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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

     Penegasan judul ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian 

yang berjudul "Nilai-nilai Ibadah Puasa dalam Kitab Minhajul Muslim Karya Syaikh Abu 

Bakar Jabir Al-Jaza’iri dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Karakter”. sehingga penulis 

perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut. Adapun istilah-istilah yang 

perlu ditegaskan adalah sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai Ibadah Puasa 

     Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah nilai diartikan sebagai sifat-sifat (hal-hal) yang 

bermanfaat bagi manusia.
1
 Sehingga dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan nilai adalah 

sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Menurut Steemen nilai adalah sesuatu yang memberi 

makna dalam hidup, yang memberi acuan, memberi titik tolak dan tujuan hidup.
2
 Secara umum, 

nilai adalah konsep yang menunjuk pada hal hal yang dianggap berharga dalam kehidupan 

manusia, yaitu tentang apa yang dianggap baik, layak, pantas, benar, penting, indah, dan 

dikehendaki oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.  

     Menurut Yusuf Qardawy Ibadah memiliki arti tunduk, patuh dan merendahkan diri di hadapan 

yang Maha Kuasa.
3
 Sedangkan puasa memiliki arti yaitu menahan diri dari segala yang 

membatalkan puasa di waktu siang hari, sejak terbit fajar sadiq (sinar putih yang terbentang di ufuk 

timur) hingga terbenam matahari atau menahan diri dari syahwat perut dan faraj (kemaluan) dan 

dari sesuatu yang masuk ke dalam rongga kerongkongan baik berupa obat-obatan, makanan, 

minuman dan semacamnya pada waktu yang telah ditentukan.
4
 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa ibadah puasa adalah bentuk kepatuhan kita 

sebagai umat beragama islam yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang 

membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sedangkan nilai-nilai Ibadah 

Puasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang 

terdapat dalam pelaksanaan Ibadah Puasa. 

 

2. Kitab Minhajul Muslim 

     Kitab minhajul muslim adalah kitab karya Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri yang berisi aturan 

yang mencakup segala sesuatu yang berkenaan dengan seorang muslim, mulai dari masalah akidah, 

etika (adab), keistiqomahan akhlak, Ibadah kepada Allah dan muamalah. Kitab ini terdiri atas lima 

bab, dan setiap bab memiliki beberapa pasal. Adapun pembahasan yang ada pada kitab minhajul 

muslim yaitu yang pertama menguraikan tentang masalah akidah, kedua menguraikan tentang etika 

(adab), ketiga menguraikan tentang akhlak, keempat menguraikan tentang ibadah dan yang kelima 

menguraikan tentang muamalah. 

 

3. Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri 

     Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri dilahirkan di daerah Lira, yang berada di Al-Jaza’ir bagian 

Selatan pada tahun 1921 M. Nama beliau adalah Jabir, nama panggilan beliau adalah Abu Bakar 

dan Al-Jaza’ir adalah nisbah ke negeri di mana beliau dilahirkan yaitu Al-Jaza’ir,  sedangkan ayah 

beliau adalah Musa Bin Abdul Qadir Bin Jabir.  Beliau adalah seorang Syaikh, ’Alim, ahli tafsir 

dan seorang da’i kepada agama Allah. Kontribusi beliau dalam berdakwah dan pendidikan 

                                                           
1 Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, Edisi V, 2016-2020 (KBBI Daring), hlm.20 
2 https://www.zonareferensi.com/pengertian-nilai/ (online:15 Desember 2021) 
3 Yusuf Qardawy, Al-Ibadah Fie Islam, Cet ke 6, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1997), hlm.27 
4 Khairul Abror, Fiqh Ibadah, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), hlm.152 

https://www.zonareferensi.com/pengertian-nilai/
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sangatlah banyak, beliau juga memiliki andil besar dalam penulisan karya tulis islami dan ceramah-

ceramah.
5
 Salah satu karya beliau adalah kitab minhajul muslim yang di dalamnya membahas 

tentang masalah akidah, fiqh, etika ataupun akhlak yang dapat dijadikan panduan dalam 

menjalankan Syariat Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist. 

 

4. Implikasi      

     Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “Implikasi diartikan sebagai keterlibatan atau 

keadaan terlibat”.
6
 Menurut para ahli, “implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung 

dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah”.
7
 

     Adapun yang dimaksud dengan Implikasi dalam penelitian ini adalah suatu keterlibatan 

langsung dari hasil penelitian ilmiah . Jadi, dalam penelitian ini adalah suatu akibat atau 

konsekuensi langsung dari penelitian tentang Implikasi Nilai-nilai Ibadah Puasa terhadap 

Pendidikan Karakter. 

 

5. Pendidikan Karakter 

     Pendidikan karakter berasal dari dua suku kata yaitu “Pendidikan” dan “Karakter”. Mengenai 

pendidikan, Ahmad D Marimba menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pendidikan” adalah 

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si 

terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
8
 Sedangkan Karakter berasal dari bahasa 

latin Kharakter, Kharassein, Kharax, dalam bahasa Inggris Character, Indonesia  

Karakter dan Yunani Character dari Charassein yang berarti membuat tajam,  membuat dalam. 

Dalam kamus Poerdawaminta, karakter diartikan sebagai tabi’at, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain.
9
 

     Berdasarkan pendapat di atas, dapat dimengerti bahwa Pendidikan Karakter adalah bimbingan 

secara sadar yang dilakukan seorang pendidik terhadap peserta didik terhadap perkembangan 

jasmani dan rohani dengan membuat tajam tabiat peserta didik agar terbentuknya budi pekerti yang 

baik yang membedakan dirinya dengan yang lain. 

Berdasarkan penegasan uraian istilah judul di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Nilai-nilai Ibadah Puasa dalam Kitab Minhaaj Al-Muslim karya Syaikh Abu 

Bakar Jabir Al-Jaza’iri dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Karakter”.   

B. Latar Belakang Masalah 

     Agama islam adalah agama yang benar dan diridhoi oleh Allah Swt, sebagaimana firmanNya 

dalam Q.S Ali-Imran ayat 19 yang berbunyi: 

 

ْ ٱلِۡكَتََٰب إَِّلذ ِمۢن َبۡعِد َما َجآَءُهُم ٱلۡ  وتُوا
ُ
ِيَن أ َُٰمُۗ َوَما ٱۡخَتلََف ٱَّلذ ِ ٱۡۡلِۡسَل ِيَن ِعنَد ٱَّللذ َۡۡنُهۡمُۗ َوَمن إِنذ ٱل  َيۢ  ََ ۡۡ عِلُۡم َب

َِبا ِ يَۡكُفۡر أَِب ِۡ ِ ُٱ ٱ َِ  َ ِ َِِّنذ ٱَّللذ  ( ١٩ :عمران  آل) ََٰيَِٰٱ ٱَّللذ
 

Artinya: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-

orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena 

                                                           
5 http://alsofwah.or.id/cetaktokoh.php?id=153/9-3-15/online tersedia: 6 Januari 2021 
6Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia…,hlm.25 
7 http://ciputrauceo.net/blog/2016/1/18/arti-kata-implikasi (online :23 Juni 2021) 
8 Ahmad D Marimba, Filsafat Pendidikan Islam, (Yogyakarta, LPPI, 2013), hlm.2 
9 Oki Dermawan, Pendidikan Karakter Siswa Melalui Ibadah Puasa, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 

Vol.8, No.2, Agustus (2013), hlm.234 

http://alsofwah.or.id/cetaktokoh.php?id=153/9-3-15/online
http://ciputrauceo.net/blog/2016/1/18/arti-kata-implikasi
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kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah 

maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”. (Q.S Ali-Imran:19)
10

 

     Ayat di atas menegaskan bahwa agama yang diridhai di sisi Allah adalah agama Islam yang inti 

ajarannya adalah tauhid. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab yakni penganut 

Yahudi dan Nasrani terhadap kebenaran Islam, kecuali atau justru setelah mereka mengetahui tentang 

hal itu bukan karena ketidaktahuan. Demikian ini, karena adanya rasa kedengkian di antara mereka 

terhadap karunia yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir. Padahal, barang 

siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang tak tertulis, maka sungguh, 

Allah sangat cepat perhitungan-Nya terhadap amal-amal hamba-Nya. 

     Sebagai umat yang beragama Islam, kita harus patuh dan ta’at terhadap perintah-perintahNya. 

Islam dibangun atas dasar lima pilar, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw yang artinya “Islam itu 

dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah 

kecuali Allah subhanahu wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, 

menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan”. (HR. Al Bukhari dan Muslim). 

Kelima pilar ini wajib kita yakini, pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

     Setiap syariat atau perintah apapun yang diperintahkan oleh Allah Swt pasti memiliki tujuan dan 

hikmah serta manfaat di dalamnya. Hikmah dan manfaat ini akan kembali kepada mereka yang benar-

benar dalam menjalankan perintah Allah, hikmah dan manfaat itu akan mereka dapatkan baik secara 

langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, di dalam syari’at pasti ada manfaat, disetiap sesuatu 

yang bermanfaat (dalam kacamata manusia) belum tentu hal tersebut sesuai dengan syariat.
11

 Karena 

apa yang menurut Allah bermanfaat dan baik untuk hambaNya pasti itu baik, akan tetapi apa yang 

dilihat dari kacamata manusia baik maka belum tentu menurut Allah baik. Sebab Allah Maha Tahu 

manfaat dan kebaikan yang Dia perintahkan untuk hambaNya.  

     Sejatinya hidup ini bukan hanya mencari kesenangan didunia dan mengharap surgaNya Allah, akan 

tetapi bagaimana kita dapat menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan 

RidhoNya. Ibadah yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari memiliki makna tersendiri, yaitu 

melatih dan menjadikan kita sebagai umat muslim yang bertakwa kepada Allah Swt. Begitu pula 

rangkaian ibadah yang kita kerjakan, terutama ibadah wajib, pada dasarnya mengandung nilai etika 

atau moral tertentu. Begitu agungnya nilai sebuah pesan moral tersebut, sampai-sampai Rasulullah 

mengatakan “harga suatu ibadah dapat dinilai dari sejauh mana kita menjalankan pesan moralnya”. 

Seharusnya setiap ibadah yang dikerjakan itu harus semakin meningkat moralnya, karena jika ibadah 

itu tidak meningkatkan akhlak kita, maka Rasulullah menganggap ibadah itu tak bermakna sama 

sekali.
12

 

     Dalam Islam, latihan rohani yang diperlukan manusia diberikan dalam bentuk ibadah. Semua dalam 

Islam baik shalat, puasa, zakat, maupun haji, bertujuan untuk membuat rohani manusia agar tetap ingat 

kepada Tuhan dan bahkan merasa senantiasa dekat pada-Nya. Keadaan senantiasa dekat dengan Tuhan 

Yang Suci dapat mempertajam rasa kesucian yang selanjutnya menjadi “rem” bagi hawa nafsunya 

untuk tidak melanggar nilai-nilai moral, peraturan dan hukum yang berlaku. 

     Orang Islam yang sudah akil balig dan sehat jasmani dan rohani diwajibkan untuk berpuasa baik 

yang wajib ataupun sunnah. Jika tidak, berarti rukun Islamnya belum sempurna. Untuk itu, agar dapat 

menjadi muslim yang baik, ia diwajibkan untuk melaksanakan seluruh ajaran Islam, baik aspek akidah 

maupun aspek ibadah, termasuk puasa wajib dan puasa sunnah dalam hidupnya.  

     Salah satu Ibadah yang dapat meningkatkan moral kita ialah ibadah puasa. Allah telah 

menempatkan ibadah puasa sebagai ibadah yang istimewa. Sebab, didalamnya mengandung hikmah 

                                                           
10 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah Syamil Qur’an, hlm.52 
11 Miftah Faridl, Puasa: Ibadah Kaya Makna, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.1  
12 M. Syukron Maksum, Kedahsyatan Puasa: Jadikan Hidup Penuh Berkah, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 

2009), hlm. 27-28.   
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dan ibrah yang mendalam. Sebagian manusia yang masih awam tentang agama memandang puasa 

sebagai aktivitas yang memperlemah diri, mengurangi produktivitas, menghambat kemajuan, atau 

membuat malas. Padahal, puasa adalah ibadah yang paling istimewa. ibadah puasa merupakan ibadah 

yang memiliki keistimewaan tersendiri, karena terdapat banyak sekali manfaat-manfaat yang didapat 

bagi mereka ketika menjalankan Ibadah Puasa yaitu diberikan kesehatan baik secara fisik, ruhani dan 

kehidupan yang akan datang.     

     Ulama akhlak mendefinisikan ibadah yang memiliki arti yaitu mengerjakan segala bentuk ketaatan 

badaniyah dan menyelenggarakan segala syariatnya (Hukum).
13

 Sedangkan puasa adalah suatu ibadah 

yang diperintahkan Allah yang dilaksanakan dengan cara menahan makan, minum dan hubungan 

seksual (menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa) dari terbit fajar hingga terbenamnya 

matahari dan disertai dengan niat.
14

 Dari dua pendapat ini, dapat dipahami bahwa ibadah puasa adalah 

bentuk ketaatan seorang muslim dalam menjalankan perintah Allah yang dilaksanakan dengan 

menahan makan, minum, hubungan seksual dan hal-hal yang membatalkan puasa disertai dengan niat 

yang dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. 

     Puasa bukanlah sekedar menahan diri dari makan dan minum sejak terbit matahari sampai 

terbenamnya, tetapi mempunyai tujuan yang jauh dari pada itu, yaitu mendidik jiwa, membiasakan 

manusia mengalahkan hawa nafsu dan mengendalikan kecenderungan-kecenderungannya, supaya 

menjadi manusia yang kuat yang sanggup mengatasi perasaan-perasaan hati yang sering mendorong 

berbuat salah, menghadapi segala sesuatu dengan sabar.
15 

     Hukum puasa bagi setiap muslim adalah wajib, sebagaimana perintah Allah dalam Qur’an Surat 

Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi: 

 

ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلذُكۡم َتتذقُ  َياُم َكَما ُكتَِب لََعَ ٱَّلذ ِ ْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلص  ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ  ونَ َيَٰٓ

قرة) ب  (١٨٣:ال

 
Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan 

atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. (Q.S Al-Baqarah:183)
16

 

     Sebagaimana ayat di atas, maka hukum melaksanakan ibadah puasa adalah kewajiban bagi setiap 

muslim baik dari laki-laki dan perempuan. Perintah wajibnya melaksanakan puasa ini sudah ada sejak 

dulu, karena ayat di atas menyebutkan bahwa setelah Allah menyeru orang-orang beriman tentang 

wajibnya berpuasa, kemudian Allah menerangkan bahwa kewajiban tersebut ada atas orang-orang 

terdahulu dan tujuan Allah mewajibkan ibadah puasa kepada hamba-hambaNya yang beriman yaitu 

agar menjadi hamba yang bertakwa.  

     Ibadah puasa bukanlah ibadah yang ringan, tetapi puasa merupakan ibadah yang berat 

pelaksanaannya karena harus menahan makan, minum dan hubungan seksual atau hal-hal lain yang 

membatalkan puasa. Ibadah puasa merupakan salah satu jalan dalam membangkitkan nilai-nilai sosial 

terhadap sesama muslim, ibadah puasa juga merupakan sarana umat Islam dalam mendekatkan diri 

kepada Allah Swt dan cara membersihkan diri dan meningkatkan martabat jiwa. 

     Puasa merupakan sarana dalam pelatihan jasmani dan pensucian rohani yang efektif sesuai dengan 

definisi ibadah yaitu menahan makan, minum dan hubungan seksual mulai dari terbitnya fajar hingga 

terbenamnya matahari. Bukan hanya menahan dari ketiga hal tersebut, melainkan dalam menjalankan 

ibadah puasa juga harus menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan menjauhi perbuatan 

yang sia-sia yang dapat merusak pahala puasa seperti menggunjing, memfitnah dan lain sebagainya. 

                                                           
13 Khairul Abror, Fiqh Ibadah, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), hlm.2  
14 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1983), hlm.364 
15 T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm 294. 
16 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah Syamil Qur’an, hlm.28 
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Karena dalam menjalankan ibadah puasa, setiap muslim harus saling menjaga satu sama lain agar 

tetap terjaganya nilai-nilai moral yang ada. Latihan pembinaan mental dan akhlak dalam menjalankan 

Ibadah puasa tidak hanya terfokus pada pengendalian diri dalam menghadapi kebutuhan pokok 

jasmani, akan tetapi juga pengendalian diri pada kebutuhan jiwa dan sosial. 

     Begitu juga dalam pelatihan pembinaan mental dan akhlak, dalam puasa tidak terbatas pada 

pengendalian diri menghadapi kebutuhan pokok jasmani saja, akan tetapi berkembang sampai kepada 

pengendalian diri dalam menghadapi kebutuhan kejiwaan dan sosial yang tidak kalah pentingnya 

dalam kehidupan manusia. Berapa banyak perselisihan, pertengkaran dan kerenggangan hubungan 

terjadi akibat tidak terpenuhinya kebutuhan kejiwaan dan sosial. Tawuran yang dilakukan oleh para 

pelajar, minum-minuman keras bahkan pergaulan bebas serta penyalahgunaan obat-obatan  

menandakan bahwa pengendalian jasmani, rohani dan kejiwaan siswa belum terkendali dengan 

seutuhnya. Hal ini terjadi karena beberapa faktor kejiwaan, misalnya suasana keluarga yang tidak 

tentram, terlalu keras dalam mendidik dan memanjakannya dan adanya pilih kasih dalam perlakuan, 

kesulitan ini bukan hanya dialami oleh anak-anak dan remaja akan tetapi juga dirasakan oleh orang 

dewasa dan berusia lanjut.
17

 Ini menandakan Bukan hanya siswa yang perlu mengendalikan 

kebutuhan-kebutuhan tersebut, akan tetapi para orang tua, pendidik serta masyarakat sekitar juga harus 

berperan penting dalam pengendalian jasmani, rohani dan sosial. Moral siswa tidak akan tumbuh 

begitu saja, melainkan harus adanya pembiasaan-pembiasaan baik yang dilakukan secara terus 

menerus. Hal ini akan menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik itu menjadi karakter yang melekat dalam 

diri seseorang.  

     Pengendalian diri baik jasmani, jiwa dan sosial sangatlah penting dalam kehidupan, khususnya 

dalam menjalankan ibadah puasa. Begitu banyak manfaat dan nilai-nilai moral yang kita dapat saat 

menjalankan ibadah puasa, baik yang bersifat wajib ataupun sunnah. Bukan hanya sekedar 

menjalankannya dan menahan makan, minum serta hubungan seksual, akan tetapi kita harus 

memaknai nilai-nilai tersebut dapat terus melekat dalam diri setiap muslim setelah menjalankan ibadah 

puasa. Karena nilai-nilai moral tersebut akan terus menjadi kebiasaan dalam perjalanan hidup 

selanjutnya. 

     Dalam ibadah puasa juga terdapat masalah-masalah yang berkenaan dengan pendidikan, baik itu 

hakikat pendidikan maupun nilai-nilai pendidikan. Fungsi utama pendidikan untuk menumbuhkan 

kreatifitas peserta didik dan menanamkan nilai-nilai yang baik. Karena itu tujuan akhir pendidikan 

adalah mengembangkan potensi kreatifitas peserta didik agar menjadi manusia yang baik menurut 

pandangan manusia dan Allah SWT. 

     Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kemunduran dalam bidang pendidikan, hal ini 

disebabkan karena kurangnya kelengkapan materi yang diajarkan, terjadinya krisis sosial masyarakat 

dan budaya, serta hilangnya tauladan yang baik. Adapun penyebab lainnya yaitu pandangan eksistansi 

manusia yang berbeda sehingga menyebabkan kesalahan pula dalam melihat eksistansi anak didik. 

Kemunduran yang menjadi aspek penting dalam dunia pendidikan adalah kemunduran moralitas, 

kemunduran ini menyebabkan krisis pendidikan akhlak dalam dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini 

menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak dapat menahan laju kemerosotan akhlak yang terus 

terjadi.
18

 

     Masalah pendidikan di Indonesia sangatlah kompleks karena di semua aspeknya terdapat persoalan 

yang perlu diselesaikan. Dekadensi moral telah merajalela dalam dunia pendidikan sehingga menjadi 

potret buram dalam dunia pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari maraknya peredaran video porno yang 

diperankan oleh para pelajar, maraknya perkelahian antar pelajar, adanya kecurangan dalam ujian 

nasional, banyaknya kasus narkoba yang menjerat siswa, banyaknya begal motor yang diperankan 

oleh siswa, cabe-cabean, perpisahan sekolah dengan baju bikini, dan berbagai peran negatif lainnya. 

                                                           
17 Zakiyah Drajat, Puasa Meningkatkan Kesehatan Mental, (Jakarta: Ruhama, 1993), hlm.37 
18 Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), hlm.1-2 
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Melihat hal tersebut, banyak dari kalangan yang menilai bahwa saat ini bangsa Indonesia dalam 

kondisi sakit yang membutuhkan penanganan dan pengobatan secara tepat melalui pemberian 

pendidikan karakter di semua tingkatan pendidikan. Begitu juga pergaulan di masyarakat telah 

bergeser dari masyarakat yang menekankan rasa sosial telah berubah menjadi asosial. Hal itu 

disebabkan banyaknya pengaruh nilai-nilai asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui 

proses filterisasi. Pengaruh tersebut apabila dibiarkan tentu akan merusak akhlak dan moral generasi 

muda, khususnya siswa. 

     Tetapi pada kenyataannya saat ini para pelajar sudah mulai meninggalkan akar budaya kita, 

seperti kegiatan beribadah, gotong royong, saling membantu, dan sikap-sikap positif lainnya, 

seperti jujur dan bertangung jawab. Sebagai bangsa yang religius, bangsa Indonesia belum 

mengaktualisasikan perilaku yang religius. “Kita belum berTuhan secara maknawi, tetapi baru 

secara ritual”. 

     Sebagai generasi muda yang unggul dan berprestasi dalam bidang pendidikan, harus menjaga diri 

dari perilaku-perilaku yang dapat merusak moral seperti tawuran, ugal-ugalan, pergaulan bebas dan 

lain-lain. Kebiasaan buruk ini jika terjadi secara terus menerus akan merusak moral generasi muda 

Bangsa, dan bahkan akan menjadi karakter dalam dirinya. Hal ini jelas akan berdampak buruk bagi 

diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar.
19

 Dalam rangka memperbaiki moralitas 

bangsa yang menurun, maka hanya generasi bangsa yang memiliki karakter cerdas, jujur, disiplin, 

kerja keras serta memiliki akhlak yang baik yang dapat memperbaiki pemasalahan menurunya 

moralitas dalam dunia pendidikan di Indonesia. 

     Di Indonesia pelaksanaan pendidikan karakter saat ini memang dirasakan mendesak. Gambaran 

situasi masyarakat bahkan situasi dunia pendidikan di Indonesia menjadi motivasi pokok pengaruh 

utama implementasi pendidikan karakter di Indonesia. Pendidikan karakter di Indonesia dirasakan 

amat perlu pengembangannya bila mengingat makin meningkatnya tawuran antar pelajar, serta 

bentuk-bentuk kenakalan remaja lainnya terutama di kota-kota besar, pemerasan/kekerasan, 

kecenderungan dominasi senior terhadap yunior, penggunaan narkoba, dan lain-lain. Bahkan yang 

paling memprihatinkan, keinginan untuk membangun sifat jujur pada anak-anak melalui kantin 

kejujuran di sekolah, banyak yang gagal, banyak usaha kantin kejujuran yang bangkrut karena belum 

bangkitnya sikap jujur pada anak-anak.  

     Pendidikan di sekolah memang tidak bisa lepas dari pendidikan di rumah. Orang tua ikut 

bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Waktu anak bersama orang tua dan keluarga jauh 

lebih banyak dibandingkan dengan guru di sekolah. Artinya, orang tua seharusnya lebih mengetahui 

sifat-sifat anaknya. Sekolah seharusnya memiliki persatuan antara orang tua dan guru, dan 

mengadakan pertemuan rutin. 

     Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi seseorang. Pendidikan dalam 

keluarga sangat berperan dalam mengembangkan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, nilai-nilai 

keagamaan dan moral, serta keterampilan sederhana. Dalam konteks ini proses sosialisasi dan 

enkulturasi terjadi secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk membimbing anak agar menjadi 

manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, tangguh, mandiri, kreatif, inovatif, beretos kerja, 

setia kawan, peduli akan lingkungan, dan lain sebagainya. 

     Hal ini menunjukan bahwa penanaman nilai-nilai kebajikan bagi anak bermula dari kebiasaan 

orang tua menanamkan kebiasan baik seperti: beribadah, saling menghargai, saling menghormati, 

tolong-menolong, sikap empati, disiplin, tanggung jawab, dan hidup toleran. Dengan demikian, salah 

satu kebiasaan yang bisa ditanamkan kepada anak adalah berpuasa. Karena nilai-nilai yang terkandung 

dalam puasa sangat sesuai dengan tujuan pendidikan. Pendidikan tidak hanya mendidik para peserta 

didiknya untuk menjadi manusia yang cerdas, tetapi juga membangun kepribadiannya agar akhlaknya 

                                                           
19 Jalaludin dan Abdullah Idi, Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat dan Pendidikan, (Jakarta: Rajawali 

Pers: 2013), hlm.207 
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mulia. Saat ini, pendidikan di Indonesia dinilai oleh banyak kalangan tidak bermasalah dengan peran 

pendidikan dalam mencerdaskan para peserta didiknya, namun dinilai kurang berhasil dalam 

membangun kepribadian peserta didik agar berakhlak mulia. 

     Kewajiban mengaplikasikan nilai dalam semua jenis pendidikan, sebenarnya merupakan 

konsekuensi logis dan tujuan pendidikan untuk menjadi manusia baik. Terutama nilai-nilai luhur 

agama yang sifatnya mutlak itu amat diperlukan dalam kehidupan berguna bagi manusia dalam upaya 

mencapai ridha Allah sebagai perwujudan bahwa susunan dan larangan-Nya ditaati. Sehingga 

implikasinya akan terbentuk karakter bagi kehidupan mereka. 

     Karakter adalah bentuk watak, tabiat, akhlak yang melekat pada pribadi seseorang yang terbentuk 

dari hasil internalisasi yang digunakan sebagai landasan untuk berpikir dan berperilaku sehingga 

menimbulkan suatu ciri khas pada individu tersebut. Karakter individu akan berkembang dengan baik, 

apabila memperoleh penguatan yang tepat, yaitu berupa pendidikan. Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah merumuskan 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pasal 3 UU tersebut menyatakan, “Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.” Pasal tersebut merupakan dasar bagi pengembangan pendidikan karakter untuk 

pembentukan karakter manusia khususnya generasi muda. Pembinaan karakter manusia selaku 

generasi muda dapat ditempuh dengan berbagai upaya, termasuk melalui pendidikan yang dilakukan 

secara terprogram, bertahap, dan berkesinambungan. 

     Proses dan hasil upaya pendidikan dampaknya tidak akan terlihat dalam waktu yang segera, akan 

tetapi melalui proses yang panjang. Melalui upaya tersebut setidaknya generasi muda akan lebih 

memiliki daya tahan dan tangkal yang kuat terhadap setiap permasalahan dan tantangan yang datang. 

Pendidikan karakter merupakan penciptaan lingkungan sekolah yang membantu siswa dalam 

perkembangan etika, tanggung jawab melalui model, dan pengajaran karakter yang baik melalui nilai-

nilai universal. Nilai-nilai karakter ini sudah seharusnya ditanamkan kepada siswa sehingga mereka 

mampu menerapkan dalam kehidupannya baik di keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara sehingga 

dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. 

     Dalam rangka menghasilkan peserta didik yang memiliki nilai unggul dalam moralitas, maka harus 

diperbaiki dan dievaluasinya proses pendidikan. Salah satu upaya dalam memperbaiki kualitas 

pendidikan yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan upaya yang dilakukan dengan 

metode kebiasaan cara berpikir, berperilaku sebagai anggota keluarga, masyarakat dan bernegara serta 

mampu membuat keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan. Pendidikan karakter sangat 

dibutuhkan dalam pembentukan sumber daya manusia dan pelaksanaannya butuh dukungan dan 

kepedulian dari pemerintah, masyarakat, keluarga dan sekolah.
20

 

     Peserta didik dapat dikatakan berkarakter kuat dan baik jika telah berhasil menyerap nilai dan 

keyakinan yang telah ditanamkan dalam proses pendidikan serta digunakan sebagai kekuatan moral 

dan spiritual dalam kepribadiannya untuk menjalankan tugas dan kewajibannya mengelola alam 

(dunia) untuk kemanfaatan dan kebaikan masyarakat dan dirinya Tidak perlu disangsikan lagi, bahwa 

pendidikan karakter merupakan upaya yang harus melibatkan semua pihak baik rumah tangga dan 

keluarga, sekolah dan lingkungan sekolah dan masyarakat luas. Pembentukan dan pendidikan karakter 

tersebut tidak akan berhasil selama antar lingkungan pendidikan tidak ada kesinambungan dan 

keharmonisan. Menjadikan peserta didik berakhlak mulia merupakan sebuah keharusan. Hanya 

                                                           
20 M.Mahbubi, Pendidikan Karakter: Implementasi Aswaja sebagai Nlai Pendidikan Karakter, 

(Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2012), hlm.2 
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dengan akhlak mulia karakter bangsa akan terbentuk sempurna. Manusia-manusia Indonesia akan 

menjadi insan kamil, yaitu manusia yang beraktivitas sesuai dengan fitrah insaniah-nya.  

     Dari pemaparan sebagaimana di atas, keluarga dan pihak sekolah memang harus ada kerja sama 

atau saling mengisi dalam pendidikan anak, terutama terkait khusus dalam pendidikan karakter ini. 

Akan tetapi, ada persoalan yang umum terjadi di kalangan masyarakat, yakni keluarga seakan tidak 

mempunyai cukup waktu untuk mendidik anak-anaknya. Hal ini disebabkan tingginya aktivitas 

orangtua di luar rumah atau sibuk bekerja. Lebih menyedihkan lagi, orangtua tidak mempunyai 

kesadaran untuk mendidiknya dengan dalih sudah di sekolahkan, bahkan di sekolah yang mahal dan 

favorit. Di sinilah sesungguhnya lembaga pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang 

tidak ringan.  

     Dengan demikian betapa pentingnya pendidikan karakter ditanamkan kepada anak terlebih dalam 

usia remaja yang mana dalam hal ini umur peralihan dari anak menuju dewasa yang merupakan masa 

perkembangan terakhir dalam pembinaan kepribadian atau masa persiapan usia dewasa. Masa remaja, 

anak mengalami permasalahan yang kompleks. Dari waktu ke waktu problem usia remaja semakin 

berkembang seiring dengan perubahan sosial sebagai dampak dari kemajuan sains dan teknologi pada 

suatu negara, tidak terkecuali di tanah air. 

     Kitab minhajul muslim merupakan kitab yang dapat dijadikan panduan dalam pembelajaran. Kitab 

ini sangat mudah untuk dipahami, bukan hanya bagi para pelajar akan tetapi bagi masyarakat yang 

ingin memperdalam Islam. Di dalam kitab ini banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang dapat 

kita ambil manfaat serta hikmahnya, contohnya dalam hal berpuasa. Dalam ibadah puasa tentu saja 

banyak nilai-nilai yang dapat membangkitkan semangat jasmani, jiwa serta sosial, baik puasa wajib 

ataupun sunnah akan memberikan dampak positif bagi mereka yang mengerjakan ibadan puasa dengan 

sebaik-baiknya dan dengan ketentuan yang sudah diajarkan oleh syari’at Islam. Mereka yang sudah 

terbiasa menjalankan Ibadah Puasa yang wajib ataupun yang sunnah akan menumbuhkan sifat-sifat 

atau kebiasaan-kebiasaan baik yang akan menjadi karakter di dalam diri seseorang yang akan 

berdampak seterusnya hingga masa depan yang akan datang.  Penulis memilih tokoh Abu Bakar Jabir 

Al-Jaza’iri karena beliau merupakan seorang ulama hadist yang zuhud dan terkenal di Madinah. 

Pengetahuan yang dimiliki oleh Syaikh Abu Bakar sangatlah luas dan beliau sangat berperan penting 

dalam karya-karya tulis Islam dan ceramah-ceramah.  

     Dari pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang 

sosok Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri dan pemikirannya tentang puasa yang menurut penulis 

sangat penting dalam kehidupan. dalam hal ini bukan hanya sekedar menjalankan perintah puasa yang 

diwajibkan oleh Allah, tetapi yang terpenting adalah nilai-nilai yang terdapat dalam Ibadah Puasa 

dapat menjadikan orang yang melaksanakannya sesuai dengan syariat akan menjadi lebih baik dalam 

sikap maupun perilaku. Maka dari itu penulis tertarik untuk  melakukan penelitian dengan judul skripsi 

“Nilai-Nilai Ibadah Puasa Dalam Kitab Minhajul Muslim Karya Syaikh Abu Bakar Jabir Al-

Jaza’iri Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Karakter”. 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

     Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini hanya difokuskan  pada Nilai-nilai 

Ibadah Puasa dalam Kitab Minhajul Muslim Karya Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri dan 

Implikasinya terhadap Pendidikan Karakter. Adapun sub fokus dalam penelitian ini yaitu nilai-nilai 

ibadah puasa dan pendidikan karakter. 

D. Rumusan Masalah 

     Masalah dapat diartikan sebagai suatu bentuk penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa 

yang benar-benar terjadi di lapangan yakni antara teori dan praktek, antara aturan dan pelaksanaan, 
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antara rencana dengan pelaksanaan.
21

 Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian, yang 

jawabannya dicari melalui penelitian. Rumusan adalah suatu panduan awal bagi peneliti untuk 

penjelajahan pada objek yang diteliti.
22

 

     Dari pemaparan latar belakang serta didukung dengan adanya teori-teori yang ada, maka masalah 

yang akan diteliti oleh penulis yaitu:  

1. Apa saja Nilai-nilai Ibadah Puasa dalam Kitab Minhajul Muslim Karya Syaikh Abu Bakar Jabir Al-

Jaza’iri? 

2. Bagaimana Implikasi Nilai-nilai Ibadah Puasa dalam Kitab Minhajul Muslim terhadap Pendidikan 

Karakter? 

E. Tujuan Penelitian 

     Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Nilai-nilai Ibadah Puasa dalam Kitab Minhajul Muslim karya Syaikh Abu 

Bakar Jabir Al-Jaza’iri. 

2. Untuk mengetahui Implikasi Nilai-nilai Ibadah Puasa dalam Kitab Minhjul Muslim menurut 

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri terhadap Pendidikan Karakter. 

F. Manfaat Penelitian 

     Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai kajian 

keislaman tentang Nilai-nilai Ibadah Puasa dalam Kitab Minhajul Muslim Karya Syaikh Abu Bakar 

Jabir Al-jaza’iri dan Implikasinya terhadap Pendidikan Karakter bagi penuntut ilmu pada umumnya 

dalam upaya mengembangkan pengetahuan pendidikan islam di lembaga pendidikan. 

     Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dan bernilai bagi 

pendidik, peneliti berikutnya dan perpustakaan dalam implementasi Nilai-nilai Ibadah Puasa terhadap 

Pendidikan Karakter di masyarakat dan dimensi pendidikan khususnya pendidikan agama islam. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

     Guna mendapatkan hasil penelitian ilmiah yang orisinal dan dapat dipertanggung jawabkan serta 

terhindar dari unsur duplikat, peneliti terlebih dahulu mengkaji penelitian-penelitian terdahulu agar 

tidak terjadinya tumpang tindih. Oleh karena itu, penulis melakukan tinjauan pustaka. Dalam tinjauan 

pustaka ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut: 

1. “Materi Pendidikan Agama Islam Dalam Pemikiran Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dan Relevansinya 

Terhadap Pendidikan Agama Islam di Indonesia”, penelitian ini ditulis oleh Adi Restiawan 

Mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan 

Lampung tahun 2015.
23

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-

sama menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dan persamaan lainnya yaitu 

sama-sama menggunakan buku karangan Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri. Perbedaan yang 

terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Adi Restiawan memfokuskan pada 

materi pendidikan agama islam khususnya materi-materi akhlak karya syaikh Abu Bakar Jabir Al-

Jaza’iri. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu lebih memfokuskan pada Nilai-nilai 

Ibadah Puasa dalam kitab minhajul muslim karya Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri dan 

Implikasinya terhadap Pendidikan Karakter. 

  

                                                           
21 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), hlm.22. 
22 Ibid, hlm.290  
23 Adi Restiawan, Materi Pendidikan Agama Islam Dalam Pemikiran Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dan 

Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam di Indonesia, Skripsi Diterbitkan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Raden Intan Lampung, 2019. 
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2. “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Ibadah Qurban Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri dalam 

Kitab Minhajul Muslim”, penelitian ini ditulis oleh Mila Karima Mahasiswa Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung tahun 2021.
24

 Dalam penelitian 

ini menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung dalam kitab minhajul muslim 

khususnya dalam ibadah kurban. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Mila Karima dengan 

penulis yaitu, pada penelitian ini lebih memfokuskan pada nilai-nilai pendidikan islam khususnya 

pada ibadah qurban, sedangkan penelitian yang penulis tulis lebih spesifik kepada Implikasi Nilai-

nilai Ibadah Puasa terhadap Pendidikan Karakter yang ada dalam kitab minhajul muslim karya 

syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada 

pengarang bukunya dan persamaan yang lain yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian 

kepustakaan (Library Research). 

 

3. Penelitian yang dilakukan Sarwan, Mahasiswa Fakultas Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits, 

UIN Suska Riau, 2013. Dengan judul skripsi “Metode Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi (Study 

Terhadap Kitab Tafsir Aisaru At-Tafsir Li Al-Kalaami Al-Aliyyi Al-Kabiir)”.
25

 Skripsi ini 

menjelaskan mengenai metode dan karakteristik yang digunakan syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi 

dalam menafsirkan ayat Al-Qur’an melalui tafsir Aisaru At-Tafsir Li Al-Kalaami Al-Aliyyi Al-

Kabiir. Perbedaannya ialah terletak pada objek kajiannya, jika Sarwan lebih memfokuskan untuk 

mengetahui metode tafsir yang digunakan oleh Abu Bakar Jabir-Aljazairi, sedangkan penulis disini 

lebih tertarik mengkaji tentang Nilai-nilai Ibadah Puasa dalam Kitab Minhajul Muslim Karya 

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Karakter. 

 

4. Penelitian yang dilakukan Aghnam Shofi, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Universitas Semarang, 

2004. Dengan judul skripsi “Puasa Menurut Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi dalam Kitab Hikmah al-

Tasyri wa Falsafatuhu (Suatu Kajian Aksiologi)”.Skripsi ini Menyebutkan bahwa Al-Jurjawi 

menyatakan bahwa hikmah puasa dapat dikelompokkan menjadi empat aspek, yang meliputi: (a) 

Aspek spiritual yang berupa nilai-nilai Ilahiyah yang dapat membawa pelaksanaan puasanya ke 

arah kepasrahan total serta keikhlasan penuh kepada Allah. (b) Aspek sosiologis yang berupa 

kesadaran akan nilai kemanusiaan universal, yang akan memunculkan rasa dan sikap kepedulian 

terhadap nasib sesama manusia, dan melahirkan konteks amal shalih yang optimal. (c) Aspek 

kesehatan baik psikis maupun fisik. Bahwa pusat   pengendalian diri pada puasa terletak pada nafsu 

perut dan seks yang menjadi kunci bagi kesehatan jasmani dan rohani manusia. Puasa merupakan 

langkah tepat dan paling efektif bagi manusia untuk mengendalikan seluruh organ tubuh fisiknya 

untuk sejenak beristirahat, sehingga menjadi terkontrol. (d) Aspek psikologis yaitu melalui konsep 

pengendalian diri, sehingga akan teratur pula alam fikir, alam perasaan, serta alam perilaku 

seseorang. Persamaan penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Aghnam 

Shofi yaitu sama-sama merupakan penelitian library research. Sedangkan perbedaannya terletak 

pada objek pembahasannya, jika penelitian yang dilakukan oleh Aghnam Shofi hanya membahas 

tentang puasa menurut Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, maka peneliti lebih tertarik dalam membahas 

Nilai-Nilai Ibadah Puasa Yang Terdapat Dalam Kitab Minhajul Muslim Karya Syaikh Abu Bakar 

Jabir Al-Jaza’iri Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Karakter. 

 

                                                           
24 Mila Karima, Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Ibadah Qurban Menurut Abu BakarJabir Al-Jaza’iri 

dalam Kitab Minhajul Muslim” Skripsi Diterbitkan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 

2021 
25 Sarwan, Metode Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi (Study Terhadap Kitab Tafsir Aisaru At-Tafsir Li Al-

Kalaami Al-Aliyyi Al-Kabiir), Skirpsi Diterbitkan, Fakultas Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits, UIN Suska 

Riau, 2013. 



11 
 

 
 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Asikhin, Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 

2005. Dengan judul skripsi “Puasa Menurut Quraish Shihab Dan Hubungannya Dengan 

Kesehatan Mental”. Penelitian ini menyebutkan bahwa puasa menurut Quraish Shihab sangat 

berhubungan dengan kesehatan mental, karena dengan berpuasa dapat menormalisir kesehatan 

mental seseorang. Puasa sebagai upaya untuk mendidik kesabaran, memperoleh ketakwaan, dan 

peneladanan terhadap sifat-sifat Tuhan, dapat dijadikan obat mujarab untuk menyembuhkan 

gangguan kejiwaan, di samping puasa sebagai bentuk ibadah, pengabdian dan cara mendekatkan 

diri kepada Allah SWT. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka akan merasakan ketenangan 

batin. Jika hawa nafsu sudah dikendalikan dengan puasa, dengan sendirinya apa yang dimaksudkan 

dengan gangguan kejiwaan itu dapat dicegah, karena dorongan nafsu itulah akar permasalahan 

timbulnya penyakit mental. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ahmad Asikhin yaitu Ahmad Asikhin meneliti tentang puasa menurut Quraish 

Shihab dan hubungannya dengan kesehatan mental, sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada 

nilai-nilai ibadah puasa dalam kitab minhajul muslim karya syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri dan 

Implikasinya terhadap Pendidikan Karakter. 

H. Metode Penelitian 

     Fattah Hanurawan menjelaskan dalam bukunya bahwa “metode penelitian adalah prosedur 

sistematik yang disepakati oleh suatu komunitas ilmiah untuk mengungkap suatu gejala yang  menjadi 

objek penelitian suatu bidang ilmu”.
26

 Sugiono juga menjelaskan dalam bukunya bahwa ”metode 

penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan dan dibuktikan dalam suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan”.
27

 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Library Research atau 

penelitian kepustakaan yang khusus mengkaji suatu permasalahan untuk memperoleh data 

dalam penulisan penelitian ini. Tempat yang tepat diadakan penelitian ini adalah di 

perpustakaan, karena diperpustakaan seorang peneliti akan mudah mengakses bercaman-

macam informasi atau sumber yang berkaitan dengan masalah yang hendak dipecahkan.
28

 

     Library research merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan 

mengumpulkan data dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam 

kepustakaan yang berupa buku-buku, makalah, artikel ataupun penelitian terdahulu.
29

 Menurut 

Mestika Zed penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan 

metode pengumpulan pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.
30

  

     Adapun yang dimaksud penelitian kepustakaan pada penelitian ini adalah jenis penelitian 

yang mengkaji dengan data terkait, baik yang berasal dari sumber data primer atau sumber 

data utama dan sumber data sekunder atau sumber data pendamping yang memiliki kaitan 

dengan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditemukan berbagai pendapat, gagasan 

syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri tentang Implikasi Nilai-nilai Ibadah Puasa terhadap 

Pendidikan Karakter.  

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat “Deskriptif Kualitatif” yaitu penelitian yang 

berusaha menggambarkan suatu objek dengan apa adanya. Adapun pengertian metode 

                                                           
26 Fattah Hanurawan, Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.24  
27 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), Cet.10, hlm.6 
28 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm.35 
29 M.Ahmad Anwar, Prinsip-prinsip Metodologi Researh, (Yogyakarta: Sumbansih, 1975), hlm.2 
30 Metika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm.3 
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deskriptif menurut Sugiono adalah: “Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi 

untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau 

sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan kesimpulan 

yang berlaku untuk umum”.
31

  

     Jadi, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang 

memusatkan pada masalah-masalah yang diambil ketika penelitian kemudian diolah dan 

dianalisis untuk diambil kesimpulannya. 

 

2. Sumber Data 

     Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.
32

 

Setiap penelitian tidak terlepas dari sumber data primer (primary resources) dan sumber data 

sekunder (secondary resources).  

a. Sumber Data Primer 

     Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

data pertama. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber data primer adalah 

sumber data yang memberikan data secara langsung dari penelitian kepustakaan ini yaitu 

karya sastra berupa buku terjemahan dari pemikiran tokoh yang diteliti,  yakni:  

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, Minhajul Muslim (Konsep Hidup Ideal dalam Islam). 

2019, Terjemah Mustafa ‘Aini, Lc, dkk. Jakarta: Darul Haq. 

b. Sumber Data Sekunder 

     Sumber data sekunder adalah “sekumpulan data yang akan menopang data-data primer 

yang berkaitan dengan objek penelitian”.
33

 Dapat disimpulkan bahwa sumber data sekunder 

adalah sumber data pendukung dari data primer, dalam penelitian ini penulis mencari bahan 

lain yang berhubungan dengan pokok penelitian yang berkenaan dengan Konsep Ibadah Puasa 

Perspektif Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, baik berupa buku, jurnal, artikel dan karya 

ilmiah lainnya. Akses internet juga digunakan sebagai data sekunder dalam mencari referensi. 

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Khairul Abror. “Fiqh Ibadah”. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017. 

2) Aliy As’ad. “Fathul Mu’in Jilid 2”. Yogyakarta: Muara Kudus, 1976. 

3) Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani. “Fiqh Ibadah (Refleksi Ketundukan Hamba 

Allah Kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Qur’an dan As-Sunnah)”. Bandung: Cv Pustaka 

Setia, 2009. 

4) Muhammad Ridha Musyafiqi Pur. “Daras Fiqh Ibadah”. Jakarta:Nur Al-Huda, 2010 

5) Muchlas Samani dan Hariyanto. “Pendidikan Karakter”. Cet.ke 7. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2019 

6) E. Mulyasa. “Manajemen Pendidikan Karakter”. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018 

     Selain buku-buku yang disebutkan di atas, penulis juga menggunakan buku, jurnal, artikel 

dan karya ilmiah lainnya yang sesuai dan relevan terhadap permasalahan yang di bahas dalam 

penelitian ini. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

     Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah study dokumentar 

(Dokumentar Study). Study dokumentar merupakan suatu metode pengumpulan data dengan 

                                                           
31 Online tersedia di:(https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-

Analitis-Menurut-Sugiono ( 14 Februari 2021) 
32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Raineka Cipta, 2006), hlm.129 
33 Koentjaraningrat, Metode-metode penelitian masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm.56 

https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono
https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono
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menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang tertulis, tergambar maupun elektronik.
34

 

Dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang sesuai dengan fokus masalah dan tujuan 

penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mencari data-data yang relevan dengan 

pembahasan penelitian, baik yang berupa buku, majalah, jurnal, artikel, internet dan lain 

sebagainya.  

 

4. Metode Analisa Data 

     Analisa data merupakan salah satu tahapan penting dan menentukan dalam sebuah penelitian, 

metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan 

pendekatan deduktif.   

     Dalam proses menganalisa data, peneliti menggunakan teknik analisis dokumen yaitu analisis 

isi (Conten Analisis). Content Analisis atau analisis isi adalah metode yang digunakan untuk 

menganalisis semua bentuk isi yang disampaikan baik dalam bentuk buku, surat kabar, pidato, 

peraturan, undang-undang dan lain sebagainya. Analisis isi yaitu studi tentang arti verbal yang 

digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi yang disampaikan.
35

  

     Analisis isi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu melakukan analisis makna, analisis nilai 

dan analisis tujuan yang terdapat dalam materi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam 

mengolah data adalah sebagai berikut:  

a. Memilih dan menetapkan pokok materi yang akan diteliti. 

b. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan bahasan materi baik berupa buku atau sumber 

lainnya.  

c. Mengklarifikasi dan menganalisa 

d. mengkomunikasikan dengan kerangka teori yang digunakan.
36

 

     Dari pemaparan di atas dapat dimengerti bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 

mengolah data yaitu menetapkan pokok materi yang akan diteliti, kemudia mengumpulkan data 

data yang sesuai dengan pokok pembahasan, mengklarifikasi dan menganalisa kemudian 

mengkomunikasikan dengan kerangka teori yang digunakan.  

I. Sistematika Pembahasan 

     Untuk mempermudah penulisan dalam menyusun skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam 

penelitian ini menjadi lima bab, rincian dan penjelasannya adalah sebagai berikut: 

     BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan sebagai gambaran awal dalam memahami skripsi ini.   

     BAB II Landasan Teori, pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkenaan dengan Ibadah 

Puasa dan Pendidikan Karakter. 

     BAB III Biografi Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri dan pembahasan puasa dalam kitab minhajul 

muslim menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri.  

     BAB IV Analisis, pada bab ini peneliti akan menjelaskan analisis nilai-nilai ibadah puasa dalam 

kitab minhajul muslim karya syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri dan implikasinya terhadap pendidikan 

karakter dari hasil penelitian tersebut. 

                                                           
34 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Cet ke 7), (Jakarta: PT.Remaja 

Rossdakarya, 2012), hlm. 221 
35 M.Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasi, (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012), 

hlm.88 
36 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakrya Offset, 2015), 

hlm.221-222 
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     BAB V Kesimpulan dan Saran, bab ini merupakan bagian akhir dari sistematika pembahasan dalam  

penyusunan skripsi ini, pada bab ini diharapkan dapat mempermudah pembaca dengan adanya 

kesimpulan dan menjadikan penulis, pembaca atau peneliti selanjutkan agar dapat diperbaiki.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

     Setelah membahas secara menyeluruh dalam bab demi bab di bahwa judul "Nilai-nilai Ibadah 

Puasa dalam Kitab Minhajul Muslim Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri dan 

Implikasinya terhadap Pendidikan Karakter” dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jika dicermati pemikiran Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri mengenai nilai-nilai ibadah 

puasa yang dapat diambil beberapa manfaat yaitu:  

a. Puasa mendidik orang dengan sifat-sifat kesabaran, kejujuran dan menahan hawa nafsu 

agar dapat mengendalikan diri dari segala yang membatalkan puasa dan nilai pahala 

puasa yang semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT dan bersyukur kepada-Nya 

di atas nikmat yang diperoleh dari-Nya. Manfaat ini terkait dengan hakikat puasa sebagai 

melatih kesabaran. Orang-orang yang menunaikan puasa dengan sungguh-sungguh sesuai 

dengan yang disyariatkan Islam, secara perlahan tapi pasti akan menimbulkan sikap jujur, 

percaya diri, dan berakhlak mulia. Kesadaran tentang pengawasan Allah sebagai orang 

yang berusaha memperoleh derajat muttaqqin, secara otomatis dapat menghilangkan sifat 

tercela yang pada akhirnya dapat menumbuhkan karakter. 

b. Orang yang taat melaksanakan ibadah puasa, akan menumbuhkembangkan kepedulian 

sosial yang mendalam, dan selalu berpihak kepada kelompok dhuafa’ (fakir miskin). 

Kondisi semacam ini bermuara kepada penghayatan terhadap pengamalan ibadah puasa 

sebagai teladan sifat pengasih dan penyayang Allah SWT.  

c. Pelaksanaan ibadah puasa dengan baik akan menghilangkan berbagai macam penyakit. 

Manfaat ini berhubungan dengan kesabaran sebagai hakikat puasa sekaligus tujuan puasa 

agar memperoleh derajat muttaqin.  

 

2. Nilai-nilai ibadah puasa sebagaimana yang dikemukakan oleh Syaikh Abu Bakar Jabir Al-

Jaza’iri dapat berimplikasi terhadap pendidikan karakter, karena dengan berpuasa dapat 

melatih diri dengan berbagai budi pekerti. Pelaksanaan puasa dengan sebaik-baiknya akan 

mendidik manusia menjadi jujur, disiplin, berbudi luhur, berakhlak mulia yang kelak 

menumbuhkan rasa sosial yang mendalam, sekaligus menghilangkan egoisme dan 

kesombongan. Dengan melaksanakan puasa, pada hakikatnya membentuk jiwa, kepribadian, 

sikap dan perilaku manusia ideal dan pada gilirannya membentuk manusia yang tangguh. 

B. Rekomendasi 

     Setelah penulis melakukan penelitian tentang “Nilai-nilai Ibadah  Puasa dalam Kitab Minhajul 

Muslim Karya Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri dan Implikasinya Terhadap Pendidikan 

Karakter, kiranya penulis perlu memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada para pemikir dan peneliti pendidikan agama Islam; perlu kiranya melakukan 

penggalian, penelitian dan pengembangan terhadap pandangan Syaikh Abu Bakar Jabir Al-

Jaza’iri mengenai nilai-nilai puasa sebagai salah satu upaya pendidikan karakter yang sesuai 

dengan ajaran Islam.  

2. Kepada praktisi pendidikan agama Islam perlu benar-benar memperhatikan out put bimbingan 

yang telah dilakukan selama ini apakah efektif atau tidak, dan untuk tidak segan-segan 

mengambil metode ibadah dalam Islam sebagai salah satu metode pembentukan pendidikan 

karakter.  
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3. Para mahasiswa pendidikan agama Islam, agar mereka selalu mengkaji secara mendalam 

gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh para ahli pendidikan Islam, untuk kemudian dilakukan 

pengembangan-pengembangan agar menjadi teori yang relevan dan sesuai kebutuhan. 

     Alhamdulillah, berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT disertai usaha yang penuh 

kesungguhan, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana wujud yang ada 

sekarang. Bila hal ini ada benarnya semata-mata kebenaran itu datangnya hanya dari Allah yang 

Maha Benar, kemudian apabila ada kekurangan yang pembaca temui, merupakan kesalahan 

penulis sebab memang manusia diciptakan itu memang tak luput dari kesalahan. Akhirnya, hanya 

kepada Allah penulis memohon rahmat dan hidayah-Nya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. 
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