebut berupa penanaman nilai-nilai 

kejujuran, keikhlasan, sopan santun, keteguhan aqidah, kesabaran, 

kedermawanan, kebersihan, persaudaraan, persatuan, pergaulan, 

kasih sayang, ilmu dan akal, serta mengenai hal yang berhubungan 

dengan manajemen waktu.57 

Perbedaan akhlak dengan karakter yang dipahami oleh banyak 

pakar, akhlak dalam arti kondisi kejiwaan yang menjadikan 

pemiliknya melakukan sesuatu secara mudah, tanpa memaksakan 

diri, bahkan melakukannya secara otomatis, apa yang dilakukan bisa 

merupakan sesuatu yang baik, dan ketika itu ia dinilai menyandang 

akhlak karimah, mulia, teruji, dan bisa juga sebaliknya dan ketika ia 

dinilai menyandang akhlak yang buruk. seperti pandangan Ibnu 

Maskawih yang dikutip oleh Abuddin Nata, merupakan upaya ke 

arah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong sacara spontan 

lahirnya perbuatan yang bernilai baik dari seseorang. Dan karakter 

bisa diartikan sebagai tabi’at, watak, sifat-sifat kejiwaan, dengan kata 

lain, bahwa membangun karakter (character building) adalah proses 

mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa, sehingga berbentuk 

unik, menarik, dan berbeda atau dapat dibedakan dengan orang lain. 

Karakter dalam istilah sebagai sifat manusia pada umumnya, dimana 

manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor 

                                                            
57 Abdullah Nasih Ulwan,Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak, penerjemah:Khalilullah 

Ahmas Masjkur Hakim, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. 1992), hlm. 135 
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kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau 

budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok 

orang. Dalam kaitannya pendidikan akhlak, terlihat bahwa 

pendidikan karakter memiliki orientasi yang sama, yaitu 

pembentukan karakter. Perbedaan bahwa pendidikan akhlak terkesan 

timur dan islam, sedangkan pendidikan karakter terkesan barat dan 

sekuler. 

Hal ini penting dikembangkan karena nilai-nilai karakter di atas 

tidak akan pernah lenyap diterpa oleh kemajuan zaman dan bahkan 

seseorang yang mempunyai karakter tersebut akan semakin dicari 

oleh orang lain dijadikan sebagai panutan. Berikut ini merupakan 

nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada peserta didik 

menurut Heritage Foundation dan tertuang dalam sembilan pilar 

karakter yang dicetuskan oleh Ratna Megawangi adalah : 

1) Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 

2) Kemandirian dan Tanggung jawab. 

3) Kejujuran/amanah, bijaksana. 

4) Hormat dan santun. 

5) Dermawan, suka menolong dan gotong royong. 

6) Percaya diri, kreatif dan pekerja keras. 

7) Keadilan dan kepemimpinan. 

8) Baik dan rendah hati. 
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9) Toleransi, kedamaian dan kesatuan.58 

Sementara itu pendidikan karakter menurut Kementerian 

Pendidikan Nasional yang merupakan hasil kajian empirik pusat 

kurikulum. Nilai-nilai yang bersumber dari agama, pancasila, budaya dan 

tujuan pendidikan nasional.59 [1] Religius; [2] Jujur; [3] Toleransi; [4] 

Disiplin; [5] Kerja keras; [6] Kreatif; [7] Mandiri; [8] Demokratis; [9] 

Rasa Ingin Tahu; [10] Semangat Kebangsaan; [11] Cinta Tanah Air; [12] 

Menghargai Prestasi; [13] Bersahabat/ Komunikatif; [14] Cinta Damai; 

[15] Gemar Membaca; [16] Peduli Lingkungan; [17] Peduli Sosial; [18] 

Tanggung Jawab. 

Disamping itu pelaksanaannya juga harus memperhatikan K4 

(kesehatan, kebersihan, kerapian dan keamanan).60Pendidikan karakter 

memiliki sifat bidireksional (dua arah) dimana arahannya adalah anak 

mampu memiliki ketajaman intelektual dan integritas diri sebagai pribadi 

yang memiliki karakter kuat.61Thomas Lickona dalam Educating for 

Character) menuturkan bahwa pendidikan karakter merupakan suatu 

ikhtiar yang secara sengaja untuk membuat seseorang memahami, peduli 

dan bertindak atas dasar nilai-nilai yang etis.62Pendidikan karakter 

                                                            
58 Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai, (Bandung: CV. Alfabet, 2008), 

hlm. 110-111 
59 Mukhlas Samani, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2012), hlm. 9 
60 Ibid,hlm. 106 
61 Dony Koesoema A, Pendidikan Karakter:  Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, 

(Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hlm. 112 
62 Eka Nada Shofa, Pendidikan Karakter,www. staff.uns. ac. id 
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merupakan pendidikan budi pekerti plus yaitu yang melibatkan aspek 

pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). 

Menurut Thomas Lickona bahwa tanpa ketiga aspek tersebut maka 

pendidikan karakter tidak akan efektif.63Menurut sejarah diungkapkan 

bahwa pendidikan karakter merupakan misi utama para nabi. Nabi 

Muhammad SAW sejak awal tugasnya mempunyai sesuatu pernyataan 

yang unik bahwa dirinya diutus untuk menyempurnakan akhlak (karakter). 

Hal ini menunjukkan bahwa kedatangan Muhammad SAW ini 

mengindikasikan bahwa pembentukan karakter merupakan kebutuhan 

utama bagi tumbuhnya cara beragama yang dapat menciptakan peradaban. 

Pada sisi lain juga menunjukkan bahwa masing-masing manusia telah 

memiliki karakter tertentu, namun masih perlu diadakan pembinaan. 

b. Dasar Pendidikan Karakter 

Dalam Islam, tidak ada disiplin ilmu yang terpisah dari etika-

etika Islam. Sebagai usaha yang di identik dengan ajaran agama, 

pendidikan karakter dalam Islam memiliki keunikan dan perbedaan 

dengan pendidikan karakter di dunia barat. Perbedaan-perbedaan 

tersebut mencakup penekanan terhadap prinsip-prinsip agama yang 

abadi, aturan dan hukum dalam memperkuat moralitas, perbedaan 

pemahaman tentang kebenaran, penolakan terhadap otonomi moral 

sebagai tujuan pendidikan moral, dan penekanan pahala di akhirat 

sebagai motivasi perilaku bermoral. Inti dari perbedaaan-perbedaan 

                                                            
63 Hamid Darmaji, Belajar Pendidikan Karakter Dari Thomas Lickona, Blogspot. com. 

2014 
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ini adalah keberadaan wahyu ilahi sebagai sumber dan rambu-rambu 

pendidikan karakter dalam islam. Akibatnya, pendidikan karakter 

dalam Islam lebih sering dilakukan dengan cara doktriner dan 

dogmatis, tidak secara demokratis dan logis. Implementasi 

pendidikan karakter dalam Islam, tersimpul dalam karakter pribadi 

Rasulullah SAW. Dalam pribadi Rasul, tersemai nilai-nilai akhlak 

yang mulia dan agung. al-Qur’an dalam surat Al-Ahzab ayat 21 

mengatakan: 

 

ْسَوٌة َحَسَنٌة مِلَ 
ُ
ِه أ ي َرُسوِل اللَّ ِ َه َواْلَيْومَ َلَقْد َكاَن َلُكْم  ْن َكاَن َيْرُجو اللَّ  

راً  َه َكِث  ٓالْاِخر َوَذَكَر اللَّ
“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut 
Allah”.64 
 

Karakter tidak diragukan lagi memiliki peran besar dalam 

kehidupan manusia. Menghadapi fenomena krisis moral, tuduhan 

seringkali diarahkan kepada dunia pendidikan sebagai penyebabnya. 

Hal ini dikarenakan pendidikan berada pada barisan terdepan dalam 

menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan secara moral 

memang harus berbuat demikian.65 

Pembinaan karakter dimualai dari individu, karena pada 

hakikatnya karakter itu memang individual, meskipun ia dapat 

                                                            
64Al-Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI, (Jakarta: CV. Pustaka “AS”, 2015) 
65 Abuddin Nata. Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonesia. hlm. 219 
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berlaku dalam konteks yang tidak individual. Karenanya pembinaan 

karakter dimulai dari gerakan individual, yang kemudian 

diproyeksikan menyebar ke individu-idividu lainnya, lalu setelah 

jumlah individu yang tercerahkan secara karakter atau akhlak 

menjadi banyak, maka dengan sendirinya akan mewarnai masyarakat. 

Pembinaan karakter selanjutnya dilakukan dalam lingkungan 

keluarga dan harus dilakukan sedini mungkin sehingga 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Melalui 

pembinaan karakter pada setiap individu dan keluarga akan tercipta 

peradaban masyarakat yang tentram dan sejahtera. 

Dalam Islam, karakter atau akhlak mempunyai kedudukan 

penting dan dianggap mempunyai fungsi yang vital dalam memandu 

kehidupan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-

Qur’an surat An-Nahl ayat 90 sebagai berikut. 

ُمُر ِباْلَعْدِل َوٕالِاْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنهَ َعِن 
ْ
 ِإنَّ الّلَه َيأ

ِي َيِعظُ  ْ ُنَكِر َواْلَب
ْ
ُروَن اْلَفْحَشاء َوامل ُكْم َتَذكَّ  ُكْم َلَعلَّ

 
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.66 

 
Pendidikan karakter dalam Islam diperuntukkan bagi 

manusia yang merindukan kebahagiaan dalam arti yang hakiki, 

bukan kebahagiaan semu. Karakter Islam adalah karakter yang 

benar-benar memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk 
                                                            

66 Ibid 



65 
 

 

terhormat sesuai dengan fitrahnya.67 Islam merupakan agama yang 

sempurna, sehingga tiap ajaran yang ada dalam Islam memiliki dasar 

pemikiran, begitu pula dengan pendidikan karakter. Adapun yang 

menjadi dasar pendidikan karakter atau akhlak adalah al-Qur’an dan 

al-Hadits, dengan kata lain dasar-dasar yang lain senantiasa di 

kembalikan kepada al-Qur’an dan al-Hadits. Di antara ayat al-Qur’an 

yang menjadi dasar pendidikan karakter adalah surat Luqman ayat 

17-18 sebagai berikut. 

َْعُروِف َوٱْنَه َعِن 
ْ
ُمْر ِبٱمل

ْ
َلٰوَة َوأ ِقِم ٱلصَّ

َ
َّ أ َ ُب ٰى َماَيٰ َ ْر َع ِ ُنَكِر َوٱْص

ْ
 ٱمل

اِس َواَل   َك ِللنَّ ْر َخدَّ ُمورَواَل ُتَصّعِ
ُ
ِلَك ِمْن َعْزِم ٱأْل

ٰ
َصاَبَك ۖ ِإنَّ َذ

َ
 أ

َه اَل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْختَ  ْرِض َمَرًحا ۖ ِإنَّ ٱللَّ
َ
ى ٱأْل ِ  اٍل َفُخور َتْمِش 

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 
mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan 
yang mungkar dan Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. 
Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan 
(oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari 
manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka 
bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang sombong lagi membanggakan diri”.68 

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ajaran Islam serta 

pendidikan karakter mulia yang harus diteladani agar manusia yang 

hidup sesuai dengan tuntunan syari’at, yang bertujuan untuk 

kemaslahatan serta kebahagiaan umat manusia. sesungguhnya 

Rasulullah adalah contoh serta teladan bagi umat manusia yang 

mengajarkan serta menanamkan nilai-nilai karakter yang mulia 

                                                            
67Abdul Majid, Dian Andayani. Pemikiran Pendidikan Islam. hlm. 61 
68 Al-Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI, (Jakarta: PT, Al-Hikmah 2014) 



66 
 

 

kepada ummatnya. Sebaik-baik manusia adalah yang baik karakter 

atau akhlaknya dan manusia yang sempurna adalah yang memiliki 

akhlak al-karimah, karena ia merupakan cerminan iman yang 

sempurna. 

c. Starategi Implementasi Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter dapat diimplementasikan melalui 

beberapa starategi dan pendekatan yang meliputi: [1] Pengintegrasian 

nilai dan etika pada setiap mata pelajaran; [2] internalisasi nilai 

positif yang ditanamkan oleh semua warga sekolah (kepala sekolah, 

guru, dan orang tua); [3] pembiasaan dan latihan. Dengan komitmen 

dan dukungan berbagai pihak, institusi sekolah dapat 

mengimplementasiakan kegiatan-kegiatan positif seperti salam, 

senyum, dan sapa (3S) setiap hari saat anak datang dan pulang 

sekolah; [4[ pemberian contoh/teladan; [5] penciptaan suasana 

berkarakter disekolah; [6] pembudayaan. Pembudayaan adalah tujuan 

institusional suatu lembaga yang ingin mengimplementasikan 

pendidikan karakter disekolah. Tanpa adanya pembudayaan, nilai dan 

etika yang diajarkan hanya akan menjadi pengetahuan kognitif 

semata. Perlu upaya, komitmen, dan dukungan dari semua komponen 

untuk mendukung keberhasilan pendidikan karakter berbasis nilai dan 

etika tersebut. 

Pendidikan karakter bukan berdiri sendiri, melainkan 

merupakan suatu nilai yang menjadi satu kesatuan dengan setiap mata 
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pelajaran disekolah. Proses pendidikan karakter tidak dapat langsung 

dilihat hasilnya dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan proses 

yang kontinu dan konsisten. Pendidikan karakter berkaitan dengan 

waktu yang panjang sehingga tidak dapat dilakukan dengan hanya 

satu kegiatan saja. Disinilah pentingnya pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter harus terintegrasi dalam kehidupan sekolah, baik 

dalam konteks pembelajaran didalam kelas maupun diluar kelas. 

Pendidikan karakter disekolah sangat dipengaruhi oleh 

perilaku guru. Perilaku guru yang negatif dapat membunuh karakter 

anak yang positif (seperti pemarah, kurang peduli, merendahkan diri 

anak, mempermalukan anak didepan kelas, dan sebagainya). Adapun 

perilaku guru yang positif (seperti sabar, memberikan pujian kepada 

anak, kasih sayang, adil, bijaksana, ramah, dan santun) akan 

membangun dan menguatkan karakter positif anak. Strategi 

pembelajaran pendidikan karakter dapat dilihat dalam empat bentuk 

integrasi, yaitu: [1] integrasi kedalam mata pelajaran; [2] integrasi 

melalui pembelajaran tematik; [3] integrasi melalui penciptaan 

suasana berkarakter dan pembiasaan; [4] integrasi melalui kegiatan 

ektrakurikuler; [5] integrasi antara program pendidikan sekolah, 

keluarga, dan masyarakat.69 

d. Tahap-Tahap Pembentukan Karakter 

                                                            
69 Agus Zaenul Fitri dalam Musfah, Pemikian Pendidikan: Upaya Membangun Manusia 

Berkarakter Melalui Pendidikan Holistik (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 132 
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Membentuk karakter pada diri anak memerlukan suatu tahap 

yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan. Sebagai individu 

yang sedang berkembang, anak memilki sifat suka meniru tanpa 

mempertimbangkan baik atau buruk. Hal ini didorong oleh rasa ingin 

tahu dan ingin mencoba sesuatu yang diminati, yang kadangkala 

muncul secara spontan. Sikap jujur yang menunjukkan kepolosan 

seorang anak merupakan ciri yang juga dimilikinya. Kehidupan yang 

dirasakan anak tanpa beban menyebabkan anak selalu tampil riang 

dan dapat bergerak dan beraktifitas secara bebas. Dalam aktivitas ini, 

anak cenderung menunjukkan sifat ke-aku-annya. Akhirnya, sifat 

unik menunjukkan bahwa anak merupakan sosok individu yang 

kompleksi yang memiliki perbedaan dengan individu lainnya. 

Anak akan melihat dan meniru apa yang ada disekitarnya, 

bahkan apabila hal itu sangat melekat pada diri anak akan tersimpan 

dalam memori jangka panjang (Long Term Memory). Apabila yang 

disimpan dalam LTM adalah hal yang positif (baik), reproduksi 

selanjutnya akan menghasilkan perilaku yang konstruktif. Namun, 

apabila yang masuk kedalam LTM adalah suatu yang negatif (buruk), 

reproduksi yang akan dihasilkan dikemudian hari adalah hal-hal yang 

destruktif. Pemahaman guru tentang karakteristik anak akan 

bermanfaat dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang 

mendukung perkembangan anak. Anak pada usia sekolah umumnya 

telah terampil dalam bebahasa. Sebagian besar dari mereka senang 
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berbicara, khususnya dalam kelompoknya. Oleh karena itu, sebaiknya 

anak diberi kesempatan untuk berbicara. Sebagian dari mereka jiga 

perlu dilatih untuk menjadi pendengar yang baik. 

Kompetensi anak perlu dikembangkan melalui intraksi, minat, 

kesempatan, mengagumi, dan kasih sayang. Berta Shite dan Wittig 

menjelaskan cara agar anak dapat berkembang menjadi kompeten 

dengan cara intraksi sesering mungkin dan bervariasi dengan baik. 

Orang tua sering menunjukkan minat terhadap apa yang dilakukan 

dan dikatakan anak. Berikan kesempatan kepada anak untuk 

mengamati, mengenal, dan mendapatkan pengalaman dalam banyak 

hal. Berikan kesempatan dan doronglah anak untuk melakukan 

berbagai kegiatan secara mandiri. Doronglah anak agar mau mencoba 

mendapatkan keterampilan dalam berbagai tingkah laku. Tentukan 

batas-batas tingkah laku yang diperbolehkan oleh lingkungannya. 

Kagumilah apa yang dilakukan anak. Sebaiknya, apabila 

berkomunikasi dengan anak, lakukan dengan hangat dan dengan 

ketulusan hati. Umumnya guru mempunyai kecenderungan 

memperlakukan anak didiknya sebagai anak yang memiliki 

kemampuan rata-rata atau sedikit diatas rata-rata. Walaupun pada 

umumnya kecenderungan dari sikap tersebut dapat diterima, tetapi 

dalam beberapa hal kurang dapat diterima. Pada kenyataannya, ada 

anak yang menyimpang dari kondisi rata-rata dan tentunya program 

pendidikan untuk mereka sebaiknya berbeda dengan anak yang rata-
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rata. Perbedaan yang ada diantara anak-anak disebabkan oleh faktor 

bahasa, kelas sosial-ekonomi, dan perbedaan atau kelainan yang 

ditemukan. 

e. Unsur-Unsur Karakter 

Ada beberapa dimensi manusia yang secara psikologis dan 

sosiologis perlu dibahas dalam kaitannya dengan terbentuknya 

karakter pada diri manusia. Adapun unsur-unsur tersebut adalah 

sikap, emosi, kemauan, kepercayaan dan kebiasaan70. Sikap 

seseorang akan dilihat orang lain dan sikap itu akan membuat orang 

lain menilai bagaimanakah karakter orang tersebut, demikian juga 

halnya emosi, kemauan, kepercayaan dan kebiasaan, dan juga konsep 

diri. [1] Sikap, Sikap seseorang biasanya adalah merupakan bagian 

karakternya, bahkan dianggap sebagai cerminan karakter seseorang 

tersebut, Tentu saja tidak sepenuhnya benar, tetapi dalam hal tertentu 

sikap seseorang terhadap sesuatu yang ada dihadapannya 

menunjukkan bagaimana karakternya. [2] Emosi, Emosi adalah gejala 

dinamis dalam situasi yang dirasakan manusia, yang disertai dengan 

efeknya pada kesadaran, perilaku, dan juga merupakan proses 

fisiologis. [3] Kepercayaan, Kepercayaan merupakan komponen 

kognitif manusia dari faktor sosiopsikologis. Kepercayaan bahwa 

sesuatu itu “benar” atau “salah” atas dasar bukti, sugesti otoritas, 

pengalaman, dan intuisi sangatlah penting untuk membangun watak 

                                                            
70 Fatchul Mu’in, Pedidikan karakter kontruksi teoritik dan praktek. hlm. 168 
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dan karakter manusia. jadi, kepercayaan itu memperkukuh eksistensi 

diri dan memperkukuh hubungan dengan orang lain. [4] Kebiasaan 

dan Kemauan, Kebiasaan adalah komponen konatif dari faktor 

sosiopsikologis. Kebiasaan adalah aspek perilaku manusia yang 

menetap, berlangsung secara otomatis, dan tidak direncanakan. 

Sementara itu, kemauan merupakan kondisi yang sangat 

mencerminkan karakter seseorang. Ada orang yang kemauannya 

keras, yang kadang ingin mengalahkan kebiasaan, tetapi juga ada 

orang yang kemauannya lemah. Kemauan erat berkaitan dengan 

tindakan, bahkan ada yag mendefinisikan kemauan sebagai tindakan 

yang merupakan usaha seseorang untuk mencapai tujuan. [5] Konsep 

diri, Hal penting lainnya yang berkaitan dengan (pembangunan) 

karakter adalah konsep diri. Proses konsepsi diri merupakan proses 

totalitas, baik sadar maupun tidak sadar, tentang bagaimana karakter 

dan diri kita dibentuk. Dalam proses konsepsi diri, biasanya kita 

mengenal diri kita dengan mengenal orang lain terlebih dahulu. Citra 

diri dari orang lain terhadap kita juga akan memotivasi kita untuk 

bangkit membangun karakter yang lebih bagus sesuai dengan citra. 

Karena pada dasarnya citra positif terhadap diri kita, baik dari kita 

maupun dari orang lain itu sangatlah berguna. 

5. Metode Pendidikan Karakter 

Metode berasal dari bahasa latin “meta”yang berarti melalui, dan 

“hodos”yang berarti jalan atau cara. Dalam bahasa arab disebut 
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“tariqah” artinya jalan, cara sistem atau ketertiban dalam mengerjakan 

sesuatu. Sedangkan menurut istilah ialah suatu sistem atau cara yang 

mengatur suatu cita-cita. Metode yaitu cara kerja yang bersistem yang 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang 

telah ditentukan.71Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode 

pendidikan karakter adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan 

pendidikan dalam pembentukan karakter. Pendidikan karakter di sekolah 

lebih banyak berurusan dengan penanaman nilai. 

Dengan adanya metode pendidikan karakter maka pendidikan 

karakter dapat dilaksanakan secara integral dan utuh, sehingga tujuan 

pendidikan karakter akan semakin terarah dan efektif.72Metode yang 

digunakan untuk pendidikan anak harus dapat mengoptimalkan 

kemampuan anak. Proses pendidikan yang dilaksanakan juga harus 

disesuaikan dengan tingkat usia anak, dari mulai perkembangan anak 

awal sampai dewasa. Dalam proses pendidikan, kesalahan pendidikan 

anak usia awal akan berdampak negatif terhadap perkembangan anak di 

masa yang akan datang, untuk memperolah kualifikasi metode yang 

tepat guna, pemilihan metode harus didasarkan pada karakteristik 

perkembangan anak yang sesuai dengan periodesasi anak itu. Jadi yang 

dimaksud metode adalah cara kerja yang bersistem dan digunakan untuk 

menuntun dan membimbing anak untuk mencapai tujuan yang 

                                                            
71 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. hlm. 

581 
72 Novan Ardy Wiyani,Manajemen Pendidikan Karakter : Konsep dan Implementasinya 

di Sekolah, (Yogyakarta: Pedagogia, 2012), hlm.72 
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ditetapkan. Untuk mencapai tujuan pendidikan karakter, khususnya 

pendidikan yang mengutamakan karakter pribadi muslim maka 

diperlukan metode yang dapat mengantarkan anak kearah tujuan 

pendidikan Islam. 

Metode yang mampu membentuk pribadi anak menjadi manusia 

yang cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional dan sosial, cerdas 

secara intelektual, cerdas secara kinestetis, baik dan bermoral menjadi 

warga negara dan masyarakat yang baik dan bertanggung 

jawab.73Pendidikan yang mengakarkan pada konteks sekolah akan 

mampu menjiwai dan mengarahkan sekolah pada penghayatan 

pendidikan karakter Untuk itu dalam mencapai pertumbuhan integral 

dalam pendidikan karakter perlu dipertimbangkan berbagai macam 

metode yang membantu mencapai idealisme dan tujuan pendidikan 

karakter. Metode ini bisa menjadi unsur yang sangat penting bagi 

pendidikan karakter, yang mencakup lembaga pendidikan formal 

maupun informal.yang realistis, konsisten, dan integral. Paling tidak ada 

beberapa unsur yang perlu dipertimbangkan yakni:74 

a. Mengajarkan 

Untuk dapat melakukan yang baik, adil, dan bernilai harus 

mengetahui dengan jernih apa yang dinamakan kebaikan, keadilan 

dan nilai. Pendidikan karakter mengandalkan pendidikan teoritis 

                                                            
73 Sutuarjo Adisusilo,Pembelajaran Nilai Karakter: Kontruksivisme dan VCT Sebagai 

Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 132 
74 Novan Ardy Wiyani, Manajemen Pendidikan Karakter:  Konsep dan 

Implementasinya di Sekolah, hlm.73 
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tentang konsep-konsep nilai tertentu. Metode pendidikan karakter 

akan dapat mengantarkan pada nilai-nilai perilaku yang bisa 

dikembangkan dalam mengembangkan karakter pribadinya. 

b. Keteladanan 

Keteladanan menjadi hal klasik bagi berhasilnya tujuan pendidikan 

karakter, anak akan belajar dari apa yang dilihat. Kata-kata yang 

disampaikan kepada anak akan mampu menggerakkan, tetapi 

keteladanan menjadi metode dalam pendidikan karakter yang 

menarik hati. 

 

 

c. Menentukan prioritas 

Pendidikan memiliki prioritas dan tuntutan dasar akan karakter yang 

ingin diterapkan, demikian pula dalam penggunaan metode sebagai 

sarana efektif tercapainya tujuan. Dengan adanya pemilihan dan 

prioritas yang jelas, akan didapat proses evaluasi atas keberhasilan 

pendidikan karakter. Hal ini ditandai dengan terlihatnya kemajuan 

dan kemunduran dalam perilaku anak. Secara umum, Ratna 

Megawangi yang menengarai perlunya metode 4M dalam 

pendidikan karakter, yaitu mengetahui, mencintai, menginginkan 

dan mengerjakan kebaikan secara simultan dan berkesinambungan. 

Metode pendidikan karakter ini menunjukkan bahwa karakter 

adalah sesuatu yang dikerjakan berdasarkan kesadaran yang utuh, 

yaitu sesuatu yag diketahui secara sadar, mencintainya dan 
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diinginkannya. Dalam menyampaikan materi pendidikan perlu 

ditetapkan metode yang didasarkan pada kondisi manusia dengan 

segala unsur penciptaannya, seperti jasmani, akal dan jiwa untuk 

mengarahkan menjadi manusia yang sempurna.75 

Al-Qur’an sebagai rujukan pendidikan agama Islam 

menawarkan prinsip metode yang baik, bahwa dalam proses 

bimbingan harus disesuaikan dengan karakter individu yang 

dibimbing, baik dari segi bahasa maupun gaya yang yang 

dipakai.76Bertolak dari pandangan tersebut, yaitu proses bimbingan 

itu harus disesuaikan dengan karakter individu yang dibimbing, baik 

dari segi bahasa maupun gaya yang dipakai. Banyak pakar 

menterjemahkannya dalam berbagai metode yang praktis dan 

aplikatif. 

Abuddin Nata berpendapat bahwa metode-metode yang 

digunakan dalam pendidikan akhlak dalam pendidikan karakter 

anak antara lain metode teladan, kisah-kisah, nasehat, pembiasaan, 

hukuman dan ganjaran, ceramah, diskusi, dan metode lainnya 

seperti perintah dan larangan, pemberian suasana, metode 

kelompok, instruksi, bimbingan dan penyuluhan, perumpamaan, 

taubat, ampunan dan metode penyajian.77 Sedangkan Muhammad 

                                                            
75Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 

94 
76 Muhammad Athiyyah Al Abrosyi, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1970), hlm. 2 
77 Zakiah Daradjat,Kebahagiaan, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1990), 

hlm. 44 
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Nur Suwaid berpendapat bahwa metode yang dapat digunakan 

pendidik dalam mendidik karakter anak antara lain metode untuk 

mempengaruhi kognitif anak, metode untuk mempengaruhi afektif 

anak dan metode yang mempengaruhi psikomotorik anak.78Doni 

Koesoema mengajukan lima metode pendidikan karakter (dalam 

penerapan lembaga di sekolah), yaitu mengajarkan, keteladanan, 

menentukan prioritas, praksis prioritas dan refleksi.79Keberhasilan 

proses pendidikan dalam mengantarkan anak mencapai tujuan yang 

diharapkan tidak dapat terlepas dari peranan metode yang 

digunakan. Metode pendidikan karakter yakni semua upaya, 

prosedur dan cara yang ditempuh untuk menanamkan karakter pada 

diri anak. Dengan ajaran-ajaran yang bijak, Islam memerintahkan 

pendidik dengan prinsip-prinsip yang konsisten untuk mengarahkan 

dan mendidik anak-anak.80 

Dalam proses pendidikan akhlak metode mempunyai 

kedudukan yang sangat penting dalam upaya menanamkan nilai-

nilai pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan metode menjadi sarana 

pelaksana dari apa saja yang diajarkan tersebut dapat dipahami oleh 

anak didik menjadi pengertian-pengertian yang fungsional dalam 

tingkah lakunya. Oleh karena itu pendidikan apapun, jika tidak 

menggunakan perantara seperti metode maka hasilnya akan jauh 

                                                            
78 Muhammad Nur Suwaid, Prophetic Parenting, Cara Nabi Mendidik Anak, 

(Yogyakarta: Pro U Media, 2012), hlm. 165 
79 Novan Ardy Wiyan, Manajemen Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasinya 

di Sekolah I, hlm.74 
80 Abdullah Nasih Ulwan, Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak. hlm. 135 
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dari kata-kata maksimal dan dapat dikatakan bahwa materi 

pendidikan tanpa metode tidak akan dapat terealisasi secara efektif 

dan efisisen dalam proses pendidikan guna mencapai tujuan. 

6. Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Nasional 

Adalah merupakan tujuan pendidikan nasional, dalam alinea ke-

empat dari UUD 1945 disebutkan pemerintah mempunyai peran yang 

sangat besar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai 

bentuk nyata perhatian pemerintah yaitu dengan membentuknya Sistem 

Pendidikan Nasional, sehingga segala apapun kegiatan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh pihak swasta maupun pemerintah wajib mengacu 

terhadap sistem Pendidikan Nasional. 

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, Kebudayaan Nasional 

Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Dari pengertian tentang 

pengertian Pendidikan Nasional tersebut sesuai dengan Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia tahun1945 pasal 31 ayat 3 yang 

mengamanatkan bahwa, “Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka 
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mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang 

Undang.”81 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Kemudian dijelaskan secara jelas dalam fungsi dan 

tujuan dari tujuan nasional:82 

Dari fungsi dan tujuan nasional tersebut terdapat 5 sampai 8 

potensi peserta didik yang sangat lekat dengan pendidikan karakter, 

sehingga pendidikan karakter sebenarnya menjadi roh yang memberikan 

warna dalam tujuan pendidikan nasional. Nilai-Nilai karakter tersebut 

adalah beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

B. Riwayat Ringkas Imam Nawawi 

Nama lengkapnya adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husein bin 

Jam’ah al-Hazi Muhyidin Abu Zakariya An-Nawawi Asy-Syafi’i Al-Allamah, 

                                                            
81 Haidar Putra Dauly, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di 

Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 4 
82 Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional(Sisdiknas), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 8 
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Syaikhul Madzhab dan termasuk fuqaha senior.83 Beliau lahir di Nawa, sebuah 

desa di selatan Damsyiq pada tahun 631 H. beliau tumbuh dan melihat lailatul 

qadar tatkala berumur tujuh tahun dan tanda-tanda kebagusannya telah 

nampak pada diri beliau. Syaikh Yasin bin Yusuf Al-Marakisyi berkata, “Aku 

melihat Syaikh tatkala beliau berumur 10 tahun di Nawa, anak-anak yang lain 

memaksa beliau untuk diajak bermain, namun beliau lari dari mereka sembari 

menangis karena dipaksa bermain dengan mereka. Beliau menghafal al-

Qur’an pada umur tersebut dan jadilah al-Qur’an itu sesuatu yang dicintai 

hatinya.84 

Beliau senantiasa berkutat dengan ilmu dan meniti jejak para salaf 

dalam beribadah, baik dalam hal shalat, shiyam, wara’ dan tidak menyia-

yiakan waktu sedikit pun, beliau membaca 12 pelajaran setiap harinya dari 

para syaikh berupa penjelasan maupun pendalaman dari kitab Al- Wasith, juga 

Al-Muhadzdzab, Al-Jam’u baina Shahihain, Shahih Muslim, Al-Lam’u, karya 

Abu Ishaq Asy-Syairazi, Ushul Al-Fiqh, Al-Muntakhib, karya Fakhru Ar-Razi, 

nama-nama rijalul hadist dan tentang pokok-pokok dien. Beliau juga menta’liq 

apa-apa yang berkaitan dengan kitab-kitab tersebut, menerangkan yang sulit 

dan menjelaskan kaidah-kaidah bahasanya. Allah memberkahi waktu beliau 

dan membantunya untuk meraih apa yang beliau tekadkan.85  

Dengan semangat beliau yang tinggi dalam hal ilmu ini, beliau tidak 

tidur malam melainkan sebentar saja. Beliau tidur sejenak bersandarkan buku-

                                                            
83 Ibnu Daqiq Al-‘Ied, Syarh Matan Al-Arba’in An-Nawawiyah, Terj. Abu Umar 

Abdullah Asy-Syarif, (Solo: At-Tibyan, 2002), hlm. 12 
84 Ibid., hlm. 12 
85 Ibid., hlm. 13 
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bukunya kemudian bangun untuk mengulangi pelajaran dan ilmu. Beliau tidak 

menyia-nyiakan waktu malam atau pun siangnya. Selalu beliau gunakan 

waktunya untuk sibuk dengan ilmu dan ibadah, sampai-sampai manakala 

beliau bepergian, ketika berada di jalan beliau tetap asyik mengulang-ulang 

hafalannya, terlebih dengan banyaknya beliau membaca al-Qur’an a l-Karim 

dan kebiasaan beliau untuk senantiasa berdzikir serta berpaling dari dunia 

menghadapkan wajahnya ke akhirat.86 Syaikh an-Nawawi hidup dengan 

meneladani para syaikh dan pendahulu mereka (para salaf), meniti jejak 

mereka membuat hidup beliau dipenuhi dengan taqwa dan qana’ah, wara’, 

merasa diawasi Allah baik tatkala sendiri maupun di saat ramai, beliau 

tinggalkan lezatnya makanan dan mewahnya pakaian, beliau mencukupkan 

diri dengan sedikit makan dan berpakaian yang sederhana.87 

Manakala ajal beliau mulai dekat, beliau pergi ke Kairo untuk 

berziarah ke makam Imam Asy-Syafi’i. Tatkala beliau melihat lokasi 

pemakaman beliau, tiba-tiba beliau berhenti dan tidak melangkah menuju ke 

arahnya. Maka dikatakan kepada beliau, “Mengapakah anda tidak melangkah 

maju?’ Beliau menjawab, “Kalau saja Imam Syafi’i masih hidup, niscaya saya 

akan berhenti dengan hanya melihat rumahnya,” lalu beliau pulang tanpa 

diketahui oleh seorang pun dari keluarganya. Beliau mengembalikan kitab-

kitab yang beliau pinjam dari orang lain dan beliau kunjungi kuburan para 

syaikhnya lalu mendo’akan mereka seraya meneteskan air mata, juga 

mengunjungi sahabat-sahabatnya yang masih hidup dan berpamitan dengan 

                                                            
86Ibid, hlm. 14 
87 Ibid, hlm. 14 
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mereka. Selanjutnya beliau melakukan safar ke Nawa dan disana beliau 

menderita sakit dan wafat pada malam Rabu tanggal 24 Rajab tahun 676 H 

dan disanalah beliau dikebumikan.88 

1. Karya-Karya Imam Nawawi 

Beliau memiliki karya yang berjumlah banyak, bermanfa’at besar 

dan berfaedah ummat muslim dan muslimat. Di antara bab-babnya ada 

yang telah beliau sempurnakan ada pula yang belum disempurnakan. Di 

antara karya beliau adalah: 

a) Al-Adzkar, Kitab yang menerangkan hubungan kepada Allah dan 

Manusia. 

b) Bustanul ‘Arifin, Kitab tentang taman-taman orang-orang ‘Arif. 

c) Riyadhus Shalihin, Kitan tentang jalan menuju akhirat, tuntunan adab, 

pelatihan jiwa. 

d) Syarh Al-Jami’ Ash-Shahih Lil Bukhari Ila Akhiri KitabiAl-Iman, 

membahas tentang hadist shahih bukhari. 

e) Al-Mantsuurat Wa Uyun Al-Masail Al-Muhimmat, kitab yang 

menerangkan tentang berbagai dalam urusan agama. 

B. Penelitian Yang Relevan 

Adapun judul yang dikaji adalah  nilai-nilai pendidikan akhlak 

dalam kitab al-Arba’in al-Nawawiyah. Agar tidak terjadi kesalah pahaman  

dalam peneletian ini penulis membuat beberapa kajian yang relevan, Kajian 

                                                            
88Ibid, hlm. 17 
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tentang Karya Imam nawawi pada dasarnya sudah banyak yang diteliti oleh 

peneliti-peneliti terdahulu. diantaranya adalah: 

Pertama: Tesis Abdul Kirom (2013) Uneversitas Islam Negeri 

(UIN) Sunan Kalijaga. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab 

Wasaya Al-Aba’ Lil Abna’ Karangan Syaikh Muhammad Syakir Al-

Iskandari dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam. Kitab 

Wasaya Al-Aba’ Lil Abna’ tentang akhlaq-akhlaq yang mulia (yang 

diridhoi Allah)  Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan 

diteliti ini adalah objek penelitian di atas sama-sama pendidikan akhlak. 

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada kitab yang 

diteliti, penelitian diatas adalah kitab  Wasaya Al-Aba’ Lil Abna’ 

Sedangkan peneliti fokus pada kitab al-Arba’in al-Nawawiyah.  

Kedua: Jurnal Ngumdatul Qori (2017) Nilai-Nilai Pendidikan 

Akhlak Dalam Kitab Al-Adzkar Karya Imam Nawawi. yang menjelaskan 

tentang hubungan dengan Allah dan Manusia. Persamaan penelitian di atas 

dengan penelitian ini adalah pada obyek penelitian yakni sama-sama 

meneliti tentang pendidikan akhlak. Perbedaannya pada subyek penelitian, 

pada penelitian di atas subyek penelitian adalah Kitab Al-Adzkar sedangkan 

pada penelitian ini adalah kitab al-Arba’in al-Nawawiyah.   

Ketiga Jurnal M. Kafabi Isna (2017) IAIN Salatiga dengan judul 

“Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Sullamut Taufiq Karya Imam 

Muhammad Nawawi” yang menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan 

akhlak yang terkandung dalam Kitab Sullamut Taufiq karya Imam Nawawi. 
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Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada obyek 

penelitian yakni sama-sama meneliti tentang pendidikan akhlak. 

Perbedaannya pada subyek penelitian, pada penelitian di atas subyek 

penelitian adalah Sullamut Taufiq  sedangkan pada penelitian ini adalah 

kitab al-Arba’in al-Nawawiyah.   

Keempat: Tesis Saiful Amri (2016) IAIN Salatiga dengan judul 

“Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Khulashah Nurul Yaqin karya 

Muhammad Khudhari Bek” yang menjelaskan tentang nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang terkandung dalam Kitab Khulashah Nurul Yaqin 

karya Muhammad Khudhari Bek. Persamaan penelitian di atas dengan 

penelitian ini adalah pada obyek penelitian yakni sama-sama meneliti 

tentang pendidikan akhlak. Perbedaannya pada subyek penelitian, pada 

penelitian di atas subyek penelitian adalah Khulashah Nurul Yaqin 

sedangkan pada penelitian ini adalah kitab al-Arba’in al-Nawawiyah. 

Kelima: Tesis Sri Widayati (2016) dengan judul “Nilai-nilai 

Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur’an (Tela’ah Surat ‘Abasa Ayat 1-10)” 

yang menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung 

dalam Al-qur’an (Tela’ah Surat ‘Abasa Ayat 1-10).  Persamaan penelitian 

di atas dengan penelitian yang akan diteliti ini adalah objek penelitian, 

sama-sama pendidikan akhlak, perbedaannya adalah pada subyek 

penelitiannya, subyek penelitian di atas adalah Al-qur’an (Tela’ah Surat 

‘Abasa Ayat 1-10). Sedangkan sumber penelitian ini adalah kitab al-

Arba’in al-Nawawiyah. 
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Keenam: Jurnal Abdul Khamid (2017) Nilai-Nilai Pendidikan 

Akhlak dalam Kitab Nashaihul ‘Ibad Karya Imam Nawawi al-Bantani yang 

menjelaskan tentang nasehat-nasehat kepada hamba.   Perbedaan penelitian 

ini adalah pada kitab yang diteliti, penulis merujuk pada kitab al-Arba’in 

al-Nawawiyah. Sedangkan Abdul Khalid merujuk pada kitab Nashaihul 

‘Ibad. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis pendidikan Akhlak. 

Ketujuh: Jurnal Rohman Abidir (2014) Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya yang judul penelitiannya “Nilai-Nilai Pendidikan 

Akhlak dalam Kitab Bidayat Al-Hidayah Al-Ghazali dan relevansinya 

dengan pendidikan karakter di Indonesia. Kitab yang menjelaskan tentang 

permulaan petunjuk, mempunyai nilai-nilai pendidikan akhlak yang holistik 

yakni meliputi akhlak kepada Allah Swt, akhlak kepada diri sendiri dan 

akhlak kepada orang lain Persamaan penelitian ini adalah sama-sama 

menganalisis pendidikan akhlak. 

Kedelapan: Jurnal Penelitian Ulfatur Rohmah (2015) Universitas 

Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Bimbingan Agama 

Islam Bidang Akhlak Bagi Santri Pondok Pesantren Qosim Al-Hadi Mijen 

Semarang Melalui Kajian Kitab Ta’lim Al-Muta’allim” Kitab yang 

membahas tentang adab. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis 

pendidikan Akhlak; sedangkan penulis fokus pada pemikiran pendidikan 

akhlak Imam Nawawi dalam kitab al-Arba’in al-Nawawiyah. 
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Kajian ini belum ada khusus mengenai akhlak yang di relevansikan 

dengan pendidikan karakter, penulis ketahui dari penelitian yang relevan di 

atas,dan penulis akan tambah di antaranya adalah: 

a. Studi Kritik Hadist Kitab Kasyifah al-Saja Karya Imam Nawawi al-

Bantani (BAB TAUHID). UIN Walisongo oleh Ahmad Yazid Aqi 

b. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab al-Adzkar Karya Imam 

Nawawi. IAIN Salatiga oleh Ngumdatul Qodri 

c. Adab Guru dan Murid Menurut Imam Nawawi ad-Dimasyq dan 

Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam (Tela’ah Kitab at-

Tibyan Fi Adabi Hamalah al-Qur’an dan al-Majmu’ Syarh al-

Muhazzab oleh Sutri Cahyo Kusuma. 
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BAB III 

 
METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian 

 
Jenis penelitian ini adalah tergolong dalam penelitian deskriptif 

kualitatif, metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan 

dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 

sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa yang terjadi pada masa sekarang.1 

B.  Pendekatan Penelitian 

 
Adapun pendekatan yang peneliti dalam penelitian ini adalah 

pendekatan analisis wacana yaitu seperangkat prinsip metodologis yang luas, 

diterapkan dalam bentuk ujaran atau percakapan dan teks, baik yang terjadi 

secara alamiah maupun yang telah direncanakan sebelumnya.2 

Teun van dijk membagi teks bacaan menjadi tiga struktur yaitu: 

 
1.   Sturktur makro 

 
Sturktur  makro  adalah  makna  global  yang  diamati  dan  dikemukakan 

dalam  suatu  teks  atau  berita  bias  jadi  dalam  berbentuk  tema  atau 

sejenisnya. 

2.   Superstruktur 

 
Ini adalah wacana atau gagasan yang dibangun secara utuh dalam suatu 

teks menjadi rangkaian kata yang menerangkan suatu tema tertentu 

 

 
 
 
 

1 Nazir, metode penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 54 
2 Christine Daymon dan Immy Holloway, diterjemahkan oleh Cahya Wiratama, Metode- 

metode Riset Kualitatif daalam Publik Relation dan Marketing comunikation, (Yogyakarta: 
Bentang Anggota IKAPI(PT Bentang Pustaka), 2008), hlm. 219 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



87  

3.   Struktur mikro 

 
Wacana yang diamati dari bagian yang terkecil dari sebuah teks, bias jadi 

diamati dari kalimat, alur carita, proposisi, anak kalimat dan gambar. 

Struktur mikro ini adalah pengamatan pada suatu teks yang dilakukan 

secara mendalam dan dapat mengungkapkan suatu perkara yang pada 

dasarnya tidak dituliskan secara langsung.3 

C.  Sumber Data 

 
Adapun Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu; 

 
1.   Sumber data primer 

 
Sumber  data  primer  adalah  sumber  yang  menjadi  acuan  utama 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Yang peneliti maksud adalah 

literatur yang terkait langsung dengan kitab al-Arba’in al- 

Nawawiyah karya Imam Nawawi. 

2.   Sumber data sekunder 

 
Sumber data sekunder adalah sumber data yang menunjang dari 

pada sumber data primer. Adapun data sekunder yang dapat digunakan 

untuk  mendukung  penelitian  ini  antara  lain  adalah:  kitab  shahih 

bukhari, shahih muslim, jurnal, buku, artikel yang berasal dari media 

cetak maupun yang bersumber dari internet yang relevan dengan judul 

penelitian. 

 
 
 
 
 
 
 

3  Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: PT. LKiS 

Printing Cemerlang, 2011), hlm. 225-226
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D.  Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode membaca, memahami, mengklasifikasi, mengaitkan, dan 

menyimpulkan isi tentang pemikiran Imam Nawawi tentang pendidikan 

akhlak dalam kitab al-Arbain al-Nawawiyah 

Dalam proses pengumpulan ini ada empat teknik yang dilakukan 

pada data riset kepustakaan adalah: 

1.   Menyiapkan alat perlengkapan yang diperlukan 

 
2.   Menyiapkan bibiliografi kerja (working bibiliografi) 

 
3.   Mengorganisasi waktu 

 
4.   Kegiatan membaca dan mencatat bahan penelitian4

 

 
Dengan  demikian  teknik  pengumpulan  data   yang  dilakukan 

adalah dengan menganalisis dan menelaah dokumen yang ada untuk 

mempelajari   pengetahuan   atau   fakta   yang   hendak   diteliti.   Telaah 

dokumen teknik utama dalam peneltian ini. 

E.  Analisis Data 

 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

analisis  wacana  kritis    yaitu  suatu  teknik  penyelidikan  yang  berusaha 

untuk menguraikan makna yang terkandung dalam sebuah teks dengan 

mempertimbangkan alur cerita dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi5
 

Model analisis wacana yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

 
model Teun A. Van Dijk, yakni melihat struktur susunan kalimat, alur 

 
4 Mestika Zet, Op. Cit., hlm. 17-22 
5  Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: PT. LkiS 

Printing Cemerlang, 2011), hlm. 6
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kalimat dan makna dalam sebuah kata. Dalam penelitian ini, peneliti ingin 

membongkar pemikiran Imam Nawawi tentang pendidikan akhlak dalam 

kitab al-Arba’in al-Nawawiyah 

Langkah-langkah metode penelitian analisis isi ini adalah sebagai 

berikut: 

1.   Menentukan tema 

 
Menentukan tema adalah tahap awal sebelum data dianalisis, 

peneliti terlebih dahulu menentukan tema yang akan diangkatkan, 

sehingga  dengan  penetapan  tema,  hasil  yang  akan  diperoleh  akan 

sesuai dengan tema yang telah ditetapkan tesebut 

2.   Menetapkan 

 
Penetapan yang dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pada 

bagian mana saja di dalam kitab al-Arba’in al-Nawawiyah yang akan 

dianalisis, dengan penetapan ini maka penganalisaannya tidak akan 

meluas. 

3.   Merumuskan masalah sesuai dengan tema 

 
Perumusan masalah ini bertujuan untuk memperkecil skala 

pencarian dalam penganalisan, dalam arti kata bahwa data yang akan 

diambil  dalam  penganalisan  ini  adalah  data  yang  sesuai  dengan 

rumusan masalah yang telah ditentukan 

 

 
 

4.   Mengumpulkan
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Pengumpulan data yang dianalisis yang bersumber dari 

pemikiran Imam Nawawi dalam kitab al-Arba’in al-Nawawiyah, yaitu 

langkah  yang  diambil  setelah  merumuskan  masalah  sesuai  dengan 

tema,  jadi  data  yang  terkumpul  akan  dipilah  dan  data  yang  akan 

diambil  adalah  data  yang  sesuai  dengan  perumusan  masalah  yang 

dibuat dari awal. 

5.   Menyimpulkan. 

 
Setelah data yang diharapkan telah terkumpul, maka tahap 

selanjutnya adalah penyimpulan. Maka dari penyimpulan ini lah semua 

hasil akan dirangkum dan menjadi jawaban atas rumusan masalah. 

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis 

dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisis yang akan 

digunakannya, apakah statistik ataukah non statistik. Pemilihan ini 

tergantung pada jenis data yang dikumpulkan6
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 40 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengkaji dan menganalisis tentang nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang terdapat pada hadist ke 15, 20, dan 35 dalam kitab al-

Arba’in al-Nawawiyah, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam hadist ke 

15, 20, dan 35 mengandung nilai-nilai pendidikan akhlak yang dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya: 

1. Untuk selalu berkata baik. Jangan mengghibah (menggunjing), menfitnah, 

namimah (mengadu domba), mencela, berbohong, berbisik-bisik, mencaci 

maki. 

2. Memiliki perasaan malu. Baik kepada Allah, Rasulullah, maupun kepada 

manusia seperti contoh malu membuka ‘aurat atau malu merendahkan 

kehormatan diri dihadapan orang lain seperti berkelahi, tawuran, korupsi, 

mengadakan hukum yang tidak berkeadilan bila ia seorang penegak 

hukum. 

3. Dengki termasuk kategori penyakit hati yang berbahaya, karena akan 

membawa keburukan bagi dirinya maupun orang lain.   

4. Konsep implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak dalam Pendidikan 

Agama Islam dapat di implementasikan melalui pembelajaran di kelas. 

Dimana guru sebagai model dari akhlak yang diajarkan dan pembentukan 

lingkungan sekolah yang akhlaqul karimah. Adapun  penerapan nilai-nilai 

pendidikan akhlak tersebut di atas dapat melalui metode-metode yang 
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dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran, diantaranya adalah 

penanaman akhlak melalui metode mau’izah (nasihat), penanaman akhlak 

melalui metode uswatuh hasanah (keteladanan), penanaman akhlak 

melalui metode ta’wid (pembiasaan) dan penanaman akhlak melalui 

targhib dan tarhib. 

 
B. Saran 

Dalam kitab al-Arbain al-Nawawiyah ini memiliki nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang mulia. Dan bagi kaum akademisi hal ini tentu menjadi 

khazanah keislaman yang harus terus dikaji melalui kegiatan ilmiah agar lahir 

sebuah pengetahuan bagi para muslim yang mengamalkannya dalam kegiatan 

spiritual keagamaan. 

 Berikut ini ada beberapa saran yang diharapkan sebagai upaya untuk 

membangun dan mengembangkan pendidikan akhlak. Antara lain: 

1. Bagi penulis yang konsen di bidang pendidikan, agar lebih giat belajar 

lagi, lebih mendalami ilmu yang ada di dalam al-Quran dan hadist, 

membalut diri dengan akhlak mulia yang sesuai dengan al-Quran dan 

hadist, serta ikut berkontribusi dalam pembinaan akhlak anak. 

2. Bagi jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Syarif Kasim RIAU 

dan lembaga pendidikan lainnya, agar menciptakan lulusan guru yang 

profesional, yaitu guru yang selain memiliki kompetensi akademik, 

pedagogik dan sosial, juga harus memiliki kompetensi kepribadian. 
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3. Bagi sekolah, agar mengoptimalkan pendidikan akhlak dan memberikan 

pembinaan akhlak secara intensif kepada seluruh siswa di sekolah agar 

tidak terjadi krisis akhlak yang membahayakan. 

4. Bagi guru PAI 

a) Harus memiliki sikap, prilaku, dan ucapan yang baik sebagai contoh 

bagi murid-muridnya. 

b) Terus mengkaji tentang kitab-kitab hadist terutama dalam bidang 

pendidikan akhlak. 

c) Menerapkan metode pendidikan yang terdapat dalam hadist, 

khususnya metode yang mengandung ke-Islaman dan tentunya yang 

sesuai dengan pembahasan, sehingga pendidikan akhlak menjadi suatu 

hal yang menarik, dan tujuan pendidikan akhlak dapat tercapai dengan 

baik. 

5.  Bagi Orang tua Siswa 

a) Memberikan perhatian yang optimal terhadap anak-anaknya dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga semua perbuatan yang dilakukan oleh 

anak-anaknya dapat dikontrol dengan baik. 

b) Sabar dan terus memberikan motivasi pentingnya memiliki akhlak 

yang mulia kepada anak, agar anak terbiasa melakukan perbuatan yang 

baik. Dan bagi pembaca, oleh karena baik buruknya seseorang dapat 

dilihat dari akhlaknya, maka hendaknya selain belajar pendidikan 

akhlak perlu juga di aplikasikan teori sikap akhlaqul karimah dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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