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ABSTRAK 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KISAH NABI 

MUHAMMAD SAW PADA 

KITAB NURUL YAQIN KARYA ASY-SYEIKH MUHAMMAD AL-

KHUDHARI (Terjemahan Abu Husein Al-Hamid) 

 
Nilai-nilai  pendidikan  akhlak  bagi  umat  manusia  merupakan  suatu  

fondasi  yang  sangat kokoh   bagi     terciptanya   hubungan   yang   baik   antara   

hablumminallah   dan   hablumminannas. Pendidikan  akhlak  juga   menjadi 

sesuatu yang sangat dibutuhkan, mengingat berbagai penyimpangan akhlak di 
kalangan peserta didik   merupakan ancaman besar bagi orang tua, sekolah, 

lingkungan masyarakat,  dan  agama.  Sementara  akhlakul     karimah     tidak    

semata-mata    lahir     berdasarkan keturunan   atau   terjadi   secara   tiba-tiba.   

Melainkan  membutuhkan proses panjang, yaitu melalui pendidikan   akhlak.   Imbas   
dari   modernisasi   yang   salah   tafsir,    menjadikan   beberapa   kalangan 

masyarakat beranggapan bahwa apapun yang datang dari budaya barat itu  

dikatakan sebagai sesuatu yang modern. Banyak pendidikan akhlak yang ditawarkan 

oleh barat, akan tetapi  hal itu juga memiliki banyak kekurangan. Sementara 
pendidikan akhlak yang ditawarkan oleh ajaran Islam,  tentu sudah tidak ada  

kekurangan  maupun  keraguan  di  dalamnya.  Mengapa  demikian?  Karena,  

pendidikan   tersebut berasal  langsung  dari  sang  Khaliq  Allah  SWT  yang  

disampaikan  melalui  Rasulullah  Muhammad SAW dengan kemukjizatan Al-
Qur’an serta Sunnah beliau kepada umatnya. Maka, salah satu senjata untuk  

membentengi  pribadi  umat  muslim  saat  ini  ialah  diperlukannya  penanaman  nilai  

pendidikan akhlak  yang   luhur, sebagaimana yang telah di contohkan oleh suri 

tauladan muslim yaitu Rasulullah Muhammad SAW. 
Penelitian    ini    termasuk    dalam    penelitian    kepustakaan    (Library    

Research),    yaitu penelitian  yang  dilaksanakan dengan menggunakan literatur 

(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil   penelitian dari 

peneliti terdahulu. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan 

diolah dengan   cara  editing,  organizing,  dan  penemuan  hasil  penelitian.  

Teknik analisis  datanya  menggunakan  teknik  Content Analysis (analisis isi), yaitu 

penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan  dalam bentuk 

gambar, maupun tulisan. 
Berdasarkan   hasil   penelitian   mengenai   nilai-nilai   pendidikan   akhlak   dalam   

kisah   Nabi 

Muhammad SAW pada kitab Nurul Yaqin karya Asy-Syeikh Muhammad Al-Khudhari 

(Terjemahan Abu Husein Al-Hamid), ditemukan kesimpulan bahwa Rasulullah 
Muhammad SAW  merupakan contoh ideal bagi  umat  manusia  dalam segala  

bidang,  baik dalam kekeluargaan,  kepemimpinan,    sosial,  politik, pertahanan, 

keamanan, militer, pendidikan, maupun dalam bidang keagamaan. Selain itu,  untuk 

mengaplikasikan  nilai-nilai  pendidikan  akhlak  yang  dapat  diambil  dan  diterapkan  
dalam  kehidupan sehari-hari berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW menurut Asy-

Syeikh Muhammad Al-Khudhari, antara     lain   adalah   Pendidikan  Zuhud,  

Pendidikan  Kasih  Sayang,  Pendidikan  Kepemimpinan, Pendidikan Tabligh, 

Pendidikan Musyawarah, Pendidikan Kejujuran, Pendidikan Keadilan, Pendidikan 
Kesabaran, Pendidikan Pemaaf, Pendidikan Keberanian. 

 

Kata Kunci: Nilai-Nilai, Pendidikan Akhlak, Kisah Nabi Muhammad SAW, Asy-

Syeikh Muhammad Al- Khudhari 
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ABSTRAC 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KISAH NABI 

MUHAMMAD SAW PADA 

KITAB NURUL YAQIN KARYA ASY-SYEIKH MUHAMMAD AL-

KHUDHARI (Terjemahan Abu Husein Al-Hamid) 

 

The values of moral education for mankind are a very solid 

foundation for the creation of a good relationship between hablumminallah 

and hablumminannas. Moral education is also something that is very 

much needed, considering that various moral deviations among students are a 

big threat to parents, schools, the community, and religion. Meanwhile, 

morality is not merely born based on descent or occurs suddenly. But it 

requires a long process, namely through moral education. The impact of 

modernization is misinterpreted, making some people think that anything that 

comes from western culture is said to be something modern. Many moral 

education offered by the west, but it also has many shortcomings. While the 

moral education offered by Islamic teachings, of course there are no 

shortcomings or doubts in it. Why is that? Because, the education comes 

directly from the Khaliq Allah SWT who was conveyed through the Prophet 

Muhammad SAW with the miracles of the Qur'an and his Sunnah to his 

people. So, one of the weapons to fortify the personality of Muslims today is 

the need to instill the values of noble moral education, as exemplified by the 

Muslim role model, the Prophet Muhammad SAW. 

This research is included in library research, namely research carried 

out using literature (library), either in the form of books, notes, or reports on 

research results from previous researchers. The data in the literature is 

collected and processed by editing, organizing, and finding research results. 

The data analysis technique  uses  the  Content  Analysis  technique,  namely  

research  conducted  on  information  that  is documented in the form of 

images, as well as writing. Based on the results of research on the values 

of moral education in the story of the Prophet Muhammad SAW in Asy-

Syeikh Muhammad Al-Khudhari's book Nurul Yaqin (Translation of 

Abu Husein Al-Hamid), it was concluded that the Prophet Muhammad SAW 

is an ideal example for mankind in all fields , both in the family, leadership, 

social, political, defense, security, military, educational, and religious fields. 

In addition, to apply the values of moral education that can be taken and 

applied in everyday life based on the story of the Prophet Muhammad SAW 

according to Asy-Syeikh Muhammad Al-Khudhari, among others are Zuhud 

Education, Compassion Education, Leadership Education, Tabligh 

Education,   Deliberation   Education,   Honesty   Education,   Justice   

Education,   Patience   Education, Forgiveness Education, Courage 

Education. 

 

Keywords: Values, Moral Education, Story of the Prophet Muhammad 

SAW, Ash-Sheikh Muhammad Al-Khudhari 
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MOTTO 

 

ِ َوَرُسىلِوِۦ ثُمه يُۡدِرۡكوُ ٱۡلَمۡىُت فَقَۡد  … َوَمه يَۡخُرۡج ِمۢه بَۡيتِوِۦ ُمهَاِجًرا إِلَى ٱَّلله

ِحيٗما  ُ َغفُىٗرا ره ِِۗ َوَكاَن ٱَّلله  ﴾٠١١:  النساء﴿  ٠١١َوقََع أَۡجُرهُۥ َعلَى ٱَّلله

Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada 

Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum 

sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh telah tetap pahalanya di 

sisi Allah. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

(QS. An-Nisa:100)
1
  

                                                             
 1 Departemen Agama RI., Al-Mumamayyaz Al-Qur’an Tajwid Warna Dan 

Terjemahnya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 94. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum lebih jauh penulis menguraikan isi skripsi ini, 

perlu penulis paparkan terlebih dahulu tentang beberapa 

istilah untuk menghindarkan kesalahan penafsiran dalam 

memahami maksud dalam konteks pembahasan ini. Maka di 

pandang perlu dijelaskan beberapa pengertian yang terdapat 

pada judul proposal ini adalah sebagai berikut: “Nilai-Nilai 

Pendidikan Akhlak dalam Kisah Nabi Muhammad SAW pada 

Kitab Nurul Yaqin menurut Asy-Syeikh Muhammad Al-

Khudhari (Terjemahan Abu Husein Al-Hamid)”. 

1. Nilai 

Nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau 

perassaan yang diyakini sebagai identitas yang 

memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, 

perasaan, keterkaitan maupun perilaku.
1
 Nilai merupakan 

suatu sifat yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. 

Definisi lain menyebutkan nilai adalah patokan normative 

yang mempengaruhi manusia dalam menentukan 

pilihannya diantara cara-cara tindakan alternative. Dengan 

kata lain, nilai berperan sebagai alat ukur (standar) setiap 

apapun yang dilakukan oleh manusia, serta menjadi 

penentu dalam membuat pilihan atau tindakan. 

2. Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak terdiri dari dua suku kata, yaitu 

pendidikan dan akhlak. Menurut Omar At-Toumi Asy-

Syaibany pendidikan adalah proses pengubahan tingkah 

laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan 

alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu 

aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi 

asasi dalam masyarakat.
2
 

                                                             
1 Abu Ahmadi, Noor Salim, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam 

(Jakarta: Bumi Aksara, cet ke V, 2008), h. 202. 
2 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzan, 2010), h. 27. 
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Sedangkan akhlak secara linguistik berasal dari 

bahasa Arab bentuk jamak dari kata Khulqun yang berarti 

budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat.
3
 Dalam 

istilah merujuk dari salah satu pakar pendidikan menurut 

Ibrahim Aris, Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam 

jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan 

baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan 

pertimbangan.
4
 Dengan demikian, pendidikan akhlak 

merupakan jiwa dari pendidikan Islam, dan mencapai 

suatu akhlak yang sempurna merupakan tujuan yang 

sebenarnya dari pendidikan Islam. 

3. Kitab Nurul Yaqin  

Kitab Nurul Yaqin adalah kitab yang di karang oleh 

Syeikh Muhammad Al-Khudhari. Kitab ini berisikan 

sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW sejak beliau 

dilahirkan hingga akhir hayatnya. Kisah ini diceritakan 

secara berurutan mengikuti alur kehidupan Rasulullah 

SAW. Kitab Khulashah Nurul Yaqin merupakan bagian 

dari ilmu tarikh Islam yang perlu dipahami secara detail. 

Mengenai kitab Nurul Yaqin karya Asy-Syeikh 

Muhammad Al-Khudhari yang berjudul Nuurul Yaqiin Fii 

Shiirati Sayyidil Mursalin, kini tersedia cetakan 

terjemahannya dalam Bahasa Indonesia yang berjudul 

Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW dengan 

penterjemah Abu Husein Al-Hamid dan penyunting Abu 

Muhammad. Buku ini telah tersedia di Perpustakaan 

Nasional maupun Katalog Dalam Terbitan (KDT) Al-

Imam Abu Zakariya Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi dan 

juga telah memiliki hak cipta serta dilindungi Undang-

Undang. Buku yang di terbitkan oleh Mutiara Ilmu pada 

tahun 2018 ini sudah merupakan cetakan asli versi 

terjemahan yang terbaru. Buku ini menjelaskan kisahnya 

menjadi dua fase, yaitu fase pertama sebelum Nabi Hijrah 

                                                             
3 Nasharuddin, Akhlak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 206. 
4 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan 

Pengalaman Islam, cet. Ke II, Maret 2002), h. 2. 
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dan Fase kedua setelah Nabi Hijrah. Pada fase kedua 

inilah banyak sekali peristiwa demi peristiwa yang 

dialami oleh Rasulullah SAW, sehingga Syeikh 

Muhammad Al-Khudhari membaginya menjadi tahun 

pertama Nabi hijrah sampai dengan tahun ke sebelas Nabi 

hijrah.  

4. Asy-Syeikh Muhammad Al-Khudhari 

Beliau adalah seorang inspektur kementrian dan 

dosen sejarah Islam di Universitas Mesir, yang memiliki 

nama asli Muhammad Khudhari Bek. Beliau dilahirkan 

pada tahun 1289 H yaitu tahun 1927 M di provinsi 

Khortum, Kairo, Mesir. Dan beliau meninggal pada tahun 

1345 H, dimakamkan di Kairo, Mesir. 

 

B. Latar Belakang 

Dalam pendidikan kewajiban untuk mengimplikasikan 

nilai merupakan konsekuensi logis dari tujuan pendidikan itu 

sendiri, yaitu menjadikan manusia baik.
5
 Manusia baik adalah 

manusia yang memiliki kepribadian utama. Nilai adalah 

hakikat suatu hal, yang menyebabkan hal itu pantas 

dikerjakan oleh manusia, nilai berkaitan erat dengan kebaikan 

yang ada dalam inti suatu hal.
6
 

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan 

perilaku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui pengajaran ataupun pelatihan. Proses ini dapat 

berlangsung dalam lembaga formal, inmormal atau 

nonformal. Dalam konteks Islam, proses pendidikan harus 

berlandaskan pada Al-Qur‟an dan Hadits. Menurut Sayyid 

Quthub, tujuan pendidikan adalah melahirkan manusia 

Qur‟ani, yakni manusia yang mengaktualisasikan ayat-ayat 

                                                             
5 M. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996), h. 60. 
6 Diek Hartoko, Memanusiakan Manusia Muda, (Yogyakarta: Kanisius, 

1985), h. 38. 
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Allah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam 

kehidupan sehari-hari.
7
 

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam 

kehidupan manusia, bahkan masalah pendidikan tidak dapat 

dipisahkan dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan 

masyarakat. Karena salah satu dari tujuan pendidikan itu 

sendiri adalah untuk pembentukan akhlak. Alasan perlunya 

pendidikan Islam yang berdasarkan pada Al-Qur‟an, menurut 

Muhammad Quthub ialah, karena Al-Qur‟an menyeru setiap 

jiwa manusia, tentunya kitab suci ini memenuhi semua 

kebutuhan rohani maupun jasmani manusia, agar manusia 

mendasarkan hidupnya pada prinsip-prinsip logis sesuai 

dengan fitrahnya dan tidak bertentangan dengan tujuan 

eksistensinya di atas permukaan bumi ini.
8
  

Pendidikan akhlak seorang anak harus dimulai dari 

rumah yaitu keluarga sebagai lingkungan yang terdekat dan 

madrasah pertama bagi anak-anak. Orang tua berperan 

penting dalam mendidik anak agar menjadi manusia yang 

kokoh imannya serta berakhlak mulia. Akhlak pada anak 

harus di didik sejak dini, untuk itu wajib ditanamkan 

kepadanya dasar-dasar keimanan ajaran-ajaran Islam dan 

nilai-nilai kemuliaan akhlak. Karena anak akan terbiasa 

mengikuti apa yang orang tua ajarkan hingga ia dewasa nanti. 

Akhlak merupakan gerakan dalam jiwa seseorang yang 

menjadi sumber perbuatannya bersifat baik atau buruk, sesuai 

dengan pengaruh pendidikan yang diberikan kepadanya. 

Apabila didalam jiwa anak sudah tertanam untuk 

mengutamakan kemuliaan dan kebenaran, mencintai 

kebajikan, dilatih untuk mencintai kebaikan dan membenci 

keburukan dan perbuatan tidak baik, maka dengan mudah 

akan lahir prbuatan-perbuatan yang baik dan tidak sulit 

baginya untuk mengerjakan hal-hal baik. Islam mengukur 

iman seorang hamba berdasarkan kebaikan akhlaknya. 

                                                             
7 Raharjo, Membumikan Nilai-nilai Qur‟ani dalam Proses Pembelajaran, 

(Majalah Media: IAIN Wali Songo Semarang, Edisi 33 Juni 2020), h. 137. 
8 M. Quthub, Islam Sebagai Ajaran Mulia, (Bandung: Gema Risalah Press, 

1988), h. 3. 
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Akhlak berasal dari Bahasa Arab, yaitu jama‟ dari kata 

“khulqun” yang diartikan dengan budi pekerti, perangai, 

tingkah laku, tata karma, sopan santun, adab, dan tindakan.
9
 

Akhlak Islam adalah perangkat tata nilai yang bersifat samawi 

dan azali, itu artinya sesuatu yang mengatur cara berfikir, 

bersikap, dan bertindak seorang muslim terhadap dirinya 

sendiri, maupun terhadap Allah dan Rasul-Nya, serta terhadap 

alam sekitarnya. Samawi yang berarti bahwa akhlak itu 

seluruhnya bersumber pada Al-Qur‟an dan Hadits, sedangkan 

azali berarti akhlak Islam bersifat tetap, tidak dapat berubah 

walaupun tata nilai atau norma-norma dalam kehidupan 

masyarakat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan 

keadaan.
10

 Tujuan pokok pendidikan akhlak ialah agar setiap 

orang berbudi pekerti (berakhlak), bertingkah laku (tabiat), 

berperangai atau beradat istiadat yang baik, sesuai dengan 

ajaran Islam.
11

 

Akhlak merupakan fondasi yang kokoh bagi terciptanya 

hubungan baik antara hamba dan Allah SWT 

(Hablumminallah) dan hubungan antara sesama manusia 

(Hablumminannas). Akhlak yang baik tidak lahir berdasarkan 

keturunan atau terjadi secara tiba-tiba. Akan tetapi, 

membutuhkan proses yang cukup lama yakni dengan 

pendidikan akhlak. 
12

 

Kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad 

SAW diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan 

manusia yang sejahtera lahir dan batin. Di dalamnya terdapat 

berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu 

menyikapi hidup dan kehidupan ini secara lebih bermakna 

dalam arti yang seluas-luasnya. 

Untuk mencapai akhlak yang baik, manusia bisa 

mencapainya melalui dua cara. Muhammad Yatimin Abdullah 

menjabarkannya sebagai berikut: Pertama, melalui karunia 

                                                             
9 Abdul Hamid, Ilmu Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 13.  
10 Abdullah Salim, Akhlak Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat, 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 1 
11 M. Ali Hasan, Tuntutan Akhlak, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 11. 
12 Ali Abdul Halim, Akhlak Mulia, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 11. 
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Tuhan yang menciptakan manusia dengan fitrahnya yang 

sempurna, akhlak yang baik, serta nafsu syahwat yang tunduk 

kepada akal dan agama. Manusia tersebut dapat memperoleh 

ilmu tanpa belajar dan tanpa melalui proses pendidikan. 

Manusia yang tergolong ke dalam kelompok ini adalah para 

Nabi dan Rasul Allah. Kedua, melalui cara berjuang secara 

bersungguh-sungguh (mujahadah) dan latihan (riyadhah), 

yakni membiasakan diri melakukan akhlak-akhlak mulia. Ini 

yang dapat dilakukan oleh manusia biasa, yaitu dengan belajar 

dan terus-menerus berlatih.
13

 

Masyarakat modern saat ini telah berhasil 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih 

untuk mengatasi berbagai macam masalah kehidupan. Namun 

pada sisi lain dari ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, 

tidaklah mampu menumbuhkan moralitas (akhlak) yang 

mulia. Munculnya berbagai penyimpangan anak di kalangan 

peserta didik merupakan ancaman yang cukup serius bagi 

orang tua, masyarakat, sekolah dan agama. Berdasarkan 

penelitian, banyaknya tindak kejahatan atau kriminalitas yang 

terjadi pada peserta didik disebabkan karena kurangnya 

perhatian yang diperoleh anak dari orang tuanya. Diantara 

penyebabnya adalah kesibukan orang tua, suasana yang 

kurang religius, broken home, dan lain sebagainya.
14

 

Akibatnya bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai tersebut 

mudah ditemukan di dalam lapisan masyarakat. Oleh karena 

itu, upaya untuk menanggulangi masalah tersebut adalah 

dengan lebih memperhatikan penanaman nilai akhlakul 

karimah seorang anak sejak usia dini. Nilai merupakan tolak 

ukur tindakan dan perilaku manusia dalam kehidupannya.
15

 

Mengingat pentingnya nilai untuk keberlangsungan akhlak 

                                                             
13 M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur‟an, (Jakarta: 

Amzah, 2007), h. 21. 
14 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 

h. 41. 
15 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya, 2008), h. 32. 
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seseorang perlu adanya kerjasama yang baik dari tempat 

seseorang memperoleh pendidikan dan dari orang tua. 

Dasar untuk membangun sebuah sistem peradaban yang 

baik dan sesuai dengan nilai ajaran Islam berdasarkan kepada 

ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya, maka pendidikan 

akhlak merupakan faktor penting dalam membangun suatu 

bangsa. Berawal dari hal terkecil, yaitu pendidikan akhlak 

dalam rumah tangga yang terdiri dari orang tua dan anak. 

Dalam keluarga yang merupakan miniatur suatu bangsa, 

apabila satu keluarga tidak dibangun dengan landasan akhlak 

yang baik, maka keluarga tersebut tidak dapat hidup dengan 

rasa bahagia, nyaman, aman, dan sejahtera meskipun 

kekayaan materialnya melimpah. Sebaliknya, terkadang suatu 

keluarga yang serba kekurangan dalam masalah ekonominya, 

dapat hidup bahagia berkat pembinaan akhlak yang ada dalam 

keluarganya. Pendidikan akhlak di dalam keluarga di 

laksanakan melalui contoh dan teladan dari orang tua terhadap 

anak-anaknya, dan juga perlakuan orang tua terhadap orang 

lain di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan 

masyarakat, akan menjadi teladan serta panutan bagi anak-

anak mereka kelak.
16

 

Dapat kita lihat beberapa kasus dalam berita pada saat ini 

melalui media cetak maupun media elektronik mengenai 

sistem pendidikan di Indonesia. Antara lain ialah berita yang 

di sampaikan oleh ketua DPD RI mengenai merosotnya 

akhlak dan adab masyarakat “Bagi dunia Islam, tidak ada 

artinya orang kaya tapi miskin akhlak. Atau orang cerdas, tapi 

miskin adab. Karena hanya akan menimbulkan kerusakan di 

muka bumi. Meskipun tidak otomatis negara yang mayoritas 

penduduknya muslim, lantas berakhlak dan beradab. Tetapi 

Islam mengajarkan pentingnya kedua hal tersebut,” ujar AA 

LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam orasi ilmiah di IAIN 

Tulungagung, dalam Rapat Senat Terbuka. Artinya, akhlak 

menjadi bagian penting dari tercapainya welfare state. Karena 

                                                             
16 Zakiyah Darajat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, 

(Jakarta: Ruhama, 1995), h. 60. 
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akhlak telah menyatu bagian dari wajah bangsa. Termasuk 

menyatu dalam diri para pemegang kekuasaan dan jabatan. 

Sehingga Negara berhasil mengambil peran penting dalam 

perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan 

sosial warga negaranya. “Lantas bagaimana dengan 

Indonesia?  Kita lihat saja dari dua sisi. Bagaimana generasi 

muda dan anak-anak kita, serta bagaimana mentalitas pejabat 

dan para pemegang kekuasaan di negeri ini? Apakah terjadi 

kemerosotan akhlak? Jujur harus kita jawab; iya terjadi. 

Apalagi jika kita lihat data dari Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI), tahun 2018 tercatat 504 anak di bawah 

umur yang terlibat perkara pidana,” ujarnya.
17

 

Maka dari itu, untuk memurnikan kembali kondisi 

tersebut sesuai dengan ajaran Islam, salah satu upaya yang 

dapat dilakukan adalah dengan kembali kepada nilai-nilai 

yang terkandung di dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi 

Muhammad SAW yaitu berupa pendidikan akhlak yang baik 

berdasarkan Syari‟at Islam, serta menanamkan nilai-nilai 

tersebut secara intensif dengan kembalinya peran penting 

orang tua dan pendidik dalam membina akhlak anak. 

Para Sholifusholih memperingatkan pentingnya akhlak, 

sehingga anak-anak mereka menyadarinya dan tumbuh remaja 

atas dasar akhlak mulia. Mereka juga menasihati umat agar 

memegang teguh akhlak mulia. Akhlak pada dasarnya 

melekat pada diri seseorang, bersatu dengan perilaku atau 

perbuatan yang ia kerjakan. Akhlak merupakan perilaku yang 

tampak begitu terlihat dengan jelas, baik dalam kata-kata 

maupun perbuatan. Kuat atau lemahnya iman seseorang dapat 

diukur dan diketahui dari perilaku akhlaknya. Karena iman 

yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedang 

iman yang lemah mewujudkan akhlak yang jahat dan buruk, 

                                                             
17 Melly Kartika Adelia, “Ketua DPD RI Soroti Merosotnya AKhlak dan 

Adab Masyarakat”, Akurat.co, 9 September 2020, http://akurat.co/news/id-1209882-

read-ketua-dpd-ri-soroti-merosotnya-akhlak-dan-adab-masyarakat, diakses pada 26 

November 2020, pukul 10.00 
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mudah terhilir oleh perbuatan keji yang merugikan dirinya 

sendiri dan orang lain.
18

 

Terdapat banyak sekali rujukan untuk dijadikan pedoman 

bagi umat muslim dalam rangkaian pembelajaran, 

pembentukan, serta pembinaan akhlak yang mulia selain Al-

Qur‟an dan Hadits Rasulullah SAW. Karya-karya ulama 

muslim merupakan salah satu sumber yang dapat dijadikan 

rujukan, mengingat ulama dalam karyanya menukil nash-nash 

yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan Hadits Nabi Muhammad 

SAW. Seperti buku atau kitab sejarah karya-karya yang di 

dalamnya memuat kisah biografi dan kehidupan Nabi 

Muhammad SAW. Mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW 

merupakan salah satu hal yang bernilai ibadah, dan Allah 

SWT memerintahkan untuk diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Sebagaimana tujuan Rasulullah SAW diturunkan 

di permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak 

umat manusia. 

Kepribadian Nabi Muhammad SAW yang begitu agung 

dan multi dimensi, setidaknya hanya sebagian dari 

kepribadian mulia beliau yang dapat ditulis dengan penandaan 

menjadi subyek yang senantiasa bersifat in-conclusive 

(penutup) untuk menggambarkan kepribadiannya secara 

keseluruhan, Nabi Muhammad SAW datang untuk 

mengajarkan nilai-nilai akhlak manusia.
19

 

Persoalan akhlak senantiasa mewarnai kehidupan 

manusia dari masa lalu. Seiring dengan gelombang kehidupan 

saat ini dalam kurun waktu dan tempat tertentu muncul tokoh 

yang memperjuangkan tegaknya nilai-nilai akhlak. Termasuk 

di dalamnya diutus para Rasul utusan Allah, khususnya Nabi 

Muhammad SAW.
20

 Seiring perjuangan abadi manusia 

menegakkan akhlak, Allah memberikan hidayah yang akan 

                                                             
18 Muhammad Al-Ghozali, Akhlak Seorang Muslim, (Semarang: Wicaksana, 

cet. Ke 4, 1993), h. 17. 
19 M. Fethullah Gulen, Kehidupan Rasul Allah Muhammad SAW (Jakarta: 

Raja Grafindo, 2002), Cet.1, h. 195. 
20 Tafsir, “Moral dalam Kajian Al-Qur‟an”, Jurnal Studi Islam (Volume I, 

No. 1, 2000), h. 34. 
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menolongnya, yaitu Al-Qur‟an. Misi utama kenabian Nabi 

Muhammad diantaranya adalah untuk menegakkan akhlak 

mulia. Al-Qur‟an ini lah yang menjadi landasan penegakan 

akhlak itu.
21

 

Mengkaji perjalanan hidup Rasulullah SAW bagaikan 

mengarungi samudera yang sangat luas dan tak bertepi. 

Keluasan suri tauladan Rasulullah SAW mencangkup seluruh 

kehidupan yang ada di bumi. Sebagaimana Allah SWT 

berfirman dalam QS. Al-Ahzab: 21 

ًٍَ كَ  ةٌ َحَسَُٞت نِّ َٕ ِ أُۡس ٌَ نَُكۡى فِٙ َسُسِٕل ٱَّللَّ َ نَّقَۡذ َكا َرَكَش ٱَّللَّ َٔ َو ٱۡۡلِٓخَش  ٕۡ ٱۡنَٛ َٔ  َ ٌَ َٚۡشُجْٕا ٱَّللَّ ا

 ﴾ ٢٢:  اۡلحزاب﴿  ٢ َكثِٛٗشا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu 

suritauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan dia banyak menyebut Allah”. (QS. Al-Ahzab : 21)
22

 

Pembinaan akhlak merupakan tujuan perhatian pertama 

dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi 

kerasulan nabi Muhammad SAW, yang utama adalah akhlak 

yang mulia. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah yang 

terakhir, dan beliau diutus untuk menyempurnakan agama 

yang di bawa oleh Nabi-nabi sebelumnya. 

Karena itu Islam bersifat universal atau untuk seluruh 

umat dan abadi yaitu sampai di akhir zaman. Dalam sebuah 

hadits Nabi Muhammad SAW bersabda: Innama bu‟its tu li 

utammima makaarimal akhlaaq. Dari Abdullah menceritakan 

Abi Said bin Mansur berkata: menceritakan Abdul Aziz bin 

Muhammad dari Muhammad ibn „Ijlan dari Qo‟ qo‟ bin 

Hakim dari Abi Shalih dari Abi Hurairoh berkata, Rasulullah 

SAW bersabda: “Sesungguhnya Aku hanya diutus untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Ahmad) 

Berdasarkan hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

makna akhlak adalah addinul Islam yakni agama, tabi‟at, dan 

watak alami. Oleh karena itu hadits diatas tidak serta merta 

                                                             
21 Ibid., h. 35. 

 22 Departemen Agama RI., Al-Mumamayyaz Al-Qur‟an Tajwid Warna Dan 

Terjemahnya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 420. 
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dimaknai dengan akhlak yang bermakna sikap sopan santun, 

ramah, jujur, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Namun diutusnya 

Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan agama dan 

syariat Nabi dan Rasul terdahulu. Dengan demikian ajaran 

dan syariat Islam pun telah sempurna. 

Mengingat pentingnya pendidikan akhlak bagi 

terciptanya generasi yang berakhlaqul karimah, diperlukan 

upaya yang serius untuk menanamkan nilai-nilai tersebut 

secara intensif. Dalam kaitannya, maka nilai-nilai akhlak 

mulia hendaknya ditanam sejak dini melalui pendidikan. Baik 

formal, nonformal, ataupun informal. Di awali dalam 

lingkungan keluarga melalui pembudayaan dan pembiasaan. 

Diperlukan juga dalam pendidikan formal di sekolah yang 

dianggap paling “mudah” untuk di rencanakan, berdasarkan 

teori-teorinya yang berkembang dengan pesat 
23

 

Dalam dunia pendidikan, dibutuhkan berbagai media 

belajar yang mampu memotivasi peserta didik agar lebih 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, salah satunya 

yaitu melalui buku Tarikh Islam. Buku tersebut dapat 

dijadikan sebagai media belajar dalam mata pelajaran di 

Lembaga Pendidikan Isam, jenis buku tersebut berisi tentang 

sejarah yang memuat kisah-kisah serta peristiwa-peristiwa 

masa lampau yang dijadikan sebagai sumber pengetahuan. 

Kitab Nurul Yaqin karya Syeikh Muhammad Al-Khudhari 

yang telah diterjemahkan oleh Abdul Husein Al-Hamid 

adalah sebuah karya sastra yang dikategorikan sebagai Tarikh 

Islam yang memuat kisah Nabi Muhammad SAW yang dapat 

dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan akhlak yang 

terjadi pada masyarakat saat ini.  

Syeikh Muhammad Al-Khudhari (1289 H-1345 H) 

adalah seorang inspektur kementrian dan dosen sejarah Islam 

di Universitas Mesir. Beliau dilahirkan pada tahun 1289 H di 

provinsi Kortum, Kairo, Mesir. Beliau juga sebagai ulama 

serta tokoh pendidikan yang menguasai berbagai bidang ilmu 

                                                             
23 Said Agil Husain Al-Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Qur‟ani dalam 

Sistem Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 26. 
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keagamaan, juga merupakan pensyarah sejarah Islam dan 

beliau berhasil menghasilkan karya-karya hingga saat ini 

manfaatnya masih bisa dirasakan oleh kalangan pelajar, siswa 

dan mahasiswa serta masyarakat umum.  

Sejalan dengan permasalahan diatas, penulis akan 

mencoba mencari solusi untuk mengatasi permasalahan 

akhlak yang terjadi pada masyarakat saat ini. Sama halnya 

dengan Syeikh Muhammad Al-Khudhari yang berlandaskan 

karna rasa kesedihan yang teramat mendalam setelah beliau 

mengetahui bahwa kaum muslimin banyak meninggalkan 

sejarah, kurang minat membaca, dan jarang ditemukan orang 

yang sibuk membacanya. Kemudian beliau tergugah hatinya 

setelah bertemu dengan temannya yang Bernama Mahmud 

Bek Salim seorang qadhi di Mahkamah Al-Manshurah yang 

ternyata beliau mempunyai keinginan dan tekad yang sama 

dengan Syeikh Muhammad Al-Khudhari, yaitu membuat 

karya tulis Sejarah Nabi Muhammad SAW yang mudah 

dicerna dan tidak tebelit-belit, sehingga kaum awam dan 

seluruh lapisan masyarakat akan mudah mengerti. 

Berlandaskan Al-Qur‟an dan Hadits serta dari kitab Asyifa 

karya Al-Qadhi Iyadh, As-Siratul Halbiyah dan Al-

Mawahibul Ladunniyah karya Al-Asqallani, serta Ihya‟ 

Ulumuddin karya Imam Al-Ghozali, terciptalah kitab Nuurul 

Yaqiin Fii Shiirati Sayyidil Mursalin. 

Kitab Nurul Yaqin terjemahan Abdul Husein Al-Hamid 

merupakan buku yang di terbitkan oleh Mutiara Ilmu pada 

tahun 2018. Buku ini sudah merupakan cetakan asli versi 

terjemahan yang terbaru. Di dalamnya membahas keseluruhan 

kitab Terjemah Nurul Yaqin Sejarah Hidup Nabi Muhammad 

SAW yang sebelumnya terbagi menjadi 3 jilid. Kitab Nurul 

Yaqin ini merupakan salah satu buku istimewa yang berisi 

perjalanan hidup Rasulullah SAW dengan terjemahan Bahasa 

Indonesia. Kisah ini diceritakan secara tersusun mengikuti 

alur kehidupan Rasulullah SAW sejak beliau dilahirkan 

hingga akhir hayatnya, mulai dari peristiwa-peristiwa yang 

menunjukan kesempurnaan akhlak dan budi pekerti 
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Rasulullah SAW sampai mukjizat-mukjizat lain sebagai bukti 

kerasulannya. Buku ini juga menjelaskan secara terperinci 

perjalanan hidup Rasulullah SAW sehingga Syeikh 

Muhammad Al-Khudhari membaginya menjadi dua fase, 

yaitu fase pertama sebelum Nabi Hijrah dan di fase kedua 

yang yang berisi tahun pertama Nabi hijrah sampai tahun ke 

sesebelas Nabi hijrah. 

Penulis melihat bahwa kisah Nabi Muhammad SAW 

memiliki begitu banyak makna tentang pendidikan akhlak 

yang sangat baik untuk pendidikan formal, informal maupun 

nonformal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menggali, 

membahas, dan mendalami lebih jauh tentang makna tersebut 

sebagai judul skripsi. Atas pertimbangan tersebut di atas maka 

penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: 

“Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Sejarah Hidup 

Nabi Muhammad pada Kitab Nurul Yaqin karya Asy-

Syekh Muhammad Al-Khudhari (terjemahan Abu Husein 

Al-Hamid)” 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan realita yang terjadi di dalam kehidupan 

manusia pada zaman sekarang sudah sangat jauh dari nilai-

nilai Al-Qur‟an. Akibatya banyak terjadi bentuk 

penyimpangan terhadap nilai tersebut yang mudah ditemukan 

di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari 

berbagai macam peristiwa yang terjadi, sebagaimana di 

dalamnya menunjukkan penyimpangan terhadap nlai yang ada 

di dalamnya. Semakin minimnya pengetahuan masyarakat 

terhadap kisah teladan Nabi Muhammad SAW yang 

termaktub juga di dalam Al-Qur‟an akan semakin 

memperburuk keadaan masyarakat berupa dekadensi moral. 

Maka untuk memulihkan kembali keadaan yang sudah tidak 

relevan dengan ajaran Islam, satu-satunya upaya yang dapat 

dilakukan adalah dengan kembali kepada ajaran yang terdapat 

didalamnya. 

Kemerosotan akhlak saat ini sangat memprihatinkan 

sebab tidak hanya terjadi pada kalangan muda saja, tetapi 
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terjadi juga terhadap kalangan dewasa bahkan orang tua. 

Kemerosotan akhlak pada kalangan anak muda saat ini dapat 

dilihat dari banyak siswa yang berani melawan guru di 

sekolah, sampai durhaka kepada orang tuanya sendiri. Maka 

dari itu, diperlukan upaya maksimal untuk memulihkan 

kondisi tersebut, diantaranya dengan menanamkan kembali 

akan pentingnya peran orang tua dan pendidik dalam 

pembinaan akhlak anak didik. 

Berdasarkan dskripsi latar belakang di atas, maka 

masalah-masalah yang dapat di identifikasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Kehidupan masyarakat yang mulai keluar dari nilai-nilai 

ajaran Al-Qur‟an dan Hadits Rasulullah SAW 

2. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan 

akhlak yang terdapat pada kisah Nabi Muhammad SAW 

3. Terjadi dekadensi (kemerosotan) akhlak 

 

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini merupakan batasan masalah. Karena 

adanya keterbatasan, baik dari tenaga, dana, waktu, dan 

supaya hasil lebih fokus lagi.
24

 Mengingat keterbatasan dan 

kemampuan yang dimiliki oleh peneliti, maka penelitian ini 

difokuskan pada Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kisah 

Nabi Muhammad SAW pada Kitab Nurul Yaqin karya Asy-

Syeikh Muhammad Al-Khudhari (Terjemahan Abu Husein 

Al-Hamid). Sub fokus yang akan diteliti ialah nilai pendidikan 

akhlak dari aspek nilai akhlak Rasulullah SAW. 

 

E. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian, yang 

jawabannya dicari melalui penelitian. Rumusan adalah suatu 

panduan awal bagi peneliti untuk penjelajahan pada objek 

yang diteliti.
25

 Sehubungan dengan judul dan latar belakang 

                                                             
24 Sugiono, Metode Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif dan R & D, (Bandung: 

Alfabeta, 2018), h. 290. 
25  Ibid, h. 291. 
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diatas, maka permasalahan pokok yang penulis rumuskan 

ialah: Bagaimana Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak yang 

terdapat dalam kisah Nabi Muhammad SAW pada Kitab 

Nurul Yaqin karya Asy-Syeikh Muhammad Al-Khudhari 

(Terjemah Abu Husein Al-Hamid)? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah tertulis 

diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Mengetahui bagaimanakah Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak 

dalam kisah Nabi Muhammad SAW pada Kitab Nurul Yaqin 

karya Asy-Syekh Muhammad Al-Khudhari (Terjemahan Abu 

Husein Al-Hamid).  

 

G. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Sebagai sumbangan pikiran dalam bentuk tulisan 

yang bersifat ilmiah guna dapat di manfaatkan oleh 

berbagai pihak yang memerlukannya, khususnya umat 

Islam, dalam rangka memperbaiki akhlak sebagai tujuan 

dari visi dan misi Rasulullh SAW diutus ke permukaan 

bumi ini. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai calon guru yaitu 

mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) 

khususnya dan para pembaca umumnya. Serta dapat 

memberikan informasi betapa pentingnya pendidikan 

akhlak untuk kemudian di aplikasikan dalam kehidupan, 

di tengah zaman yang semakin tidak menentu arahnya 

oleh arus negatif globalisasi, modernisasi, dan 

westernisasi. 

 

H. Tinjauan Pustaka 

Untuk mencapai suatu hasil penelitian ilmiah yang 

diharapkan, data-data yang digunakan dalam penyusunan 
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proposal ini dan menghindari tumpang tindih dari 

pembahasan penelitian, maka penulis melakukan studi 

pendahuluan, yakni mengkaji penelitian yang berisi tentang 

teori yang relevan dengan masalah penelitian dan hasil 

penelitian sebelumnya. Penulis menemukan hasil penelitian 

terdahulu sebagai berikut: 

Pertama, Skripsi Firnando Causo, yang berjudul ”Nilai-

Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kisah Nabi Muhammad 

SAW.” hasil dari peneltian Firnando Causo menunjukkan 

bahwa sebagai umat muslim kita harus paham dan mampu 

meneladani akan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW 

diantaranya yaitu shiddiq yang artinya berbuat jujur, amanah 

yang berarti dapat dipercaya dalam ketaatan dan 

perbuatannya, fathonah yang berarti cerdas atau pandai, dan 

tabligh yang memiliki makna bahwa Nabi Muhammad SAW 

selalu menyampaikan. 

Kedua, Skripsi Imalatun Nadzimah yang berjudul “Nilai-

Nilai dalam Kisah Nabi Ibrahim” hasil dari peneltian Abdul 

Ja‟far menjelaskan bahwa dalam sejarah perjalanan Nabi 

Ibrahim sebagai seorang Nabi memiliki nilai pendidikan 

akhlak yang dapat dijadikan contoh dalam pendidikan akhlak 

di masa sekarang, pendidikan tersebut adalah nilai pendidikan 

sabar, taat, istiqamah (teguh pendirian), tawakal, dan nilai 

pendidikan ikhlas. 

Ketiga, Skripsi Abdul Ja‟far yang berjudul “Nilai-Nilai 

Pendidikan Akhlak dalam buku “Dari Hati Ke Hati” karya 

Buya Hamka” hasil dari peneltian Abdul Ja‟far 

menunjukkan bahwa nilai pendidikan akhlak yang terdapat 

dalam buku “Dari Hati Ke Hati” karya Buya Hamka 

diantaranya ialah Akhlak terhadap Allah yang merupakan 

ajaran untuk mengabdi hanya kepada Allah SWT yang 

dimanifestasikan dalam bentuk taqwa dan tidak 

menyekutukannya dengan apapun, dan yang kedua yaitu 

akhlak terhadap sesama manusia, yang merupakan ajaran 

untuk menjauhi sifat individu, yaitu sikap atas kecintaan, 

kekaguman, penghormatan, atas diri orang lain secara 
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berlebihan sehingga Nabi mengkhawatirkan akan 

menimbulkan sikap ingin dipuji. 

Berdasarkan beberapa kajian pustaka diatas, maka 

jelaslah bahwa karya ilmiah yang membahas tentang nilai-

nilai pendidikan akhlak dalam kisah Nabi Muhammad SAW 

pada Kitab Nurul Yaqin karya Syeikh Muhammad Al-

Khudhari yang telah diterjemahkan oleh Abu Husein Al-

Hamid belumlah ada yang membahasnya. Maka dari itu, 

penulis akan mengangkat sebuah karya ilmiah tentang Nilai-

Nilai Pendidikan Akhlak dalam sejarah Nabi Muhammad 

SAW pada kitab yang dikarang oleh Asy-Syeikh Muhammad 

Al-Khudhari. Penulis ingin mengetahui bagaimana pendidkan 

akhlak yang ada pada sejarah Nabi Muhammad SAW dalam 

buku Nurul Yaqin karya Syeikh Muhammad Al-Khudhari 

terjemahan Abu Husein Al-Hamid pada tahun 2015. 

I. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara seseorang melakukan 

pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu 

melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk 

mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan 

data-data, atau diartikan secara dasar merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu.
26

  

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan 

(library reseach), yaitu penelitian yang menggunakan 

bahan-bahan tertulis.
27

 Bahan tertulis yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu data-data literatur atau 

kepustakaan dari materi yang berkaitan.  Dalam 

penelitian ini, penulis memakai berbagai referensi yang 

ada, baik media cetak atau buku, media massa, yang 

tentunya masih berkaitan dengan sumber utama, dan 

                                                             
26 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung, Alfabeta, 2015), h. 

1. 
27 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Pers, 

2011), h. 13.  
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penulis juga merujuk pada internet apabila dirasa perlu. 

Selain itu penelitian ini juga merupakan penelitian yang 

sifatnya deskriftif-kualitatif. Penelitian kualitatif 

dipahami sebagai penelitian yang temuan-temuannya 

tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk 

hitungan lainnya.
28

 

Melalui metode studi pustaka (library research), yaitu 

penelitian yang menggunakan data dan informasi dengan 

bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam 

kepustakaan. Maka langkah yang ditempuh adalah 

dengan cara membaca, memahami serta menelaah buku-

buku yang berkenaan dengan permasalahan yang ada, 

kemudian dianalisa. Biasanya dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber 

pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru atau 

untuk keperluan baru. 

Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itu diperlukan 

sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau 

gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan 

dedukasi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga 

kerangka teori baru dapat dikembangkan, atau sebagai 

dasar pemecahan masalah. Dan jenis penelitian ini dapat 

dipahami sebagai penelitian teoritik dan terkait pada 

values, tetapi tetap diperlukan keterkaitannya dengan 

empiris.
29

 Dengan demikian data yang diperoleh dari 

hasil literer dideskripsikan apa adanya kemudian analisis. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap masalah-

masalah yang sesuai dengan peristiwa atau kenyataan 

yang ada, sehingga penekanannya adalah memberikan 

gambaran secara obyektif mengenai keadaan sebenarnya 

dari obyek yang akan dikaji. Dalam hal ini mengkaji 

                                                             
28 Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Dasar-Dasar Penelitian 

Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-Reknik Teoritisasi Data, (Yogyakarta: Pustaka 
Belajar, 2007), h. 4. 

29 Noeng Muhadjir, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake 

Sarasin, 1996), h. 55. 
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Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam kisah Nabi 

Muhammad SAW pada Kitab Nurul Yaqin karya Asy-

Syekh Muhammad Al-Khudhari (Terjemahan Abu 

Husein Al-Hamid). 

 

2. Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud sember 

data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data 

dapat diperoleh.
30

 Karena peneliti menggunakan metode 

library research, maka sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data 

sekunder, yaitu sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah buku-buku yang berhubungan 

langsung dengan pokok permasalahan yang 

menyangkut dengan judul yang akan di teliti. Adapun 

buku yang penulis jadikan rujukan atau sumber 

primer adalah Kitab Khulashah Nurul Yaqin, untuk 

memudahkan penulis dalam menyajikannya maka 

penulis mengambil kitab tersebut dalam versi 

terjemah Abu Husein Al-Hamid, Terjemahan Nurul 

Yaqin Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW 

(Pasuruan, 30 April 2015) 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang 

memperkuat pembahasan penelitian ini, data ini 

merupakan buku-buku yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan pokok masalah. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari sumber yang 

bukan asli.
31

 Adapun buku-buku tersebut yaitu: 

1) Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, Yogyakarta: 

Lembaga Pengkajian dan Pengalaman Islam, 

Cet. II, Maret 2002. 

                                                             
30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, 

(Jakarta: Rineka Cipta, Cet ke 13, Agustus, 2006), h. 129. 
31 Tatang M. Arifin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1995), h. 133. 
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2) Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter 

Mulia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017. 

3) Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam 

Perspektif Al-Qur‟an, Jakarta: Amzah, 2007. 

4) Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: 

Kalam Mulia, Cet. V, 2000. 

5) Achmad Sanusi, Sistem Nilai, Bandung: 

Nuansa Cendekia, Cet. III. 2012. 

6) Qiqi Yuliati Zakiyah dan Rusdiana, 

Pendidikan Nilai, Bandung: Pustaka Setia, 

2014. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, 

maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

dihasilkan dari studi kepustakaan. Oleh karena itu, teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah telaah pustaka yang dokumenter dengan objek 

pembahasan yang dimaksud.
32

 Data yang ada dalam 

kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan 

cara: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang 

diperoleh, terutama dari segi kelengkapan dan 

kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang 

satu dengan yang lainnya. 

b. Organizing, yaitu mengorganisir data-data yang 

diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan. 

c. Penemuan hasil penelitian, yaitu melakukan analisis 

lanjutan terhadap hasil pengorganisiran data dengan 

menggunakan kaidah-kaidah, teori yang telah 

ditentukan. Sehingga diperoleh kesimpulan tertentu 

yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. 

 

 

                                                             
32 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam 

Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 83.  
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4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis dari hasil wawancara, catatan 

dilapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami, dan temuannya dapat diinfokan kepada orang 

lain.
33

 

Strategi analisis yang digunakan oleh peneliti adalah 

analisis kualitatif. Analisis ini dimaksudkan bertolak dari 

data-data dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan 

umum. Teknik analisis datanya menggunakan teknik 

content analysis (analisis isi), yaitu penelitian yang 

dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan 

dalam rekaman, baik dalam gambar, suara maupun 

tulisan.
34

 Adapun langkah-langkah analisis data ialah 

sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada 

hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak diperlukan. Sama halnya 

dengan memilih dan menetapkan pokok bahasan yang 

akan dikaji. 

b. Display Data 

Setelah mereduksi data, langkah selanjtnya ialah 

mendisplay data yaitu menyajikan, menyusun, 

mengorganisasikan data yang berupa bahan 

kepustakaan seperti buku-buku dan karya tokoh-

tokoh, serta buku lainnya sesuai dengan materi yang 

berkaitan. 

c. Conclusion/Kesimpulan 

Setelah mereduksi dan mendisplay data, maka 

tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan 

verivikasi. Dengan adanya tahap ini, dapat digunakan 

                                                             
33 Sugiyono, metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta Cet ke 20, 2014), h. 334. 
34 Ibid., h. 309. 
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untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan 

sejak awal.
35

 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan ini merupakan gambaran umum 

mengenai isi dari keseluruhan pembahasan, yang bertujuan 

untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur 

pembahasan yang terdapat dalam penulisan makalah proposal 

skripsi. Maka sistematika pembahasan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Berisi tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II Landasan Teori. Berisi tentang pengertian nilai, 

pengertian pendidikan, nilai pendidikan, pengertian akhlak, 

pendidikan akhlak, nilai-nilai pendidikan akhlak, dan kisah 

Nabi Muhammad SAW dalam kitab Khulashah Nurul Yaqin. 

BAB III Biografi Penulis. Berisi tentang riwayat hidup 

Syeikh Muhammad Al-Khudhari, karya-karya Syeikh 

Muhammad Al-Khudhari, dan gambaran isi buku terjemahan 

Nurul Yaqin karya Syeikh Muhammad Al-Khudhari yang 

diterjemahkan oleh Abu Husein Al-Hamid. 

BAB IV Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam 

Kisah Nabi Muhammad SAW pada Kitab Nurul Yaqin karya 

Syeikh Muhammad Al-Khudhari dan Aplikasi Nilai-Nilai 

Pendidikan Akhlak dalam Kisah Nabi Muhammad SAW pada 

Kitab Nurul Yaqin karya Syeikh Muhammad Al-Khudari. 

BAB V Penutup. Berisi tentang Kesimpulan dan Saran. 

  

                                                             
35 Himyari Yusuf, Filsafat Kebudayaan, (Bandar Lampung: Harakindo 

Publishing, 2013), h. 27. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Nilai 

Menurut bahasa nilai artinya, harga hal-hal yang 

penting atau berguna bagi kemanusiaan sesuatu yang 

menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.
1
 

Sedangkan definisi nilai adalah, patokan normatif yang 

mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya 

diantara cara-cara tindakan alternatif.
2
 

Nilai secara etimologi merupakan pandangankata 

value (bahasa Inggris) (moral value) (Mustari Mustafa, 

2011: 15). Dalam kehidupan sehari-hari, nilai merupakan 

sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, 

dan berguna bagi manusia. Dalam pembahasan ini nilai 

merupakan kualitas yang berbasis moral. Dalam filsafat, 

istilah ini digunakan untuk menunjukkan kata benda 

abstrak yang artinya keberhargaan yang setara dengan 

berarti atau kebaikan.
3
 Menurut Prof. Dr. Achmad Sanusi, 

nilai merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-

komponen yang berinteraksi, berinterelasi, dan 

berintrokoneksi secara dinamis saat menghadapi dan 

berhadapan dengan sistem nilai dan kondisi. Komponen 

sistem nilai mengandung 6 kategori nilai, yaitu:  

1) Nilai Teologis 

 Secara hakiki sebenarnya nilai ini merupakan 

nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling 

kuat dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. 

Nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang 

                                                             
1 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Majlis Al-A‟la Al-

Indonesia Li Al-Da‟wah Al-Islamiyah, 1392H/1972M), h. 23. 
2 Rahmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: 

Alfabeta, 2004), h. 9. 
3 Qiqi Yuliati Zakiyah dan Rusdiana, Pendidikan Nilai, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2014), h. 14. 
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datangnya dari Tuhan. Cangkupan nilainya lebih 

luas yaitu nilai yang tercermin dalam Ketuhanan 

Yang Maha Esa, Rukun Iman, Rukun Islam, 

Ibadah, Tauhid, Ihsan, Istighfar, Do‟a, Ikhlas, 

Tubat, Ijtihad, Khusyu‟, Istiqamah, dan Jihad Fi 

Sabilillah. 

2) Nilai Etis/Hukum 

 Nilai tertinggi dalam nilai ini adalah 

kekuasaan. Karena itu, kadar nilainya akan 

bergerak dari intensitas pengaruh yang rendah 

sampai pengaruh yang tinggi. Nilai yang 

terwujud antara lain ialah rasa hormat, 

baik/rendah hati, setia-adil, dapat di percaya, 

jujur, damai, sabar, iktikad baik, memaafkan, 

menolong, bertanggung jawab, toleransi, dan 

harmonis. 

3) Nilai Estetik 

 Nilai estetik menempatkan nilai tertingginya 

pada bentuk dan keharmonisan. Apabila nilai ini 

dilihat dari subjek yang memilikinya maka akan 

muncul kesan indah-tidak indah. Nilai estetik 

lebih mencerminkan pada keragaman nilai yang 

terwujud dari keindahan, kebersihan, kecantikan, 

manis, menarik, romantik, dan cinta kasih. 

4) Nilai Logis-Rasional 

 Nilai ini melibatkan pertimbangan antara 

logis dan rasional yang terwujud antara lain 

dalam logika/cocok antara fakta dan kesimpulan 

tepat sesuai, jelas, nyata, identitas/ciri, proses, 

keadaan/ kesimpulan. 

5) Nilai Fisik-Fisiologis 

 Nilai yang mewujud jelas unsur-unsurnya, 

fungsinya, ukuran-ukurannya, kekuatannya, 

perubahannya, lokasinya, asal-usulnya, sebab-

akibatnya. 
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6) Nilai Teleologik 

 Nilai ini terwujud dalam sesuatu yang 

berguna, bermanfaat, sesuai fungsinya. Karena 

itu nilai ini erat dengan konsep, aksioma, dalil, 

prinsip, teori dan generalisasi yang diperoleh dari 

sejumlah pengamatan dan pembuktian ilmiah. 

Yang terwujud dalam guna, manfaat, sesuai 

fungsi, berkembang/maju, teratur/disiplin, 

integrative, produktif, efektif, efisien, akuntabel, 

dan inovatif. 

 

Dalam konteks etika pendidikan Islam, maka sumber 

nilai-nilai yang paling shahih adalah Al-Qur‟an dan 

Sunnah Nabi SAW yang kemudian dikembangkan dengan 

hasil ijtihad para „Ulama. Nilai-nilai yang bersumber 

kepada adat istiadat atau tradisi dan ideologi sangat rentan 

dan situasional, sedangkan nilai-nilai Qur‟ani, yaitu nilai-

nilai yang bersumber kepada Al-Qur‟an adalah kuat, 

karena ajaran Al-Qur‟an bersifat mutlak dan universal.
4
 

Persoalan nilai ini biasanya terkait dengan akhlak, 

moral, atau karakter. Manakala kita melihat tindakan 

seseorang, kita kemudian menunjukkan nilai baik atau 

buruk dari tindakan tersebut. Nilai melekat dalam semua 

tindakan dan perbuatan. Nilai menjadi acuan penting 

hidup manusia, supaya hidup dan tindakan manusia 

menjadi bernilai. Nilai juga yang memberi makna 

terhadap ucapan dan tindakan. Nilai juga melekat pada 

semua tindakan manusia dalam berbagai bidang 

kehidupannya.
5
 

Dari semua definisi tersebut, dapat penulis fahami 

bahwa nilai adalah segala hal yang berhubungan dengan 

tingkah laku manusia yang menjadi rujukan atau standar 

mengenai baik atau buruknya seseorang berdasarkan 

                                                             
4 Taufik Adnan Amal, Rekontruksi Sejarah Al-Qur‟an, (Jakarta: Pustaka 

Alvabet, Cet. I, 2005), h. 2. 
5
 Achmad Sanusi, Sistem Nilai, (Bandung: Nuansa Cendekia, Cet. 

III, 2017), h. 14-15. 
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tindakan dan hasil dari tindakan tersebut, yang diukur 

oleh agama, tradisi, etika, moral, dan kebudayaan yang 

berlaku dalam masyarakat. 

 

2. Pengertian Pendidikan Aklak 

Pendidikan berasal dari kata dasar “didik” yang 

berarti memelihara dan memberi ajaran atau pimpinan 

mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dengan 

memberikan kata “pe” dan akhiran “an”, mengandung arti 

perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) tentang mendidik. 

Istilah pendidikan semula berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu “pedagogie” yang berarti bimbingan yang diberikan 

kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam 

bahasa Inggris dengan “education” yang berarti 

pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab 

istilah ini diterjemahkan dengan kata “tarbiyah” yang 

berarti pendidikan.
6
 

Zuhairini mengatakan bahwa pendidikan merupakan 

usaha dari manusia dewasa yang telah sadar akan 

kemanusiaannya, dalam membimbing, melatih, mengajar, 

dan menanamkan nilai-nilai serta dasar-dasar pandangan 

hidup kepada generasi muda, agar nantinya menjadi 

manusia yang sadar dan bertanggung jawab akan tugas-

tugas hidupnya sebagai manusia. Pendapat ini 

memperkuat perlunya kualitas secara individu dan sosial 

masyarakat.
7
 Ahmad D. Marimba mengatakan bahwa 

pendidikan merupakan bimbingan atau pimpinan secara 

sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang 

utama. Walaupun pendidikan masih mengandung kesan 

terbatas pada aktivitas pengembangan potensi anak didik 

oleh pendidik berupa orang, harus selalu ada orang lain 

yang mendidik, tetapi yang penting dari pernyataan 

                                                             
6 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet. V, 2006), 

h. 13. 
7 Zuhairini dkk, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 

11. 
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tersebut yaitu proses pendidikan yang dapat menanamkan 

nilai-nilai, menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab, 

serta menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
8
 

 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis berpendapat 

bahwa, dengan adanya pendidikan maka dapat 

menghasilkan perubahan baru berupa kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara ketika mengalami proses 

pendidikan yang lebih sempurna. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa pendidikanlah yang paling bertanggung 

jawab untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang unggul. SDM itulah yang diharapkan oleh 

masyarakat. 

Sedangkan “akhlak” merupakan bentuk jamak dari 

khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku 

atau tabiat. Berakar dari kata khalaqa yang berarti 

menciptakan. Seakar dengan kata Khaliq (pencipta), 

makhluq (yang diciptakan), dan khalq (penciptaan). 

Kesamaan akar kata khalaqa, mengisyaratkan bahwa 

dalam akhlak tercangkup pengertian terciptanya 

keterpaduan antara kehendak Khaliq (Tuhan). Dengan 

kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan 

lingkungannya, akan mengandung nilai akhlak yang 

haqiqi manakala tindakan atau perilaku tersebut 

didasarkan kepada kehendak Khaliq (Tuhan).
9
  

Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M. A dalam bukunya 

Aklak Tasawuf dan Karakter Mulia mengatakan, dari 

beberapa definisi-definisi akhlak tersebut secara 

subtansial tampak saling melengkapi, dan darinya kita 

dapat melihat lima ciri yang terdapat dalam perbuatan 

akhlak, yaitu: 1.) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang 

                                                             
8 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: PT 

Alma‟arif, 1989), h. 19. 
9 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan 

Pengamatan Islam, 2000), h. 1. 
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telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga telah 

menjadi kepribadiannya; 2.) Merupakan perbuatan yang 

mudah dan tanpa pemikiran; 3.) Perbuatan akhlak adalah 

perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang 

mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari 

luar; 4.) Merupakan perbuatan yang dilakukan dengan 

sesungguhnya, bukan main-main atau karna 

bersandiwara; 5.) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang 

dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah SWT.
10

 

Dari pengertian diatas, dapat penulis pahami 

bahwasannya akhlak adalah sifat yang tertanam dalam 

jiwa seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan, 

yang dilakukan dengan mudah tanpa adanya pemikiran 

dan pertimbangan, terbiasa dilakukan secara berulang-

ulang serta terus menerus, tanpa adanya tekanan dari luar, 

dilakukan dengan kesungguhan, dan semata-mata karena 

Allah SWT. 

Sedangkan pendidikan akhlak merupakan suatu 

proses mendidik, memelihara, membentuk dan 

memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan 

berfikir yang baik yang bersifat formal maupun informal 

yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam. Dan pada 

sistem pendidikan Islam ini khusus memberikan 

pendidikan tentang akhlak dan moral yang bagaimana 

yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim agar dapat 

mencerminkan kepribadian seorang muslim.
11

 Pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa pendidikan akhlak harus 

mulai ditanamkan kepada anak sedini mungkin. 

 

Berdasarkan paparan pengertian pendidikan dan 

pengertian akhlak di atas, maka dapat di simpulkan bahwa 

pendidikan akhlak adalah suatu proses yang dilakukan 

                                                             
10 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2017), h. 4-5. 

 11 Mahjudin, Kuliah Akhlak-Tasawuf, (Jakarta: Penerbit Kalam Mulia, 

1991), h. 5 
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secara sadar dan disengaja untuk memberikan bimbingan, 

baik jasmani maupun rohani, melalui penanaman nilai-

nilai Islam, latihan moral, fisik serta menghasilkan 

perubahan ke arah positif, yang nantinya dapat 

diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan 

kebiasaan bertingkah laku, berfikir, dan berbudi pekerti 

yang luhur menuju terbentuknya manusia yang berakhlak 

mulia. Sehingga dapat menghasilkan perbuatan atau 

pengalaman dengan mudah tanpa adanya pertimbangan 

dan pemikiran, yakni bukan karena adanya tekanan, 

paksaan dari orang lain atau bahkan pengaruh-pengaruh 

lainnya, dan perbuatan tersebut harus konstan (stabil) 

dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sering 

sehingga dapat menjadi kebiasaan.  

Dalam pendidikan akhlak, aktualisasi nilai-nilai Islam 

perlu dipandang sebagai suatu persoalan yang penting 

dalam usaha menanamkan ideologi Islam sebagai 

pandangan hidup. Akan tetapi, dalam usaha aktualisasi 

nilai-nilai moral Islam memerlukan proses yang cukup 

lama, agar penanaman tersebut bukan sekedar dalam 

formalitas semata, namun telah masuk dalam dataran 

praktis. Maka perlulah kiranya menghubungkan faktor 

penting kebiasaan; memperhatikan potensi anak didik; 

juga memerlukan bentuk-bentuk dan metode-metode yang 

sesuai dengan kebutuhan anak didiknya. 

Setelah mengamati teori diatas, maka penulis akan 

mengambil sebuah kesimpulan secara singkat mengenai 

perbedaan antara Nilai Pendidikan Akhlak dengan Nilai 

Akhlak, yaitu terletak pada prosesnya. Jika pemahaman 

mengenai nilai akhlak merupakan suatu perbuatan baik 

yang berharga, maka nilai pendidikan akhlak ialah suatu 

proses untuk melakukan perbuatan baik yang berharga 

tersebut, hingga sudah melekat dalam diri seseorang dan 

menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.  
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3. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak 

 Nilai-nilai pendidikan ialah sifat-sifat (hal-hal) yang 

penting atau berguna bagi kemanusiaan.
12

 Nilai-nilai 

akhlak mulia hendaknya ditanamkan sejak dini melalui 

pendidikan agama yang diawali dari dalam lingkungan 

keluarga, melalui pembudayaan, pembiasaan dan 

kebiasaan itu kemudian dikembangkan dan di aplikasikan 

dalam pergaulan hidup di masyarakat.
13

 

 Dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan 

akhlak adalah proses menumbuh kembangkan serangkaian 

prinsip dasar dan keutamaan sikap serta watak (tabiat) 

yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan serta pedoman 

hidup oleh seluruh umat sejak masa permulaan hingga ia 

dewasa. Nilai-nilai pendidikan akhlak juga merupakan 

segala usaha yang mempunyai guna atau manfaat bagi 

seseorang, yang dilakukan seorang pendidik untuk 

memberikan bimbingan jasmani maupun rohani, melalui 

penanaman nilai-nilai Islami, latihan moral maupun fisik, 

serta menghasilkan perubahan kearah positif, yang 

nantinya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-

hari dengan kebiasaan bertingkah laku, berfikir, dan 

berbudi pekerti luhur, menuju terbentuknya manusia yang 

berakhlakul karimah (mulia). Dimana perbuatan tersebut 

dihasilkan tanpa melalui proses pemikiran dan 

pertimbangan sebelumnya. 

 Pada hakikatnya aktivitas pendidikan selalu 

berlangsung dengan melibatkan pihak-pihak lain sebagai 

komponen penting di dalam aktivitas pendidikan tersebut. 

Komponen penting disebut sebagai subjek yang memberi 

yaitu pendidik dan yang menerima yaitu peserta didik 

dalam suatu interaksi pendidikan. Sesungguhnya segala 

bentuk pendidikan adalah bersumber pada Rasulullah 

SAW, karena beliau merupakan suri tauladan yang baik, 

                                                             
12 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), h. 783. 
13 Said Agil Husin Al-Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Qur‟ani dalam 

Sistem Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 2003), h. 27. 
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dan sebaik-baik tauladan dari zaman sebelum Rasulullah 

SAW ataupun setelah Rasulullah SAW. Peri kehidupan 

Rasullah SAW merupakan suri tauladan bagi kaum 

muslim, karena itu wajib bagi setiap muslim 

mengetahuinya untuk diikuti dan diamalkan sesuai dengan 

petunjuknya. 

 Nabi Muhammad SAW adalah sosok pribadi yang 

agung dimana beliau telah berhasil membawa risalahnya 

sebagai seorang Nabi dan Rasul dengan sangat gemilang, 

yakni dengan jalan berdakwah secara damai dan simpatik 

dalam kurun waktu 23 tahun telah banyak mengislamkan 

jutaan orang penduduk dunia. Sosok Nabi Muhammad 

SAW telah dianggap sebagai manusia sempurna (Insanul 

Kamil) dan telah diakui oleh para ahli dari berbagai 

disiplin ilmu di dunia baik muslim maupun non muslim 

akan keberhasilannya mengubah wajah dunia yang biadab 

menjadi beradab, dari zaman jahiliyah menjadi zaman 

hidayah. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW sebagai 

seorang pribadi, seorang kepala rumah tangga, pemimpin 

umat sedunia, dan juga kepala pemerintahan. Madinah 

telah banyak menginspirasi dan memberi teladan kebaikan 

bagi seluruh umat manusia di dunia sebagaimana misi 

risalahnya adalah Rahmatan lil‟alamiin. Sehingga tidaklah 

berlebihan dan sangatlah tepat jika nama beliau diletakan 

peringkat pertama sebagai tokoh berpengaruh dan idola 

tingkat dunia dari 100 tokoh yang disurvei.
14

 Rasulullah 

SAW memiliki beberapa sifat sempurna sehingga beliau 

menjadi panutan seluruh alam semesta ini, sifat-sifat yang 

dimiliki Rasulullah SAW tersebut, yaitu Shidiq, Amanah, 

Tabligh, Fathanah.  

 Dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin karya Syeikh 

Muhammad Al-Khudhari, menyebutkan bahwa malaikat 

Jibril mengajar Nabi bagaimana hendaknya beliau 

memimpin manusia kejalan yang lurus dan bagaimana 

                                                             
14 Michael H. Hart, 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia, (Noura 

Books, 1978), h. 1. 
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mestinya, Rasulullah SAW menuntun mereka supaya 

menganut agama yang benar. Aisyah ra menjelaskan 

akhlak Rasulullah SAW sangat sempurna, tidak ada cela 

sedikitpun sebagaimana halnya Al-Qur‟an yang berjalan. 

Selama perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW beliau 

merupakan sosok sempurna yang patut untuk di jadikan 

contoh dalam bidang pendidikan akhlaknya. Sebagai 

seorang pemimpin, keberanian Rasulullah SAW semua 

orang telah mengetahuinya. Para sahabat mengatakan tidak 

ada seseorang yang lebih berani, lebih nekat, lebih 

pemurah dan lebih baik daripada Rasulullah SAW. 

 

B. Landasan Pendidikan Akhlak 

Dasar pokok pendidikan menegaskan bahwa pendidikan 

itu adalah untuk mendidik akhlak dan jiwa mereka. Juga harus 

ditanamkan rasa keutamaan, membiasakan mereka dengan 

kesopanan yang tinggi.
15

 Yang dimaksud dengan dasar 

pendidikan adalah pandangan hidup yang melandasi seluruh 

aktivitas pendidikan. Karena dasar menyangkut masalah ideal 

dan fundamental, maka diperlukan landasan pandangan hidup 

yang kokoh dan komperhensif, serta tidak mudah berubah. 

Hal ini karena diyakini bahwa nilai tersebut memiliki 

kebenaran yang telah teruji oleh sejarah. Kalau nilai-nilai 

sebagai pandangan hidup yang dijadikan dasar pendidikan itu 

bersifat relative dan temporal, maka pendidikan akan mudah 

terombang-ambing oleh kepentingan dan tujuan sesaat yang 

bersifat teknis dan pragmatis.
16

 

Maka, yang dimaksud dengan landasan atau sumber 

pendidikan akhlak adalah sesuatu yang menjadi ukuran baik 

dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana dalam ajaran 

Islam, sumber pendidikan akhlak adalah Al-Qur‟an dan 

Sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat 

sebagaimana pada konsep etika dan moral. Dan bukan pula 

                                                             
15 Jalaluddin dan Abdullah, Filsafat Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 

1997) h. 118-119. 
16 Heris Hermawan, Op. Cit., h. 105 
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karena baik atau buruk dengan sendirinya sebagaimana 

pandangan Mu‟tazilah. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW 

merupakan contoh suri tauladan bagi seluruh umat manusia. 

Sebagaimana firman Allah SWT: 

 َ َرَكَش ٱَّللَّ َٔ َو ٱۡۡلِٓخَش  ٕۡ ٱۡنَٛ َٔ  َ ٌَ َٚۡشُجْٕا ٱَّللَّ ٍ َكا ًَ ةٌ َحَسَُٞت نِّ َٕ ِ أُۡس ٌَ نَُكۡى فِٙ َسُسِٕل ٱَّللَّ  نَّقَۡذ َكا

 ﴾ ٢٢:  اۡلحزاب﴿  ٢ َكثِٛٗشا

”Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan 

dia banyak menyebut Allah”. (QS. Al-Ahzab (33): 21)
17

 

Tentang akhlak pribadi Rasulullah dijelaskan pula oleh 

„Aisyah ra. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari „Aisyah ra. 

berkata: Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-

Qur‟an. (HR. Muslim). Hadits Rasulullah meliputi perkataan 

dan tingkah laku beliau, merupakan sumber akhlak yang 

kedua setelah Al-Qur‟an. Segala ucapan dan perilaku beliau 

senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah SWT. Allah 

SWT berfirman: 

 ٓ ٖ َٕ ٍِ ٱۡنَٓ َيا َُِٚطُق َػ َٔ ٣   ٗ ٙٞ َُٕٚح ۡح َٔ َٕ إَِّلَّ  ُْ ٌۡ  ﴾٤-٣:  انـُحـى﴿   ٤إِ

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur‟an) menurut 

kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah 

wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”. (QS. An-Najm (53): 

3-4)
18

 

Dalam ayat lain Allah memerintahkan agar selalu 

mengikuti jejak Rasulullah SAW dan tunduk kepada apa yang 

dibawa oleh beliau. Allah berfirman: 

ٗ  َسُسٕنِ  ُ َػهَ آ أَفَآَء ٱَّللَّ ٗ  يَّ ًَ
ٱۡنَٛخَ  َٔ   ٗ نِِز٘ ٱۡنقُۡشبَ َٔ ُسِٕل  نِهشَّ َٔ  ِّ ٖ  فَهِهَّ ِم ٱۡنقَُش ْۡ ٍۡ أَ ِّۦ ِي

بِٛمِ  ٍِ ٱنسَّ ٱۡب َٔ  ٍِ ِكٛ َس  ًَ ٱۡن ُسُٕل   َٔ ُكُى ٱنشَّ َيآ َءاحَى  َٔ ٍَ ٱۡۡلَۡغَُِٛآِء ِيُُكۡىۚۡ  ۡٛ  بَ
ٌَ ُدٔنَتََۢ ٙۡ ََّل َُٚكٕ َك

َه  ٱحَّقُْٕا ٱَّللَّ َٔ  
ۡۚ
ُّ فَٱَخَُْٕٓا ُۡ ُكۡى َػ َيا َََٓى  َٔ َ َشِذُٚذ ٱۡنِؼقَابِ  فَُخُزُِٔ  ٌَّ ٱَّللَّ  ﴾٧ انـحـشـش:﴿   ٧إِ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 

kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari 

penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, 

kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

                                                             
 17 Departemen Agama RI., Al-Mumamayyaz Al-Qur‟an Tajwid Warna Dan 

Terjemahnya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 420. 

 18 Departemen Agama RI., Op. Cit., h. 526. 
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orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 

beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa 

yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa 

yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras 

hukumannya. (QS. Al-Hasyr (59): 7)
19 

Jika sudah jelas bahwa Al-Qur‟an dan Hadits Rasul 

adalah pedoman hidup yang menjadi asas bagi setiap muslim, 

maka teranglah keduanya merupakan sumber akhlaqul 

karimah dalam ajaran Islam. Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul 

adalah ajaran yang paling mulia dari segala ajaran manapun 

hasil renungan dan ciptaan manusia. Sehingga telah menjadi 

keyakinan (aqidah) Islam bahwa akal dan naluri manusia 

harus tunduk mengikuti petunjuk dan pengarahan Al-Qur‟an 

dan As-Sunnah.
20

 Dari pedoman itulah diketahui kriteria mana 

perbuatan yang baik dan mana yang buruk. Nabi Muhammad 

SAW bersabda: Aku tinggalkan untukmu dua perkara, kamu 

tidak akan sesat selamanya jika kamu berpegang teguh 

kepadanya, yaitu Al-Qur‟an dan Sunnahku. (HR. Al-Bukhari) 

Landasan pendidikan Akhlak, yaitu: 

1. Al-Qur’an 

Islam adalah agama yang membawa misi agar 

umatnya menyelenggarakan pendidikan dn pengajaran. 

Ayat Al-Qur‟an yang pertama kali turun adalah 

berkenaan di samping masalah keimanan juga 

pendidikan. Allah SWT berfirman: 

ٍۡ َػهٍَق  َخهََق ٱۡلِ  ٢ٱۡقَشۡأ بِٱۡسِى َسبَِّك ٱنَِّز٘ َخهََق   ٍَ ِي َسبَُّك ٱۡۡلَۡكَشُو   ٢ََس  َٔ  ٣ٱۡقَشۡأ 

ٍَ َيا نَۡى َٚۡؼهَۡى  ٤ٱنَِّز٘ َػهََّى بِٱۡنقَهَِى    ََس   ﴾٥-١ انـؼهق: ﴿  ٥َػهََّى ٱۡلِ

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran 

                                                             
 19 Ibid., h. 546. 

20 M. Yatimin Abdullah, op. cit, h. 4-5. 
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kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya”.(QS. Al-Alaq (96): 1-5)
21

 

Menurut Zuhairini bahwa QS. Al-Alaq:1-5 

merupakan suatu perintah untuk menguasai kemampuan 

baca dan tulis dan penghargaan pena yang hanya sebagai 

alat penggali ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang 

menjadi inti dalam pendidikan dapat digali melalui 

aktivitas membaca dan menulis.
22

 

2. Hadits (As-Sunnah) 

Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau adalah 

juru didik. Dalam kaitan dengan ini, M. Athiyah Al-

Abrasyi mengatakan: pada suatu hari Rasul keluar dari 

rumahnya dan beliau menyaksikan adanya dua 

pertemuan; dalam pertemuan pertama, orang-orang yang 

berdo‟a kepada Allah Azza Wajalla, mendekatkan diri 

kepada-Nya; dalam pertemuan kedua orang sedang 

memberikan pelajaran. Langsung beliau bersabda: 

“Mereka ini (pertemuan pertama), minta kepada Allah, 

bila Tuhan menghendaki maka ia akan memenuhi 

permintaan tersebut, dan jika ia tidak menghendaki maka 

tidak akan dikabulkannya. Tetapi golongan kedua ini, 

mereka mengajar manusia, sedangkan saya sendiri 

diutus untuk juru didik.” 

Setelah itu beliau duduk pada pertemuan kedua ini. 

Praktek ini membuktikan kepada kita satu contoh terbaik 

betapa Rasul mendorong orang belajar dan menyebarkan 

ilmu secara luas dan suatu pujian atas keutamaan juru 

didik. 

Terdapat perintah Nabi Muhammad SAW dalam 

banyak hadits agar kaum beriman menuntut ilmu 

pengetahuan. Lafadz al-„ilma dalam hadits tentang: 

„Tuntutlah ilmu pengetahuan sejak dari buaian sampai ke 

liang lahat”, bersifat „aam, mencangkup jenis ilmu 

                                                             
 21 Ibid., h. 597. 

22 Zuhairini dkk., Op. Cit., h. 58.  
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pengetahuan, baik itu ilmu yang berkaitan dengan 

keimanan, hukum, maupun ilmu-ilmu yang berkaitan 

dengan teknologi, industry, ilmu pengetahuan alam, ilmu 

logika dan sebagainya.
23

 Jadi, semua ilmu pengetahuan 

harus dikembangkan, karena diperlukan dalam kehidupan 

manusia. Semua ilmu pengetahuan yang didasari oleh 

iman maka akan menghantarkan seorang pemilik ilmu 

kepada derajat kemanusiaan yang lebih mulia. Oleh 

karena itu, Islam tidak melarang untuk mengambil dan 

mempelajari ilmu pengetahuan apapun selama ia tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 

 

C. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Tujuan akhlak ialah hendak menciptakan manusia sebagai 

makhluk yang tinggi dan sempurna, dan membedakannya dari 

makhluk-makhluk lainnya. Akhlak hendak menjadikan orang 

berakhlak baik, bertindak baik terhadap manusia, sesama 

makhluk dan tuhan. Pelajaran akhlak atau ilmu akhlak 

bertujuan mengetahui perbedaan-perbedaan perangai manusia 

yang baik maupun yang jahat, sehingga terciptalah tata tertib 

dalam pergaulan masyarakat, tidak saling membenci, curiga 

mencurigai antara satu sama lain, tidak ada perkelahian dan 

peperangan atau bunuh-bunuhan sesama hamba Allah. 

Sedangkan tujuan utama dari pendidikan Islam ialah 

pembentukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup 

menghasilkan orang-orang yang bermoral bukan hanya 

sekedar memenuhi otak murid-murid dengan ilmu 

pengetahuan tetapi tujuannya ialah mendidik akhlak dengan 

memperhatikan segi-segi kesehatan, pendidikan fisik dan 

mental, perasaan dan praktek serta mempersiapkan anak-anak 

menjadi anggota masyarakat.
24

 Oleh karena itu peneliti 

beranggapan bahwa pendidikan Islam sangatlah 

mempengaruhi pembentukan akhlak seseorang. Sebagaimana 

                                                             
23 Abdurrahman Al-Baghdadi, Sistem Pendidikan Islam di Masa Khilafah 

Islam (terjemahan), (Jawa Timur: Al-Izzah, 1996), h. 47. 
24 M. Athiyah Al-Abrasy, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1970), h. 109 
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dalam proses tersebut banyak hal yang di ajarkan sehingga 

mampu mencapai tujuan terbaiknya. 

Adapun tujuan pendidikan akhlak secara umum yang 

dikemukakan oleh para ahli pendidikan Islam, ialah sebagai 

berikut: 

1. Menurut Omar Muhammad Al-Thoumy Al-Syaibani, 

tujuan tertinggi agama dan akhlak ialah menciptakan 

kebahagiaan dua kampung (dunia dan akhirat), 

kesempurnaan jiwa bagi individu, dan menciptakan 

kebahagiaan, kemajuan, kekuatan dan keteguhan bagi 

masyarakat.
25

 

2. Menurut Mahmud Yunus, tujuan pendidikan akhlak 

adalah membentuk putra-putri yang berakhlak mulia, 

berbudi luhur, bercita-cita tinggi, berkemauan keras, 

beradab, sopan santun, baik tingkah lakunya, manis tutur 

bahasanya, jujur dalam segala perbuatannya, suci murni 

hatinya.
26

 

3. Menurut M. Athiyah Al-Abrasyi, tujuan pendidikan budi 

pekerti adalah membentuk manusia yang berakhlak agar 

mempunyai kehendak yang kuat, perbuatan-perbuatan 

yang baik meresapkan fadhilah dengan perasaan cinta 

kepada fadhilah (kedalam jiwanya) dan menjauhi 

kekejian (dengan keyakinan bahwa perbuatan itu benar-

benar keji).
27

 

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka penulis 

mengambil sebuah kesimpulan tentang tujuan pendidikan 

akhlak yaitu menanamkan kebaikan ataupun keadilan 

dalam diri manusia sebagai seorang manusia dan 

individu, bukan hanya sebagai seorang warga Negara 

atau anggota masyarakat. Bahwa yang perlu ditekankan 

dalam pendidikan adalah nilai manusia sebagai menusia 

                                                             
25 Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam, 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 346 
26 Mahmud Yunus, Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran, (Jakarta: 

Hida Karya Agung, 1978), Cet. II, h. 22  
27 M. Athiyah Al-Abrasy, Op. Cit., h. 108 
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sejati. Orang yang baik adalah orang yang menyadari 

sepenuhnya tanggung jawab dirinya kepada Tuhan, yang 

memahami dan menunaikan keadilan terhadap dirinya 

sendiri dan orang lain, senantiasa meningkatkan diri 

menuju kesempurnaan sebagai manusia yang beradab. 

Sehingga tujuan yang paling utama dari pendidikan 

akhlak ialah agar umat manusia berada dalam kebenaran 

dan senantiasa berada di jalan yang lurus, yaitu di jalan 

yang telah digariskan oleh Allah SWT. 

D. Kualifikasi Pendidikan Akhlak 

1. Akhlakul Karimah  

Akhlaqul Karimah ialah tingkah laku yang terpuji 

yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang 

kepada Allah SWT. Akhlaqul Karimah dilahirkan 

berdasarkan sifat-sifat yang terpuji. Hamzah Ya‟qub 

mengatakan akhlak yang baik ialah mata rantai iman. 

Sebagai contoh, malu berbuat jahat adalah salah satu dari 

akhlak yang baik. Akhlak yang baik disebut juga dengan 

akhlak mahmudah.
28

 Penulis beranggapan bahwa akhlakul 

karimah ialah suatu perilaku yang baik dan terpuji, 

dimana terdapat suatu aturan atau norma yang mengatur 

hubungan antar manusia dengan Tuhan dan alam semesta. 

Al-Ghozali menerangkan bentuk keutamaan akhlak 

mahmudah yang dimiliki seseorang misalnya sabar, benar 

dan tawakal, itu dinyatakan sebagai gerak jiwa dan 

gambaran batin seseorang yang secara tidak langsung 

menjadi akhlaknya. Pandangan Al-Ghozali tentang akhlak 

yang hampir senada dengan pendapat plato. Plato 

mengatakan bahwa orang utama itu adalah orang yang 

dapat melihat Tuhannya secara terus-menerus seperti ahli 

seni yang selalu melihat pada contoh-contoh bangunan. 

Al-Ghozali memandang bahwa orang yang dekat kepada 

Allah adalah orang yang mendekati ajaran-ajaran 
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 Hamzah Ya‟qub, Etika Islam, (Bandung: Diponegoro, 1983), h. 
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Rasulullah yang memiliki akhlak sempurna. Disini terlihat 

adanya titik persamaan pandangan Al-Ghozali dengan 

Plato tentang taqarrub atau mendekat kepada Tuhan.
29

 

Sebagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang suri 

tauladan yang paling sempurna akhlakul karimahnya, 

berikut sifat-sifat Nabi SAW yang harus kita teladani: 

a) Shidiq 

Shidiq (ash-shidqu) artinya benar atau jujur, 

lawan dari dusta atau bohong (al-kazib). Seorang 

muslim harus dituntut selalu berada dalam keadaan 

benar lahir batin; Benar hati (shidq al-qalb), benar 

perkataan (shidq al-hadits) dan benar perbuatan 

(shidq al-„amal). Antara hati dan perkataan harus 

sama, tidak boleh berbeda, apalagi antara perkataan 

dan perbuatan. 

Benar hati, apabila hati dihiasi dengan iman 

kepada Allah SWT dan bersih dari segala penyakit 

hati. Benar perkataan, apabila semua yang diucapkan 

adalah kebenaran bukan kebatilan. Dan benar 

perbuatan, apabila semua yang dilakukan sesuai 

dengan syari‟at Islam.
30

 Bentuk-bentuk Shidiq 

diantaranya yaitu, benar dalam perkataan ketika 

menyampaikan informasi; Benar dalam berjanji 

dengan selalu menepatinya. 

 

b) Tabligh 

 Tabligh secara etimologis umumnya diartikan 

sebagai menyampaikan. Arti kata tabligh tidak hanya 

terbatas pada perbuatan sekadar menyampaikan, di 

dalamnya terdapat mutu, teknik, dan cara 

menyampaikan secara efektif. Para nabi dan rasul 

yang memiliki sifat tabligh, tidak serta merta hanya 

menyampaikan sesuatu kepada umatnya. Seorang 

rasul adalah penyampai wahyu Allah kepada manusia. 

                                                             
29

 M. Yatimin Abdullah, op. cit, h. 40. 
30 Yunahar Ilyas, Op. Cit., h. 81 
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Sekalipun untuk menyampaikannya sangat pahit, 

bahkan mendapat rintangan berat. Mereka yang 

memiliki sifat tabligh mampu membaca suasana hati 

lawan bicara dan berbicara menyesuaikan dengan 

pengalaman atau tingkat pendidikan lawan bicaranya. 

Bukannya justru merasa tinggi dan sombong. Ali bin 

Abi Thalib r.a pernah berkata: "Ajaklah manusia 

berbicara dengan sesuatu yang mereka pahami dan 

tinggalkan apa yang (tidak mereka mengerti). Apakah 

kamu ingin Allah dan Rasul-nya didustakan?" 

 Terkait berbicara dengan bahasa yang mudah 

dipahami dan dimengerti orang lain juga dijelaskan 

dalam QS. An-Nahl ayat 125: 

 َٙ ِْ ِذۡنُٓى بِٱنَّخِٙ  َج  َٔ  
ِػظَِت ٱۡنَحَسَُِته ٕۡ ًَ ٱۡن َٔ ِت  ًَ ٗ  َسِبِٛم َسبَِّك بِٱۡنِحۡك ٱۡدُع إِنَ

َٕ أَۡػهَىُ  ٌَّ َسبََّك ُْ  إِ
ٍُۡۚ ٍَ   أَۡحَس خَِذٚ ۡٓ ًُ َٕ أَۡػهَُى بِٱۡن ُْ َٔ ًٍَ َضمَّ َػٍ َسبِٛهِِّۦ  بِ

 ﴾١٢٥ : انُحم ﴿  ٢٢٥

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu 

dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 

bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-

Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang 

yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl (16): 125)
31

 

 

c) Amanah  

Amanah artinya dapat dipercaya, seakar 

dengan kata iman. Sifat amanah memang lahir dari 

kekuatan iman. Semakin menipis keimanan 

seseorang, semakin pudar pula sifat amanah pada 

dirinya. Antara keduanya terdapat kaitan yang sangat 

erat sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, 

yang artinya: 

“Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, 

dan tidak (sempurna) agama orang yang tidak 

menunaikan janji.” (HR. Ahmad) 

                                                             
 31 Departemen Agama RI., Op. Cit., h. 281. 
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Amanah dalam pengertian yang sempit adalah 

memelihara titipan dan mengembalikannya kepada 

pemiliknya dalam bentuk semula. Sedangkan dalam 

pengertian yang luas, amanah mencangkup banyak 

hal. Seperti menyimpan rahasia orang, menjaga 

kehormatan orang lain, menjaga dirinya sendiri, 

menunaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, 

dan lain sebagainya. Tugas-tugas yang dipikulkan 

Allah kepada umat manusia, oleh Al-Qur‟an disebut 

sebagai amanah (amanah taklif).32
 Amanah taklif 

inilah yang paling berat dan besar. Makhluk-makhluk 

Allah seperti langit, bumi, matahari, bulan, bintang-

bintang, gunung, lautan, dan pepohonan tidak dapat 

memikulnya. Sedangkan manusia, karena kelebihan 

yang diberikan Allah kepadanya berupa akal fikiran, 

perasaan, kehendak, dan sebagainya mau 

menanggungnya 

 

d) Fathonah 

 Fathonah adalah sifat cerdas dan bijaksana 

yang dilakukan oleh setiap rasul yang diutus Allah 

SWT. Sifat fathonah memiliki kebalikan sifat, 

yakni baladah yang artinya bodoh. Maka dari itu, 

tidak mungkin Rasulullah SAW memiliki sifat bodoh 

dalam tutur kata dan perilaku. Dikutip dari buku 

Akidah Islam oleh Syeikh Ibrahim Al-Bujuri, wajib 

bagi rasul bersifat fathonah. Hal ini terlihat dari 

bagaimana rasul menghadapi dan membangun 

argumentasi untuk orang-orang yang menentangnya. 

 Sifat fathonah bisa jadi senjata yang dimiliki 

umat muslim untuk menuntut ilmu dan menjalani 

hidup. Dengan orang memiliki kecerdasan, mereka 

menjadi orang bisa berpikiran jernih, mampu melihat 

tanda kekuasaan Allah SWT, dan 
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 Muhammad Al-Ghozali dkk, Wasiat Taqwa Terjemahan Husein 
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mempercayainya.  Kecerdasan layaknya lentera yang 

membawa kehidupan seseorang menjadi lebih terang. 

Oleh karenanya, setiap muslim dapat meneladani sifat 

ini di sepanjang kehidupan melalui proses 

pembelajaran.  

2. Akhlakul Madzmumah 

Akhlakul madzmumah ialah perangai atau tingkah 

laku pada tutur kata yang tercermin dari manusia, 

cenderung melekat dalam bentuk yang tidak 

menyenangkan orang lain.
33

 Akhlakul madzmumah 

merupakan tingkah laku kejahatan, criminal, perampasan 

hak. Sifat ini telah ada sejak lahir, baik wanita-wanita 

maupun pria, yang tertanam dalam jiwa setiap manusia. 

Akhlak secara fitrah manusia adalah baik, namun dapat 

berubah menjadi akhlak buruk apabila manusia itu lahir 

dari keluarga yang tabiatnya kurang baik, lingkungannya 

buruk, pendidikan tidak baik, dan kebiasaan-kebiasaan 

tidak baik sehingga menghasilkan akhlak yang buruk.
 34 

Penulis berpendapat akhlak buruk, yaitu suatu sifat 

yang tercela dan dilarang oleh norma-norma yang berlaku 

dalam kehidupan sehari-hari. Apabila seseorang 

melaksanakannya niscaya mendapatkan dosa (adz-dzab) 

dari Allah karena perbuatan tersebut adalah perbuatan 

yang tercela di hadapan Allah SWT. Maka sesuatu yang 

dikatakan buruk apabila membuat orang menjadi tidak 

senang dengan apa yang diperbuatnya, tidak memberikan 

kepuasan dan tidak memberikan kenikmatan terhadap 

sesuatu yang dibuatnya juga tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan, sesuatu yang dinilai negatif oleh orang yang 

menginginkannya. 
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 Rachmat Djatmika, Sistem Etika Islam, (Jakarta: Pustaka Panji 

Mas, 1996), h. 83. 
34

 Asmaran, Pengantar Studi Akhlak, cet. Ke-2 (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1994), h. 25-26. 
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a) Kizib 

 Mengutip buku Aqidah Akhlak oleh Ahmad 

Kusaeri, kizib atau kizbu artinya berbohong atau 

dusta. Artinya, Rasul tidak mungkin berbohong atau 

berdusta, baik dalam perkataan maupun perbuatan. 

Hal ini dijelaskan dalam Al Quran, “Kawanmu 

(Muhammad) tidaklah sesat dan tidak pula keliru, 

dan tidak pula yang diucapkan itu (Al Quran) 

kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain 

hanyalah wahyu yang diwahyukan.” (QS An-Najm: 

1-4). 

 

b) Khianat 

Sifat khianat adalah sejelek-jeleknya sifat 

sombong yang dimiliki seseorang. Mudharatnya 

langsung menimpa orang lain.
35

 Sebagaimana Allah 

SWT melarang orang-orang beriman untuk berkhianat 

kepada Allah dan Rasul, sebagaimana firman-Nya: 

أََخُۡى  َٔ ِخُكۡى   َُ ْا أََي  ٕٓ حَُخَُٕ َٔ ُسَٕل  ٱنشَّ َٔ  َ ٍَ َءاَيُُْٕا ََّل حَُخَُْٕٕا ٱَّللَّ ٓأََُّٚٓا ٱنَِّزٚ  َٚ

  ٌَ ٕ ًُ   ﴾٢٧ : اۡلَفال ﴿  ٢٧حَۡؼهَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) 

dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahui.” (QS. Al-Anfal (8): 27)
36

 

Lawan dari Amanah adalah khianat, sebuah 

sifat yang sangat tercela. Sifat khianat adalah sifat 

kaum munafik yang sibenci oleh Allah SWT. Oleh 

sebab itu Allah melarang orang-orang yang beriman 

mengkhianati Allah, Rasul dan amanah mereka 

sendiri. 

 

c) Khianat 

                                                             
35 Yunahar Ilyas, Op. Cit., h. 86. 

 36 Departemen Agama RI., Op. Cit., h. 180. 
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 Khianat adalah kebalikan dari sifat wajib 

Amanah. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Tidak 

mungkin seorang Rasul bersifat curang atau ingkar 

janji terhadap tugas-tugas yang diberikan Allah SWT. 

Semua yang diamanahkan kepada Rasul pasti 

dilaksanakan, seperti yang tercantum dalam ayat 

berikut: “Ikutilah apa yang telah diwahyukan 

kepadamu (Muhammad), tidak ada Tuhan selain Dia, 

dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.” (QS. al-

An‟am: 106) 

 

d) Baladah 

 Rasul diberikan banyak anugerah dari Allah 

SWT, salah satunya adalah kecerdasan yang luar 

biasa. Jadi, tidak mungkin jika Rasul memiliki sifat 

baladah yang mengandung arti bodoh. Sebab, Rasul 

selalu dapat membimbing orang lain ke jalan yang 

benar. Allah berfirman: 

  ٍَ هِٛ ِٓ ٍِ ٱۡنَج  أَۡػِشۡض َػ َٔ ۡأُيۡش بِٱۡنُؼۡشِف  َٔ  َٕ   ﴾١١١ : اۡلػشاف ﴿  ٢١١ُخِز ٱۡنَؼۡف

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang 

mengerjakan yang ma‟ruf, serta janganlah pedulikan 

orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A‟raf (7): 199)
37

 

 

Meskipun memang pada awalnya para Rasul tak dapat 

membaca dan menulis, tetapi beliau sangat pandai 

dalam berdakwah dan menyampaikan wahyu Allah 

kepada seluruh umat manusia. 

 

E. Pola Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak 

1. Pemahaman (Ilmu) 

Pemahaman dengan cara menginformasikan tentang 

hakikat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, 

pemahaman yang diberikan setiap saat sehingga dapat 

dipahami dan diyakini bahwa obyek itu benar-benar 

berharga dan bernilai. Dengan demikian akan timbul rasa 

suka atau tertarik di dalam hatinya sehingga peserta didik 

                                                             
 37 Ibid., h. 176. 
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akan melakukan perbuatan yang baik di kesehariannya 

sesuai dengan apa yang ia pahami dan yakini.
38

  

Penulis berpendapat dengan adanya pola penanaman 

ilmu tersebut mampu berfungsi sebagai motivator penggerak 

yang mendorong lahirnya tingkah laku. Akan tetapi 

pemahaman ilmu yang diberikan oleh sang anak haruslah 

terus menerus di didik dan di latih, tidak boleh lengah sedikit 

pun hingga membentuk kepribadian manusia yang baik 

sehingga melekat dalam dirinya, karena tanpa demikian 

pemahaman tersebut akan melemah bahkan hampir lenyap 

siring dengan semakin berkembangnya era globalisasi.  

2. Pembiasaan (Amal) 

Pembiasaan dilakukan guna menguatkan obyek yang 

telah dipahami dan diyakini sehingga dapat menjadi suatu 

bagian yang terkait pada dirinya. Kemudian menajdi suatu 

kebiasaan perbuatan atau akhlak.  Sebagai contoh dengan 

membiasakan diri untuk melaksanakan salat berjamaah di 

masjid akan menimbulkan rasa yang kurang, seakan ada hal 

yang berharga menjadi hilang.
39

 Penulis berpendapat dengan 

adanya pembiasaan tersebut, mampu memberikan dampak 

positif dalam penanaman akhlak seorang anak. Karena 

berawal dari pembiasaan suatu amalan yang dikerjakan 

secara rutinitas dalam kehidupannya sehingga pola tersebut 

sudah tertata dengan sedemikian baik  

3. Melalui Teladan yang Baik 

Uswatun hasanah merupakan pendukung terbentuknya 

akhlak yang mulia. Ini akan lebih mengena melalui orang-

orang terdekat seperti orang tua, guru dan lainnya, yang 

mempunyai peran penting di dalam kesehariannya. 

Kecenderungan manusia meniru, belajar lewat peniruan, 

menyebabkan keteladanan menjadi sangat penting artinya 

dalam proses belajar mengajar. Sebagai contoh ketika anak 

tinggal di lingkungan yang baik secara otomatis di dalam 

                                                             
 38

 Mohammad Nasiruddin, Pendidikan Tasawuf, (Semarang: Rasail 

Group, 2010), h. 36-37. 
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 Ibid, h. 38-39. 
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dirinya akan terbentuk karakter yang baik. Begitu pula 

sebaliknya ketika ia berada di kalangan yang buruk tentunya 

akan muncul perilaku tercela yang kemudian akan menjadi 

karakteristik anak tersebut.
40

 

 

Berdasarkan ketiga macam pola penanaman nilai 

akhlak tersebut akan menimbulkan beberapa sikap atau 

perilaku yang melekat pada dirinya atau biasa disebut 

dengan karakteristik.  Pada dasarnya setiap muslim wajib 

melaksanakan sikap berbuat jujur, baik sesama muslim 

dengan muslim, maupun antar muslim dan non muslim.  

Demikian pula berbuat toleran, menepati janji, sportif, kerja 

sama, pemurah dan lain sebagainya. 

 

F. Faktor yang mempengaruhi Penanaman Nilai-Nilai 

Pendidikan Akhlak  

Pada dasarnya segala tindakan dan perbuatan manusia 

memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, hal 

tersebut karena adanya pengaruh yang berasal dari dalam 

manusia dan motivasi dari luar dirinya. Maka ada beberapa 

faktor yang ikut mempengaruhi dan memotivasi seseorang 

dalam berperilaku atau berakhlak, yaitu: 

1. Insting (Naluri) 

Insting adalah seperangkat tabi‟at yang dibawa 

manusia sejak lahir. Menurut James, insting adalah sifat 

yang menyampaikan tujuan akhir. Insting merupakan 

kemampuan yang melekat sejak lahir dan dibimbing oleh 

nalurinya para psikolog menjelaskan bahwa insting (naluri) 

berfungsi sebagai motivator penggerak yang mendorong 

lahirnya tingkah laku. Insting merupakan sifat pertama 

yang membentuk akhlak. Meskipun insting yang ada pada 

diri seseorang adalah takdir Tuhan, tetapi ia wajib di didik 

dan di latih. Dalam ilmu etika insting berarti akal-pikiran. 
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Akal dapat memperkuat akidah, tetapi harus ditopang oleh 

ilmu, amal, dan takwa kepada Allah SWT.
41

 

Insting merupakan unsur jiwa yang pertama 

membentuk kepribadian manusia, tidak boleh lengah dan 

harus mendapat pendidikan. Pemeliharaan, pendidikan, dan 

penyalurang insting adalah mutlak, karena tanpa demikian 

insting menjadi lemah, bahkan hamper lenyap. Insting 

selalu mencari kebebasan, harus dibati sehingga tidak 

merugikan orang lain, juga tidak mengorbankan 

kepentingan sendiri. 

2. Adat atau Kebiasaan 

Adat atau kebiasaan merupakan suatu tindakan dan 

perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang 

dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan.
42

 

Menurut Nasraen, adat adalah suatu pandangan hidup yang 

mempunyai ketentuan-ketentuan yang objektif, kokoh, dan 

benar serta mengandung nilai didik yang besar terhadap 

seseorang dalam masyarakat. Sebuah adat istiadat yang 

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari selalu melahirkan 

dampak positif dan dampak negatif, tetapi nilai-nilai adat 

tersebut tetap berfungsi sebagai pedoman manusia untuk 

hidup di suatu masyarakat dimana ia tinggal. 

Semua perbuatan baik dan buruk itu mampu menjadi 

kebiasaan karena adanya kecenderungan hati terhadapnya, 

dan menerima kecenderungan tersebut disertai dengan 

perbuatan yang berulang-ulang. Apabila adat atau 

kebiasaan itu telah lahir dalam masyarakat ataupun pada 

diri seseorang, maka sifat dari adat atau kebiasaan itu 

sendiri adalah: 1) Mudah mengerjakan pekerjaan yang 

sudah dibiasakan tersebut; 2) Akan dikerjakan dalam 

waktu singkat, tidak memakan waktu dan perhatian dari 

sebelumnya. 

 

                                                             
41 Zahruddin, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2004), h. 93. 
42 Zahruddin, Op. Cit., h. 95. 
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3. Pola Dasar Bawaan 

Dahulu orang beranggapan bahwa manusia dilahirkan 

dalam keadaan yang sama, baik jiwa maupun bakatnya. 

Kemudian faktor pendidikan yang dapat merubah mereka 

menjadi berlainan satu dengan yang lainnya. Di dalam 

ilmu pendidikan, dia mengenal perbedaan pendapat 

diantara aliran nativisme.
43

 Aliran ini berpendapat bahwa 

seseorang itu ditentukan oleh bakat yang dibawanya sejak 

lahir, pendidikan tidak bias mempengaruhi perkembangan 

niwa seseorang. Sedang menurut aliran empirisme seperti 

yang dikatakan John Lock dalam teori tabularasa bahwa 

perkembangan jiwa anak tersebut mutlak ditentukan oleh 

pendidikan atau faktor lingkungan. Teori kovergensi 

berpendapat bahwa faktor dasar dan ajar bersama-sama 

membina perkembangan jiwa manusia. Pola dasar manusia 

mewarisi beberapa sifat tertentu dari kedua orang tuanya, 

bias mewarisi sifat jasmaniah maupun rohaniahnya. 

Sedangkan dalam ajaran Islam, konsep hereditas 

(keturunan) dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. Ar-Rum 

ayat 30: 

 ِۡۚ َٓاۚۡ ََّل حَۡبِذَٚم نَِخۡهِق ٱَّللَّ ۡٛ ِ ٱنَّخِٙ فَطََش ٱنَُّاَس َػهَ ٍِ َحُِٛٗفاۚۡ فِۡطَشَث ٱَّللَّ ٚ ۡجََٓك نِهذِّ َٔ فَأَقِۡى 

ٍُ ٱۡنقَِّٛىُ  ٚ نَِك ٱنذِّ ٌَ   َر  ٕ ًُ ٍَّ أَۡكثََش ٱنَُّاِس ََّل َٚۡؼهَ ِك نَ    ﴾٣٣ : انشٔو ﴿ ٣٣َٔ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada 

agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah 

menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada 

perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, 

tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (QS. Ar-

Rum (30): 30)
44

 

Dalam ayat tersebut, kata fitrah menunjukkan tentang 

asal kejadian manusia yang dilahirkan dalam keadaan 

muslim. Dalam konsep akhlak Islam, fitrah diartikan 

sebagai kemampuan dasar yang dimiliki manusia untuk 

berkembang dalam pola dasar ke-Islaman. Selain itu, 

                                                             
43 Istighfarotur Rahmaniyah, Pendidikan Etika, (Malang: UIN Maliki Press, 

2010), h. 97. 

 44 Departemen Agama RI., Op. Cit., h. 407. 
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pembawaan keturunan yang berasal dari orang tua mereka, 

sebagian besar menampkan diri dalam sifat-sifat jasmaniah 

(fisik) dan sebagian lagi dalam pembawaan rohani (psikis). 

Sifat-sifat yang ada pada individu itu merupakan 

keturunan, tetapi pengaruh lingkungan pun penting bagi 

pembinaan sifat-sifat yang kurang baik. 

 

4. Lingkungan  

Salah satu aspek yang juga memberikan sumbangan 

terhadap terbentuknya corak sikap dan tingkah laku 

seseorang adalah faktor lingkungan dimana ia berada. 

Lingkungan adalah ruang lingkup yang berinteraksi dengan 

insan yang dapat berwujud benda-benda seperti air, udara, 

bumi, langit, dan matahari. Lingkungan itu sendiri terdapat 

dua jenis, yaitu: 

a. Lingkungan Alam. Alam merupakan aspek yang 

mempengaruhi dan menentukan tingkah laku 

manusia. Lingkungan alam dapat menghalangi dan 

mendukung bakat seseorang. Apabila lingkungan 

tidak mendukung terhadap perkembangan akal, maka 

akalpun akan mengalami kemunduran. Sebagaimana 

yang dikatakan para sejarawan, bahwa tempat dan 

keadaan lingkungan suatu Negara mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh 

kembang kemajuan suatu bangsa. 

b. Lingkungan Pergaulan (Sosial). Masyarakat 

merupakan tempat individu berinteraksi. Lingkungan 

pergaulan dapat mengubah dalam perihal keyakinan, 

akal pikiran, adat istiadat, sifat, pengetahuan, dan 

yang terutama mengubah akhlak perilaku individu. 

Artinya, di dalam lingkungan pergaulan proses saling 

mempengaruhi sering kali terjadi. 

Lingkungan pergaulan terbagi menjadi tujuh 

kelompok, yaitu: 

1) Lingkungan keluarga, yaitu tempat dimana 

individu tersebut dilahirkan, diasuh, dan 
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dibesarkan. Akhlak orang tua dirumah dapat 

mempengaruhi tingkah laku anggota keluarga 

dan anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua 

harus dapat menjadi contoh dan suri tauladan 

yang baik bagi anggota keluarga dan anak-

anaknya. 

2) Lingkungan sekolah, dari lingkungan inilah yang 

dapat membantuk pribadi peserta didiknya. 

Sepertihalnya sekolah dengan basic agama akan 

berbeda dengan sekolah umum, maka kebiasaan 

dalam berpakian di sekolah agama dapat 

membentuk kepribadian dengan ciri khas agama 

peserta didiknya, baik di dalam maupun diluar 

sekolah. 

3) Lingkungan pekerjaan, lingkungan ini sangat 

rentan terhadap pengaruh perilaku dan pikiran 

seseorang. Jika lingkungan pekerjaannya adalah 

orang-orang yang baik tingkah lakunya, maka ia 

akan terpengaruh menjadi baik, begitu pula 

sebaliknya, 

4) Lingkungan organisasi, seseorang yang menjadi 

salah satu anggota organisasi akan memperoleh 

aspirasi yang digariskan oleh organisasinya. Cita-

cita tersebut dapat mempengaruhi tingkah 

lakunya, dan itu juga tergantung pada adat 

organisasi tersebut, jika disiplinnya baik maka 

baik pula orangnya dan begitupun sebaliknya. 

5) Lingkungan jama‟ah, merupakan organisasi yang 

tidak tertulis, seperti jama‟ah tabligh, jama‟ah 

masjid, dan jama‟ah pengajian. Lingkungan 

seperti itu juga dapat merubah perilaku individu 

yang kurang baik menjadi lebih baik. 

6) Lingkungan ekonimi atau perdagangan, 

merupakan tempat dimana semua orang 

membutuhkannya dalam memenuhi kebutuhan 

pokok. Karena ekonomi dapat menjadikan 
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manusia buas, mencuri, merampok, korupsi, dan 

segala macam bentuk kekerasan jika dikuasai 

oleh oknum yang berperilaku buruk. Sebaliknya, 

lingkungan ekonomi dapat membawa 

kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat apabila 

dikuasai oleh orang-orang berilmu, beriman, dan 

bertakwa kepada Allah SWT. 

7) Lingkungan pegaulan bebas/umum, merupakan 

tempat untuk menghalalkan segala cara untuk 

mewujudkan impiannya. Biasanya mereka hanya 

menyodorkan kenikmatan sesaat, sepertihalnya 

minuman keras, narkoba, seks, judi, dan lain 

sebagainya. Namun jika pergaulan bebas itu 

bersama dengan para ulama dan kegiatan-

kegiatan yang bermanfaat, maka akan 

menyebabkan kemuliaan dan derajat yang 

tinggi.
45

 

 

G. Peran Keluarga dalam menumbuhkan Nilai-Nilai 

Pendidikan Akhlak 

 Keberadaan orang tua dalam suatu keluarga sangat 

menentukan awal dari pemahaman  anak  terhadap  nilai-nilai 

pendidikan akhlak,  untuk  itu  penanaman  nilai-nilai  

pendidikan akhlak tersebut  harus  ditanamkan  sedini  

mungkin,  terlebih  yang  terjadi  sekarang  banyak terjadi  

kenakalan  pada anak. Dalam hal ini  peran  orang  tua  sangat  

diperlukan,  dan  juga tidak  terlepas  peran  dari  guru,  karena  

guru  tidak  hanya  berperan  sebagai  pengajar tetapi  juga  

sebagai  pendidik.
 46

  Oleh  karena  itu,  dari  pihak  sekolah  

perlu mempertimbangkan  penanaman  nilai-nilai  pendidikan 

akhlak  anak,  karena  kenakalan  anak  tidak hanya  berasal  

dari  lingkungan  rumah  melainkan  juga  lingkungan  sekolah  

                                                             
45 Istighfarotur Rahmaniyah, Op. Cit., h. 103. 

 46 R. Bambang Sumarsono, Penumbuhan Budi Pekerti Melalui 

Peran Orang Tua dan Guru di Sekolah, (UIN Malang: Malang, 2015), 

Diakses 1 November 2021, h. 48. 
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melalui teman sebayanya yang bisa mempengaruhi perilaku 

anak. 

 Begitu  pentingnya  peran  orang  tua  terhadap  

penumbuhan  nilai  akhlak,  maka ada beberapa hal yang perlu 

diajarkan kepada anak-anak, diantaranya yaitu: 

1. Mengajarkan kejujuran 

Kejujuran  adalah  sifat  dan  sikap  yang  tidak  dapat  

datang  sendiri.  Orang  tua diharapkan  memberikan  

contoh  perilaku  jujur  dalam  setiap  hal  dihadapan  

anak. Tanamkan dalam diri anak bahwa sikap jujur 

akan menang dan bohong akan kalah, dan tanamkan 

tidak ada ruang untuk berlaku bohong. Sifat jujur 

akan menurun sikap tidak semaunya sendiri. 

2. Mengajarkan kesopanan 

Sopan santun merupakan sikap seseorang yang 

menyangkut keberadaan orang lain.  Bersikap  sopan  

santun  adalah  adanya  rasa  cinta  kasih  dan  

perhatian  pada sesama manusia. Dalam sikap sopan 

santun berarti ada pihak yang menghormati dan pihak  

yang  dihormati.  Kesopanan  perlu  diajarkan  kepada  

anak  karena  kesopanan merupakan budaya 

adiluhung yang perlu kita junjung setinggi-tingginya. 

Kesopanan mempunyai  daya  tarik  bagi  lawan  dan  

kawan  dalam  pergaulan.  Orang  tua  sendiri perlu 

memberikan contoh kepada anak, ketika orang tua 

akan meminta bantuan anak maka tidaklah lupa 

menyampaikan  dengan kata atau kalimat yang halus, 

misalnya: “tolong nak, ambilkan ayah…”.  Anak 

dengan demikian akan mencoba meniru apa yang 

diperbuat orang tuanya. 

3. Mengajarkan menahan marah 

Menahan marah adalah  sikap  terpuji  dan  baik  

untuk ditauladani. Maka pantas untuk diajarkan dan 

dialihkan pada anak agar menjadi suatu kebiasaan 

dalam hidupnya.  Ada  3  tahap  yang  harus  dijalani  

sehingga  anak  mampu  menahan  diri. Pertama, 
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adanya contoh tauladan dar lingkungan anak  

terutama  lingkungan keluarga.  Kedua, adanya 

pemberanian pengertian  memberi  sisi  buruk  marah  

dan baik  menahan  marah  kepada  si  anak. Ketiga, 

adanya  kesempatan  membelajarkan anak  untuk  

menilai,  mengevaluasi  dan  menerapkan  cara-cara  

dan  melakukan menahan marah didalam kancah 

pergaulan hidup sehari-hari.   

4. Mengajarkan toleransi 

Toleransi artinya memberikan kesempatan kepada 

orang lain untuk memenuhi haknya dan menunaikan 

kewajibannya sepanjang tidak mengganggu hak orang 

lain. Mengajarkan toleransi kepada anak, kuncinya 

semenjak kecil anak dilatih agar terbiasa melakukan 

hal-hal yang bernilai toleransi.  Janganlah anak 

diakrabkan dengan keserakahan. 

5. Mengajarkan Tanggung jawab 

Tanggung jawab adalah mengerjakan tugas dengan 

sebaik-baiknya.  Untuk menanamkan tanggung jawab 

orang tua bisa memberi berbagai macam tugas atau 

pekerjaan kepada anak.  Hal yang perlu diingat oleh 

orang tua adalah bahwa tugas yang dikerjakan anak 

ini bukan mementingkan hasil semata-mata melainkan 

penanaman rasa tanggung jawab itulah yang 

terpenting.  Apabila melihat anak melakukan 

kesalahan dalam melaksanakan tugas, jangan 

langsung marah-marah. Tegur dengan kalimat yang 

akrab, lembut dan menyejukan hati anak sembari 

mengajarkan tugas yang benar. Mengajarkan 

tanggung jawab pada anak diupayakan dengan cara 

yang efektif dan menyenangkan. 
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H. Peran Pendidik dalam menumbuhkan Nilai-Nilai 

Pendidikan Akhlak 

 Kurikulum yang telah dirancang memberikan peluang 

seluas-luasnya bagi sekolah dan tenaga pendidik untuk 

melakukan praktik-praktik pendidikan dalam rangka 

mengembangkan semua potensi yang dimiliki peserta didik, 

baik melalui proses pembelajaran di kelas walaupun melalui 

program pengembangan diri (ekstrakurikuler). Pengembangan 

potensi peserta didik tersebut dimaksudkan untuk 

memantapkan kesadaran diri tentang kemampuan atau life 

skill terutama kemampuan personal (personal skill) yang 

dimilikinya. Termasuk dalam hal ini ialah pengembangan 

potensi peserta didik yang berhubungan dengan dirinya.   

 Guru dalam pengembangan peserta didik di sekolah, 

memiliki posisi yang strategis sebagai pelaku utama. Guru 

merupakan sosok yang bisa ditiru atau menjadi idola bagi 

peserta didik.  Guru bisa menjadi sumber inspirasi dan 

motivasi peserta didiknya.  Sikap dan perilaku seorang guru 

sangat membekas dalam diri pesesrta didik, sehingga ucapan, 

karakter, dan kepribadian guru menjadi cermin siswa. Guru 

dengan demikian memiliki tanggung jawab besar dalam 

menghasilkan generasi yang berkarakter, berbudaya, dan 

bermoral.  Tugas-tugas manusiawi itu merupakan 

transformasi, identifikasi, dan pengertian tentang diri sendiri, 

yang harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam kesatuan 

yang organis, harmonis, dan dinamis. Ada beberapa cara yang 

dapat memberikan peluang dan kesempatan bgi guru untuk 

memainkan perannya secara optimal dalam hal penumbuhan 

nilai akhlak peserta didik di sekolah, yaitu:   

1. Optimalisasi peran guru dalam proses pembelajaran 

 Guru tidak seharusnya menempatkan diri sebagai 

aktor yang dilihat dan didengar oleh peserta didik, tetapi 

guru seyogyanya berperan sebagai sutradara yang 

mengarahkan, membimbing, memfasilitasi, dalam proses 

pembelajaran, sehingga peserta didik dapat melakukan 

dan menemukan sendiri hasilnya. 
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2. Mengoptimalkan kegiatan pembiasaan diri yang 

berwawasan pengembangan nilai pendidikan akhlak yang 

mulia 

 Guru (Pembina program) melalui program 

pembiasaan diri lebih mengedepankan atau menekankan 

kepada kegiatan-kegiatan pengembangan nilai akhlak 

mulia yang kontekstual, kegiatan yang menjurus pada 

pengembangan kemampuan afektif dan psikomotorik. 

3. Guru menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif 

untuk tumbuh dan berkembang nilai pendidikan akhlak 

peserta didik 

 Lingkungan terbukti sangat berperan penting dalam 

pembentukan pribadi manusia (peserta didik), baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan social/spiritual. 

Untuk itu sekola dan  guru  perlu  untuk  menyiapkan  

fasilitas-fasilitas  dan melaksanakan  berbgai  jenis  

kegiatan  yang  mendukung  kegiatan  penegmbangan 

pendidikan karakter peserta didik. 

4. Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik 

dalam penumbuhan Nilai pendidikan akhlak 

 Bentuk kerjasama yang bisa dilakukan adalah 

menempatkan orang tua peserta didik sebagai fasilitator 

dan narasumber dalam kegiatan-kegiatan  pengembangan 

pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. 

5. Menjadi figur teladan bagi peserta didik 

 Penerimaan  peserta  didik  terhadap  materi  

pembelajaran  yang  diberikan  oleh seorang guru, sedikit 

tidak akan bergantung kepada penerimaan pribadi peserta 

didik tersebut terhadap pribadi seorang guru. Ini suatu hal 

yang sangat manusiawi, dimana seseorang  akan  selalu  

berusaha  untuk  meniru,  mencontoh  apa  yang  di  

senangi  dari model/figurnya tersebut. Moment seperti ini 

sebenarnya merupakan kesempatan bagi seorang  guru,  

baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  
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menanamkan  nilai-nilai pribadi dalam diri peserta 

didik.
47

 

 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

dalam konteks sistem pendidikan  di  sekolah  untuk  

menumbuhkan  nilai -nilai pendidikan akhlak  peserta  didik,  

guru  harus diposisikan  atau  memposisikan  diri  pada  

hakikat  yang  sebenarnya,  yaitu  sebagai pengajar  dan  

pendidik,  yang  berarti  disamping  mentransfer  ilmu  

pengetahuan,  juga mendidik  dan  mengembangkan  

kepribadian  peserta  didik  melalui  intraksi  yang 

dilakukannya  di  kelas  dan  luar  kelas.  Guru hendaknya 

diberikan hak penuh (hak mutlak) dalam melakukan penilaian 

(evaluasi) proses pembelajaran, karena dalam masalah 

kepribadian peserta didik, guru merupakan pihak yang paling 

mengetahui tentang kondisi dan perkembangannya. Dan guru 

hendaknya mengembangkan sistem evaluasi yang lebih 

menitikberatkan pada aspek afektif, dengan menggunakan alat 

dan bentuk penilaian essay dan wawancara langsung dengan 

peserta didik. Alat dan bentuk penilaian seperti itu, lebih dapat 

mengukur karakteristik setiap peserta didik, serta mampu  

mengukur  sikap  kejujuran,  kemandirian,  kemampuan  

berkomunikasi, struktur logika, dan lain sebagainya yang 

merupakan bagian dari proses pembentukan karakter  positif.  

Ini akan terlaksana dengan  lebih  baik  lagi  apabila  didukung  

oleh pemerintah selaku penentu kebijakan. 

 

I. Kisah Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Nurul Yaqin 

karya Syeikh Muhammad Al-Khudhari terjemahan Abu 

Husein Al-Hamid 

Berbicara mengenai keagungan dan kemuliaan akhlak 

Rasulullah SAW sudah tidak perlu diragukan lagi. Tidak 

hanya orang islam, orang-orang di luar Islam pun banyak 

yang mengakuinya. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW 

diutus, jazirah Arab sangat jahil, keji dan munkar. Sebelum 

                                                             
 47 Ibid., h. 53-54. 
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Islam dating, Arab merupakan bangsa yang mayoritas 

bergelimangan dosa dan perbuatan buruk lainnya.
48

 Secara 

umum Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang begitu 

mulia, karena akhlak beliau merupakan akhlaknya Al-Qur‟an. 

Berikut kisah Nabi Muhammad SAW dalam kitab 

Khulashah Nurul Yaqin yang terbagi menjadi dua fase, yaitu: 

1. Fase pertama, sebelum Nabi Hijrah 

Muhammad ibnu Abdullah dan ibunya Aminah binti 

Wahab Az-Zauriyah Al-Qurasyiyah bin Abdul Mutthalib dari 

istrinya Fatimah binti Amru Al-Makhzumiyah Al-

Quraisyiyah. Abdul Mutthalib menikahkan mereka ketika 

Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab 

dalam usia 18 tahun. Aminah adalah wanita Quraisy yang 

paling mulia kedudukannya. Ayah Nabi Muhammad 

meninggal dunia ketika usia kandungan Aminah mencapai 2 

bulan dan di makamkan di Madinah di tempat paman-

pamanya, bani Adiy bin Najjar. Abdullah meninggal dalam 

perjalanan pulang ketika pergi berdagang ke Negeri Syam. 

Setelah usia kehamilannya sudah genap, Aminah melahirkan 

anaknya pada waktu pagi hari Senin, tanggal 9 Rabi‟ul 

Awwal. Bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi, dan 

bertepatan dengan tahun gajah yaitu tahun pertama dari 

peristiwa penyerbuan tentara gajah untuk menghancurkan 

Ka‟bah. Ibu susu bayi terpuji Muhammad menjadi bagian 

Halimah bin Abi Dzuaib As-Sa‟diyah. Setelah terjadinya 

peristiwa pembelahan dada Nabi untuk mengeluarkan bagian 

syaitan darinya. Kemudian ibunya mengambilnya dari 

Halimah dan membawanya ke Madinah untuk mengunjungi 

paman-paman bapaknya bani Ady bin Najjar. Ketika dalam 

perjalanan pulang, ajal menjemputnya dan Aminah wafat di 

Abwa‟. Maka Nabi disusui oleh Ummu Aiman dan dipelihara 

oleh kakeknya Abdul Mutthalib. Abdul Mutthalib sangat 

memuliakannya, tetapi tidak lama beliau wafat ketika Nabi 

Muhammad berusia 8 tahun. Maka Nabi Muhammad 

                                                             
48 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1997), h. 9. 
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dipelihara oleh saudara sekandung ayahnya (paman) yaitu 

Abu Thallib.
49

 

Ketika usia Nabi Muhammad genap 12 tahun, Abu 

Thallib pamannya mengajak Nabi berdagang ke Negeri Syam. 

Ketika tiba di dekat Busra, para anggota kafilah itu diawasi 

oleh Buhaira yaitu seorang rahib. Ia bertanya kepada mereka 

tentang apa yang dilihatnya dalam kitab-kitab suci mereka, 

yaitu pengutusan seorang Nabi dari bangsa Arab di zaman ini. 

“Sampai sekarang ia belum muncul”, perkataan ini sering 

diucapkan oleh ahli kitab; Yahudi dan Nasrani sebelum Rasul 

diutus. Ketika Nabi Muhammad mencapai usia 25 tahun 

beliau menikahi Khadijah binti Khuwalid Al-Asadiyah yang 

berusia 40 tahun dan ia merupakan wanita Quraisy yang 

paling baik nasabnya dan paling banyak hartanya. Ketika 

mencapai usia 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi 

Rasul. Peristiwa itu terjadi pada 17 Ramadhan tahun 13 

sebelum Hijriyah, dan bertepatan dengan bulan Juli tahun 610. 

Surat yang pertama turun yaitu QS. Al-Alaq ayat 1-5.
 50

 Orang 

pertama yang diterangi cahaya Islam adalah Khadijah binti 

Khuwalid istrinya, dan Ali bin Abi Thallib putra pamannya. 

Yang pertama masuk Islam selain dari keluarganya adalah 

Abu Bakar bin Abi Quhafah. Kemudian baru diikuti dengan 

sahabat Utsman bin Affan. 

Selama berdakwah sembunyi-sembunyi, Rasulullah 

tidak menampakkan dakwah dan ibadah mereka. Maka setiap 

mereka yang hendak beribadah, harus pergi ke Syi‟ib-syi‟ib 

(jalan diantara dua gunung) Makkah untuk mengerjakan 

sholat secara tersembunyi. Rasulullah mengalami banyak 

gangguan dan kesulitan besar dari “kelompok pengejek” Abu 

Jahal bin Hisyam ibnu Mughirah Al-Makhzumi Al-Quraisy. 

Gangguan kaum musyrikin menyebabkan pamannya Hamzah 

bin Abdul Mutthalib masuk Islam. Allah merangai mata 

hatinya dengan cahaya keyakinan hingga menjadi orang yang 

terbaik keislamannya dan paling keras dalam membela Islam 

                                                             
49 Ibid., h. 8. 
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serta paling gigih dalam menghadapi musuh-musuh agama 

hingga dinamai Asadullah (Singa Allah). Perjalanan hijrah 

pertama ke Habasyah merupakan hijrah pertama dari Makkah, 

maka terhadilah peristiwa Umar ibnul Khattab Al-Adawi Al-

Qurasyi masuk Islam. Ia membenci kaum Muslimin dan 

banyak menyakiti mereka. Berkat do‟a Rasulullah, beliau 

berkata “Yaa Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar”. Maka 

Umar masuk Islam dirumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam 

tempat kaum Muslimin berkumpul. Taklama setelah Nabi 

keluar dari perkampungan dan 3 tahun sebelum hijrah, 

Khadijah binti Khuwalid ra istrinya wafat. Khadijah yang 

melahirkan semua anak Rasulullah, kecuali Ibrahim. Diantara 

mereka adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fathimah, 

dan Al-Qasim. 

Peristiwa Isra‟ dan Mi‟raj. Isra‟ ialah kepergian Nabi di 

waktu malam ke Baitul Maqdis di Ilya. Mi‟raj ialah naiknya 

Nabi ke alam tertinggi (Sidratil Muntaha).
 51

 Dengan tujuan 

memenuhi perintah Allah SWT mengenai perintah sholat 

dalam sehari semalam. Di langit pertama Rasulullah bertemu 

Nabi Adam, selanjutnya Nabi Yahya dan „Isa, Nabi Yusuf, 

Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, sampai di langit ketujuh 

bertemu Nabi Ibrahim as. Pada peristiwa inilah Abu Bakar 

mendapat gelar As-Shiddiq, karena hanya beliau yang 

mempercayai peristiwa Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad SAW. 

Karena mendapat banyak gangguan dari kaum musyrikin, 

maka Rasulullah menyuruh semua kaum muslimin pergi 

hijrah ke Madinah. Mereka tiba di tempat bani Amru bin Auf 

di Quba‟. Peristiwa itu terjadi pada hari kedua dari Rabi‟ul 

Awwal, 20 September 622 M. Ini adalah sejarah baru 

munculnya Islam setelah 13 tahun masa dimana Islam 

mengalami tekanan dari musyrikin Quraisy. Dengan hijrah 

ini, berlakulah sunnah saudara-saudaranya para Nabi 

sebelumnya atas Rasul kita Muhammad SAW. Tidak ada 

seorang Nabipun dari mereka, melainkan ia tinggalkan negeri 

kelahirannya, mulai dari Ibrahim bapak para Nabi dan 

                                                             
51 Ibid., h. 97. 
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Khalilullah hingga Isa Kalimatullah dan ruh yang ditiupkan-

Nya. Amal-amal yang diajarkan Rasulullah di Makkah berupa 

Ushuluddin, yaitu dua perkara: Pertama, meyakini keesaan 

Allah dan tidak menyekutukan-Nya. Kedua, meyakini 

kebangkitan sesudah mati dan penghimpunan manusia dan 

bahwa ada hari kedua bagi manusia dimana ia di balas atas 

perbuatannya di dunia. Pada saat itu Rasulullah membangun 

masjid Quba‟ yang digambarkan Allah bahwa itu adalah 

masjid yang didirikan atas ketakwaan. Jum‟at pertama Nabi 

Muhammad SAW mendapati sholat Jum‟at di tempat bani 

Salim bin Auf. Ini adalah sholat Jum‟at pertama yang 

dikerjakan Nabi dan khutbah pertama yang disampaikannya. 

Pada saat itu, banyak dari kaum musyrikin Makkah mencegah 

sebagian kaum muslimin pergi hijrah dan menahan serta 

menyiksa mereka. Diantara mereka adalah Al-Walid ibnul 

Walid, Iyasy bin Rabi‟ah dan Hisyam ibnul Ash. Maka Nabi 

mendo‟akan mereka dalam shalatnya dan ini adalah asal 

qunut.
52

 

 

2. Fase Kedua, setelah Nabi Hijrah 

a. Di tahun pertama setelah Nabi Muhammad SAW 

hijrah, bermula dari kisah pembangunan masjid di awal 

hijrahnya. Pada masa itu juga Allah SWT mewajibkan 

sholat. Disinilah peristiwa adzan pertama kali.
 53

 Nabi 

berunding dengan para sahabat mengenai apa yang 

harus dilakukan apabila tiba waktu sholat. Ada 

beberapa sahabat yang mengusulkan dengan cara 

dikibarkan bendera, nyalakan api di bukit tinggi, 

meniup serunai seperti kaum Yahudi, membunyikan 

lonceng seperti kaum Nasrani, namun Rasulullah 

menolaknya. Sehingga salah seorang sahabat Abdullah 

bin Zaid Al-Anshori mengusulkan dengan seruan adzan 

yang di dapat melalui mimpinya. Ketika terjaga dari 

tidurnya, ia menuju Nabi dan menceritakan khabar 
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mimpinya tersebut. Kemudian beliau berkata: 

“Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Ajarkan 

adzan itu kepada Bilal, karna ia lebih merdu suaranya 

daripada kamu”. Bilal adalah salah seorang juru adzan 

Nabi SAW di Madinah dan yang lain adalah Abdullah 

bin Ummi Maktum. Bilal mengucapkan dalam adzan 

Subuh setelah Hayya „alal falaah, Ash-sholaatu 

khoirum minan nauum dan Rasulullah SAW 

membenarkannya atas ucapan itu. 

b. Di tahun kedua hijrah terjadilah beberapa peperangan, 

diantaranya ialah perang Waddan, perang Buwath, 

perang Al-Asyirah, dan awal mula perang Badar 

pertama. Tetapi dari semua perang itu tiada sampai 

terjadi pertempuran. Pada tahun ini, terjadi perubahan 

arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka‟bah. Ummat Islam 

diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadhan, 

diwajibkan zakat fitrah dan zakat harta. Dalam tahun ini 

pula terjadi perang Badar Besar (Qubra), tepatnya pada 

malam ketiga dari bulan Ramadhan. Perang semakin 

sengit dan Allah memperkuat kaum muslimin dengan 

para malaikat sebagai kabar gembira bagi mereka dan 

hati mereka menjadi tenang. Tidak lama kemudian 

musuh bisa dikalahkan dan mereka mundur. Dari kaum 

musyrikin tewas 70 orang, termasuk Abu Jahal bin 

Hisyam. Peristiwa perang Badar ini terjadi pada tanggal 

17 Ramadhan, yaitu hari pertama turunnya Al-Qur‟an.
54

 

c. Pada tahun ketiga hijrah, terjadilah perang Ghathafan, 

perang Bahran dan perang Hamra‟ul Asad, tetapi 

kesemuanya tidak sampai terjadi pertempuran. Dalam 

tahun ini terjadi peristiwa besar yaitu perang Uhud. 

Disebabkan kaum Quraisy mengalami kekalahan di 

medan perang Badar dan jalan perdagangan mereka 

tertutup. Pada waktu itu hampir saja kemenangan 

berada di tangan kaum muslimin. Tetapi pasukan ahli 

pemanah yang mempertahankan pasukan belakang di 
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atas gunung Uhud itu meninggalkan perintah 

Rasulullah. Sehingga bala tentara Quraisy yang 

dipimpin oleh Khalid bin Walid menyerang kaum 

muslimin dari arah belakang, hingga banyak korban 

berjatuhan. Dalam peperangan ini Hamzah bin Abdul 

Muthalib paman Rasulullah SAW terbunuh, Wahsyi 

melontarkan lembing yang tepat menembus perutnya. 

Pada waktu itu ada pula seorang bernama Ubay bin 

Khalaf datang hendak membunuh Rasulullah, tetapi 

dengan sigap Nabi mengambil lembing dari orang-

orang yang bersamanya dan Nabi menyerangnya 

dengan sekali tusukan yang menyebabkan kematiannya. 

Rasulullah SAW tidak membunuh manusia selain dia. 

Bencana yang menimpa kaum muslimin dalam perang 

Uhud ini adalah pelajaran penting bagi mereka yang 

mengingatkan mereka kepada dua perkara besar yang 

ditinggalkan kaum muslimin. Pertama, menaati 

perintah Rasulullah SAW. Beliau telah berkata pada 

pemanah: “Janganlah kalian tinggalkan tempatmu, jika 

kami menang atau kalah.” Namun mereka melanggar 

perintah itu dan turun. Kedua, semua amal itu harus 

karena Allah tanpa mementingkan dunia ini yang sering 

kali menyebabkan terjadinya musibah-musibah besar. 

Mereka menginginkan harta benda duniawi dan lalai 

dalam mengumpulkan ganimah hingga mereka 

dihukum.
55

  

d. Dalam tahun keempat hijrah, terjadilah perang melawan 

Bani Nadhir yaitu golongan Yahudi Madinah yang 

mengkhianati perjanjiannya. Karena itu Rasulullah 

SAW mengepung dan mengusir mereka dari kota 

Madinah. Pada tahun ini juga terjadi perang Dzatur 

Riqa‟ tetapi tidak sampai terjadi pertempuran. Bahkan 

pada peristiwa ini Rasulullah mengimami kaum 

muslimin untuk melaksanakan sholat khauf. 56
 Pada 
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awal bulan Sya‟ban dalam tahun ini, tibalah waktu yang 

dijanjikan Abu Sufyan setelah berakhirnya perang 

Uhud. Ia berkata: “Kita berjumpa di Badar pada tahun 

yang akan datang”.  

e. Dalam tahun kelima hijrah, terjadilah perang Banu 

Musthaliq, golongan mereka 10 orang terbunuh sedang 

yang lain di tawan. Dalam perang itu Sayyidah „Aisyah 

disangka berbuat jahat dengan Shafwan bin Mu‟atthal, 

oleh orang-orang munafik. Hingga turunlah khabar 

ketiadaan perbuatan „Aisyah itu dalam QS. An-Nur: 11-

21 (ayat Bara‟ah). Dalam tahun ini juga terjadi perang 

Khandaq (parit pertahanan). Karena orang-orang 

Quraisy sama bersepakat dengan orang-orang Arab dan 

Yahudi, untuk memerangi umat Islam, termasuk bani 

Nadhir yang mendorong peperangan ini terjadi. Mereka 

berjumlah 10.000 orang lelaki yang dipimpin oleh Abu 

Sufyan. Maka kaum muslimin sepakat untuk membuat 

parit pertahanan di sekeliling kota Madinah yang 

merupakan usulan dari sahabat Nabi yaitu Salman Al-

Faritsi. Terjadilah pengepungan selama 15 hari. 

Kemudian Allah menurunkan angin ribut dan 

balatentara yang tiada kelihatan (malaikat). Hingga 

mereka semua melarikan diri karena takut. Dalam tahun 

ini Allah mewajibkan atas umat Islam Haji ke Baitullah 

bagi siapa yang sanggup. Kemudian pula turun ayat 

hijab. Adapun wanita-wanita mukmin disuruh untuk 

tidak menampakkan perhiasan mereka kepada lelaki 

yang bukan mahramnya, kecuali bagian yang nampak 

darinya seperti cincin pada jari, pacar ditangan, dan 

celak di mata dan mereka disuruh membedakan pakaian 

mereka dari pakaian sahaya dengan mengulurkan jilbab 

mereka untuk menutupi wajah dan anggota tubuh 

supaya mereka disegani dan ditakuti.
57

 Allah SWT 

berfirman QS. Al-Ahzab: 59. 
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f. Pada tahun keenam hijrah, ditahun ini terjadi perang 

Hudaibiyah. Rasulullah bersama 1.500 kaum muslimin 

hendak menunaikan Umrah dan mengajak orang-orang 

Baduwi di sekitar Madinah untuk ikut bersamanya 

karena khawatir Quraisy menolak mereka untuk 

menunaikan Umrah. Karena hal tersebut, Rasulullah 

mengirim Utsman dan 10 orang untuk memberitahu 

akan maksud kedatangan kaum muslimin. Akan tetapi, 

kaum Quraisy menahan Utsman dan sahabatnya hingga 

tersiar kabar bahwa Utsman terbunuh. Kemudian 

Rasulullah bersama-sama sahabatnya melakukan 

sumpah di bawah sebatang pohon yang dinamai Bai‟at 

Ridhwan, beliau menyatakan siap berperang dan siap 

mati. Setelah mendengar itu Quraisy merasa takut dan 

mengirim Suhail bin Amru untuk berbicara mengenai 

perdamaian. Ketika itu mereka lepaskan Utsman dan 10 

orang bersamanya, kemudian Suhail mengajukan 

syarat-syarat yang diinginkan Quraisy (Perdamaian 

Hudaibiyah).
58

 Keindahan Islam telah memasuki hati 

kaum muslimin, hingga Abu Bakar ra. Berkata: “Tiada 

kemenangan dalam Islam yang lebih besar daripada 

kemenangan di Hudaibiyah”. Ketika Nabi kembali dari 

Hudaibiyah turunlah surah Al-Fath ayat 1. 

g. Di tahun Muharram tahun ketujuh hijrah Nabi terjadi 

perang Khaibar. Mereka penggerak terbesar terhadap 

golongan yang bersekutu melawan Rasulullah dalam 

perang Khandaq. Khaibar mempunyai 3 benteng yang 

terpisah. Kemudian pasukan muslimin berperang mulai 

dari benteng An-Nathah sampai ke benteng Wathih dan 

Salalim hingga penghuninya tidak melawan dan minta 

agar mereka tidak dibunuh. Setelah mendapat 

kemenangan, Nabi mengawini Shafiyah binti Huyay, 

pemimpin bani Nadhir. Beliau menjadikan 

pembebasannya sebagai mahar. Shafiyah telah masuk 

Islam hingga mendapat gelar kemuliaan sebagai Ummil 

                                                             
58 Ibid., h. 296. 
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Mukminin. Pada tahun itu juga terjadi Islamnya 3 orang 

yang banyak pengalaman dalam memerangi kaum 

muslimin, yaitu: Khalid ibnul Walid Al-Makhzumi, 

Amrul ibnul Ash-Sami dan Utsman bin Thalhah Al-

Abdari. 

h. Pada tahun kedelapan hijrah terjadi perang Mut‟ah, 

yaitu orang-orang yang membunuh Harits bin Umair 

Al-Azadi. Diantara panglima Zaid bin Harits, Ja‟far bin 

Abi Thallib dan Abdullah bin Rawahah yang dikirim 

oleh Rasulullah tewas dalam peperangan, Rasulullah 

dan sahabat berunding dan sepakat mengangkat 

pahlawan Khalid ibnul Walid sebagai panglima. 

Dengan semangat dan kepandaian militernya ia berhasil 

melindungi pasukan ini dari kekalahan pasukan 

Romawi. Karena apa yang dilakukan 3000 orang 

berhadapan dengan 150.000 orang. Setelah mendengar 

kematian 3 panglima perang tadi, Rasulullah 

meneteskan air mata. Hingga bendera itu diambil oleh 

salah satu pedang Allah (Khalid bin Walid) hingga 

Allah memberikan kemenangan pada mereka.  Pada 

tahun ini terjadi perang penaklukan Makkah. Nabi 

SAW mengetahui bahwa bangsa Arab tidak bisa 

ditundukkan hingga Quraisy ditundukkan. Dan negeri-

negeri tidak akan tunduk sehingga Makkah tunduk. 

Rasulullah memberikan pengampunan kepada kaum 

Quraisy yang dahulu memusuhi serta mengusir beliau. 

Diantaranya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu 

Quhafah ayah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kemudian Nabi 

menyuruh Bilal bin Rabbah menyerukan adzan diatas 

atap Ka‟bah. Ini adalah awal kemunculan Islam di atas 

atap Ka‟bah yang mulia.
59

 

i. Pada tahun ke Sembilan hijrah terjadilah perang Tabuk. 

Rasulullah mendengar pasuka Romawi hendak 

menyerang negerinya. Pada waktu itu rakyat mengalami 

masa sulit dan kekeringan serta panas tinggi. Maka para 
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sahabat berinisiatif untuk memberikan bantuan, 

diantaranya ialah: Utsman menafkahkan 10.000 dinar 

dan memberika 300 ekor unta beserta pelananya, serta 

50 ekor kuda. Abu Bakar menyumbangkan seluruh 

hartanya, yaitu 4.000 dirham. Umar ibnul Khattab 

menyumbangkan 100 uqiyah. Al-Abbas dan Thalhah 

menyumbangkan harta yang banyak. Ashim bin Adiy 

menyedekahkan 70 wasaq kurma dan orang-orang 

perempuan menyumbangkan perhiasan mereka.
60

 

j. Pada tahun kesepuluh hijrah di bulan Rabiul Akhir, 

Nabi mengirim Khalid mendatangi bani Abdul Madan 

di Najran di Negeri Yaman dan mengirim Ali menuju 

bani Mudzhij (suku Yaman) dengan perintah mengajak 

mereka untuk masuk Islam. Bani Abdul Manan 

menerima Khalid dan mereka berbondong-bondong 

masuk Islam, hingga Khalid tinggal diantara mereka 

untuk mengajarkan Islam dan Al-Qur‟an. Sedangkan 

bani Mudzhij menolak bahkan memanah kaum 

muslimin, maka Ali membariskan pasukannya untuk 

bertempur dan berhasil mengalahkan musuh sehingga 

mereka memenuhi ajakannya untuk masuk islam. 

Kemudian Ali kembali kepada Rasulullah dan 

menemuinya di Makkah pada waktu Haji Wada‟. Di 

tahun kesepuluh, Nabi memimpin orang-orang 

menunaikan haji dan tidak menunaikan haji selain itu 

(Haji Wada‟). Rasulullah membawa pasukan besar 

mencapai 90.000 orang. Maka pada hari itu Allah 

menyebut nikmat-Nya atas kaum mukminin dengan 

firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 3: 

اۚۡ  ُٗ َى ِدٚ ۡسهَ  َسِضُٛج نَُكُى ٱۡلِ َٔ خِٙ  ًَ ُكۡى َِۡؼ ۡٛ ُج َػهَ ًۡ ًَ أَۡح َٔ ۡهُج نَُكۡى ِدَُُٚكۡى  ًَ َو أَۡك ٕۡ  ﴿ ٣ٱۡنَٛ
  ﴾٣ : انًائذة

 “ 

  

                                                             
60 Ibid., h. 388. 
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Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 

agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-

Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama 

bagimu.” (QS. Al-Maidah (5): 3)
٦٢

 

 

k. Di tahun ke sebelas hijrah pada tanggal 25 Shafar 

Rasulullah SAW sakit. Setelah Nabi 

menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya dan 

Allah memberi petunjuk, maka Allah memilihnya untuk 

tinggal di sisi-Nya.
 62

 Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam 

mulai sakit di akhir Shafar dari tahun kesebelas Hijrah 

di rumah Maimunah. Beliau sakit selama 13 hari dan 

diantara hari-hari itu berpindah ke rumah-rumah para 

istrinya. Ketika beliau sakit parah, beliau minta izin 

untuk dirawat di rumah Aisyah. Ketika Nabi 

berhalangan untuk keluar guna mengerjakan shalat, 

beliau berkata: “Suruhlah Abu Bakar mengimami shalat 

orang-orang” Nabi SAW ridha jika Abu Bakar menjadi 

khalifah di masa hidupnya. 

Rasulullah SAW wafat. Ketika memasuki waktu 

Dhuha, Rasulullah wafat pada hari Senin 13 Rabi‟ul 

Awal tahun ke 11 Hijrah (8 Juni 633). Umur Nabi pada 

waktu itu 63 tahun Qamariyah lebih 3 hari atau 61 

tahun Syamsiah lebih 84 hari. Tiba-tiba Umar 

menghunus pedangnya dan mengancam siapa yang 

mengatakan bahwa Rasulullah telah meninggal. Ketika 

itu Abu Bakar sedang berada di As-Sunnah tempat 

kediaman bani Harits ibnul Khazraj di tempat istrinya 

Habibah binti Kharijah bin Zaid. Sewaktu ia diberi tahu 

akan berita itu, ia datang kemudian memasuki rumah 

Aisyah dan menyingkap wajah Rasulullah. Ia berlutut 

dan menciumnya sambil menangis. Kemudia Abu 

Bakar keluar, lalu berkata: “Ketahuilah, siapa yang 

menyembah Muhammad, ia telah meninggal. Dan siapa 

                                                             
 61 Departemen Agama RI., Op. Cit., h. 107. 

62 Ibid., h. 439. 
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yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah 

hidup kekal tidak bisa mati.”63
 Kemudian ia membaca: 

  ٌَ ِّٛخُٕ ُى يَّ إََِّٓ َٔ   ﴾٣٣ : انزيش ﴿ ٣٣إَََِّك َيِّٛٞج 

“Sesungguhnya kamu akan mati dan Sesungguhnya 

mereka akan mati (pula).” (QS. Az-Zumar (39): 30)
64

 

Kemudian jenazah Nabi SAW tetap berada di 

rumahnya pada sisa hari Senin, hari Selasa dan malam 

Rabu hingga kaum muslimin mengangkat khalifah 

sebagai pemimpin mereka. Kemudian jenazahnya 

dimandikan dan dikubur. Adapun yang memandikannya 

ialah Ali bin Abi Thalib dan di bantu oleh Al-Abbas 

dan kedua putranya Al-Fadhl dan Qutsam, Usamah bin 

Zaid dan Syuqran bekas sahaya Rasulullah. Beliau 

dikafani dalam 3 lapis baju tanpa qamis maupun surban. 

Kelompok demi kelompok berturut-turut 

menshalatinya. Kemudian digali liang lahat di kamar 

Aisyah dimana Nabi wafat. Yang menurunkan dalam 

kubur ialah Ali, Abbas, kedua anknya Al-Fadhl dan 

Qutsam. Yang memercikkan air di atas kuburnya ialah 

Bilal dan kuburannya ditinggikan satu jengkal dari 

tanah.
65

 

                                                             
63 Ibid., h. 442-443. 

 64 Departemen Agama RI., Op. Cit., h. 461. 
65 Ibid., h. 444. 
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