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ABSTRAK 

 

Dalam penelitian ini membahas analisis nilai-nilai akhlak dalam kitab Al-

Barzanji Karya Syeikh Ja‟far Al-Barzanji. Kitab Al-Barzanji merupakan suatu 

doa-doa, puji-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad Saw yang 

dilafalkan dengan suatu irama atau nada yang biasa dilantunkan ketika 

kelahiran, khitanan, pernikahan dan maulid Nabi Muhammad Saw. Isi kitab Al-

Barzanji berupa syair-syair tentang kehidupan Nabi Muhammad Saw, yang 

disebutkan syair-syair yaitu silsilah keturunannya, masa kanak-kanak, remaja, 

hingga diangkat menjadi rasul. Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia 

yang dimiliki Nabi Muhammad Saw, serta berbagai peristiwa yang dapat 

dijadikan teladan bagi umat manusia. Penelitian ini memiliki rumusan masalah 

sebagai berikut : Bagaimanakah nilai-nilai akhlak dalam kitab Al-Barzanji ?, 

tujuan  masalah dalam  penelitian ini : Untuk mengetahui nilai-nilai akhlak 

dalam  kitab Al-Barzanji. 

Penilitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Oleh 

karena itu guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan, peneliti menelaah 

buku-buku kepustakaan yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun metode-

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian, objek 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data. 

Hasil penelitin ini adalah nilai-nilai akhlak dalam kitab Al-Barzanji karya 

Syeikh Ja‟far Al-Barzanji dan relevansinya dengan pendidikan islam yang 

secara umum dibagi menjadi dua yakni akhlak terhadap Khaliq (Allah Swt) dan 

akhlak terhadap makhluk diantaranya: Akhlak dalam pergaulan, akhlak kepada 

orang tua, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada anak, akhlak bersabar ketika 

mendapat musibah, akhlak dalam mencari pasangan hidup, nilai akhlak dalam 

mengambil keputusan, nilai akhlak dalam berdakwah dan nilai kejujuran dalam 

penyampaian dan relevansinya dengan pendidikan islam. 

Kata Kunci : Analisis Nilai-nilai Akhlak Dalam Kitab Al-Barzanji Karya 

Syeikh Ja’far Al-Barzanji Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam. 
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ABSTRACT 

 

 This study discusses the analysis of moral values in the book of Al-

Barzanji by Sheikh Ja'far Al-Barzanji. Kitab Al-Barzanji is a prayer, praise and 

narration of the history of the Prophet Muhammad which is recited with a 

rhythm or tone that is usually sung at the birth, circumcision, marriage and 

birthday of the Prophet Muhammad. The contents of the book of Al-Barzanji are 

in the form of poems on the life of the Prophet Muhammad, which are 

mentioned about the poems, namely the genealogy of his descendants, 

childhood, adolescence, until he was appointed as an apostle. It also tells about 

the noble qualities of the Prophet Muhammad, as well as various events that can 

be used as examples for mankind. This study has the following problem 

formulation: Moral values in the book of Al-Barzanji?, the purpose of the 

problem in this study: To find out the values in the book of Al-Barzanji. 

This research uses library research. Therefore, in order to obtain the required 

data, the researcher examines the literature books relevant to the title of this 

thesis. The methods used in this research are the type of research, the object of 

research, data sources, data collection, data analysis methods. 

The results of this study are the moral values in the book of Al-Barzanji by 

Sheikh Ja'far Al-Barzanji and their relevance to Islamic education which are 

generally divided into two namely morals towards Khaliq (Allah SWT) and 

morals towards creatures including: Morals in association, morals of parents, 

family morals to children, morals with life partners, morals in making decisions, 

morals in preaching and the value of honesty in learning and its relevance to 

Islamic education. 

Keywords: Analysis of Moral Values in the Book of Al-Barzanji by Sheikh 

Ja'far Al-Barzanji and their relevance to Islamic education. 
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MOTTO 

 

هَّٱَّإِن َّ تهه ََّّّلل  ئِكه
َٰٓ له  مه ََّّۥوه لًه َّعه لُّىنه ََّّلى بِي  َّٱي صه أهيُّههب

َٰٓ ل م ىاََّّْل ِريههَّٱيه  سه َّوه لهۡيِه َّعه لُّىْا َّصه ى ىْا امه ءه

 ٦٥تهۡسلِيًمبَّ

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai 

orang-orang yang beriman Bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah 

salam dengan penuh penghormatan kepadanya.”  

(QS.Al-Ahzab 56)
1
 

يََّّ ٖةَِّذۡكسه بلِصه ه مَّبِخه  ٦٥ََّّلد ازَِّٱإِو بََّٰٓأهۡخلهۡصىه 

“Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan ) 

Akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat.”  

(QS. Saad 46)
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Bandung : Dipononegoro, 2000), 418 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Untuk menghindari ketidak jelasan dan kekeliruan serta tidak 

jelasnya makna dalam pembahasan judul proposal penelitian ini 

adalah: “ Analisis Nilai – Nilai Akhlak Dalam Kitab al-

Barzanji Karya Syeikh Ja’far al-Barzanji Dan Relevansinya 

Dengan Pendidikan Islam” oleh karena itu diperlukan nya 

penegasan beberapa makna atau definisi operasional. Adapun 

istilah yang perlu dipaparkan adalah sebagai berikut : 

1. Analisis  

Analisis adalah “Penyelidikan terhadap sesuatu 

peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk 

mengetahui keadaan sebenarnya”.
1
 

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa analisis adalah 

sesuatu kegiatan peneyelidikan atau mengamati secara 

mendalam dan mendetail. 

2. Nilai Akhlak 

Nilai adalah sifat-ifat (hal-hal) yang penting atau 

berguna bagi kemanusiaan.
2
 Akhlak adalah istilah yang 

berasal dari bahasa arab yang diartikan sama dengan budi 

pekerti, pada dasarnya akhlak mengajarkan bagaimana 

seseorang seharusnya berhubungan dengan tuhan 

peciptanya, sekaligus bagaimana seseorang seharusnya 

berhubungan dengan sesama manusia.
3
 

Nilai akhlak adalah perbuatan yang dilakukan 

seseorang secara sadar tanpa suatu pemikirian atau secara 

spontan yang sesuai dengan norma dan syari‟at yang berlaku 

                                                 
1
 Abdullah, Kamus Lengkap Indonesia, (Jakarta : Sandoro Jaya, 2015), 40. 

2
 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 

1004. 
3
 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 

32. 
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secara baik dan benar yang akan memberikan manfaat pada 

semua orang.  

3. Kitab al-Barzanji 

Di dalam kitab al-Barzanji berisikan tentang syair-

syair yang menceritakan riwayat Nabi Muhammad SAW 

yang biasa dilantunkan dengan irama atau nada. Isi kitab al-

Barzanji menceritakan kehidupan Nabi Muhammad SAW 

yakni silsilah keturunanya, masa kanak- kanak, remaja, 

dewasa, hingga diangkat menjadi rasul sampai wafatnya 

Nabi Muhammad SAW. Didalamnya juga mengisahkan 

sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad serta 

berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. 

sehingga kita menjadi orang yang mampu memahami dan di 

harapkan bisa mencontoh sifat-sifat, perilaku serta akhlak 

beliau. 

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa kitab al-

Barzanji terdapat nilai-nilai akhlak yang dimiliki Nabi 

Muhammad SAW diantaranya: a. Akhlak dalam pergaulan 

b. Akhlak terhadap anak c. Akhlak terhadap Allah SWT dll.  

4. Syeikh Ja’far al-Barzanji 

Syeikh Ja‟far Al-Barzanji adalah pengarang Kitab 

Maulid yang termashur dan terkenal dengan nama Maulid 

Al-Barzanji. Sebagai ulama menyatakan nama karangannya 

tersebut dengan „Iqd Al-Jawhar fi Maulid an-Nabiyyil 

Azhar. Syaikh Ja‟far Al-Barzanji juga seorang imam, guru 

besar di masjid Nabawi serta merupakan satu diantara 

pembaharu Islam di abad XII.
4
  

Nama Al Barzanji di bangsakan kepada nama 

penulisnya, yang juga sebenarnya di ambil dari tempat asal 

keturunannya yakni daerah Birzinj (Kurdistan). Nama 

tersebut menjadi populer di dunia Islam pada tahun 1920 

ketika Syaik Mahmud Al-Barzanji memimpin 

                                                 
4
 Murodi, Silk Ad-Durar fi A‟yaani al-Qorni Ats-Tsani „Asyr, Jilid II, 

(Bairut Lebanon : Dar Ibn Hazm 1988), Cet ke-3, 9.  
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pemberontakan nasional Kurdi terhadap Inggris yang pada 

waktu itu menguasai Irak.
5
 

Kitab „Iqd Al-Jawahir (kalung permata) yag lebih 

dikenal dengan sebutan Al-Barzanji ditulis oleh Syaikh 

Ja‟far Ibn Hasan Ibn Abd Al- Karim Ibn As-Sayyid 

Muhammad Ibn Abd Ar-Rasul Al-Barzanji Ibn Ar- Rasul 

Ibn Abd As-Sayyid Abd Ar-Rasul Ibn Qolandri Ibn Husain 

Ibn Ali Ibn Abi Thalib ra. Beliau lahir di Madinah tahun 

(1103-1180 H/ 1690- 1766 M).  

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa Syeikh 

Ja‟far al-Barzanji ialah pengarang Kitab Maulid yang 

termashur dan terkenal nama karangannya adalah Iqd Al-

Jawhar fi Maulid an-Nabiyyil Azhar yang disusun untuk 

meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.  

5. Pendidikan Islam 

Pendidikan islam adalah Pendidikan yang “berwarna” 

islam. Maka Pendidikan islam adalah Pendidikan yang 

berdasarkan islam. Dengan demikian nilai-nilai ajaran islam 

itu sangat mewarnai dan mendasari seluruh proses 

Pendidikan. 

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa 

Pendidikan islam ialah suatu proses yang dilandaskan oleh 

nilai-nilai yang berisi ajaran islam melalui adanya suatu 

pengajaran yang diberikan untuk dijadikan sebuah pedoman 

dalam hidup umat islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Naluri dasar kehidupan manusia baik secara individu 

maupun sosial menginginkan sebuah kehidupan yang tertib, aman, 

damai dan nyaman, sehingga memungkinkan mereka untuk dapat 

mengaktualisasikan seluruh potensinya berupa cipta, dan karsanya 

secara optimal, dalam bentuk kebudayaan dan peradaban. Guna 

untuk mewujudkan itu semua maka diperlukan adanya norma, 

                                                 
5
 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam JIlid I, 241.  
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akhlak, aturan, atau nilai-nilai moral yang disepakati bersama dan 

digunakan sebagai acuan.
6
 

Akhlak pada hakikatnya ialah cerminan keadaan batin 

seorang. Akhlak juga merupakan jiwa dan sifat-sifat sesungguhnya 

dari seorang. Oleh karenanya, apabila hati serta benak seorang 

sudah shaleh (baik), maka akan shaleh pula akhlaknya. Serta 

sebaliknya apabila hati serta pikirannya rusak, maka hendak rusak 

pula diri serta akhlaknya. Akhlak kita menentukan posisi dan 

interaksi kita dengan junjungan Nabi Muhammad SAW. Akhlak 

merupakan hal yang sangat nyata dalam keimanan dan agama. Kita 

tidak bisa menjadi seorang muslim yang baik tanpa memiliki 

akhlak yang baik. Salah satu khazanah intelektual muslim yang 

dapat dialami hingga sekarang ini adalah “Akhlak”.  

Secara historis serta teologis, akhlak berguna untuk 

membimbing dan mempertahankan kehidupan manusia agar dapat 

hidup aman di dunia dan di akhirat. Problematika akhlak senantiasa 

mewarnai kehidupan manusia dari masa ke masa. Sering dengan 

gelombang kehidupan ini, dalam kurun waktu dan tempat tertentu 

muncul tokoh yang memperjuang tegaknya nilai-nilai akhlak. 

Termasuk didalamnya rasul dan utusan Allah SWT, khususnya 

Rasulullah yang memiliki tugas dan misi utama untuk menegakkan 

nilai-nilai akhlak. Upaya penegakan akhlak menjadi sangat penting 

dalam rangka mencapai keharmonisan hidup. 

Maka dari itu, kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia 

menepati posisi yang teramat penting, baik manusia sebagai 

individu maupun sebagai anggota masyarakat dan bangsa, sebab 

jatuh-bangunnya sebuah masyarakat bergantung kepada bagaimana 

akhlaknya. Manusia yang berakhlak mulia, dapat menjaga 

kemuliaan dan kesucian jiwanya, dapat mengalahkan tekanan hawa 

nafsu syahwat dan berpegang teguh pada sendi-sendi keutamaan. 

                                                 
6
 Abuddin Nata, Pemikiran Pendidikan Islam & Barat ( Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2012), 205. 
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Suri tauladan yang diberikan oleh Rasulullah selama hidup beliau 

merupakan contoh akhlak yang tercantum dalam Al-Qur„an.
7 

Menurut M. Yatimin Abdullah manusia bisa memiliki 

akhlak yang baik melalui dua cara, diantaranya sebagai berikut.
 

Pertama, melalui karunia 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. Hal ini dapat 

dilakukakn oleh manusia biasa, yaitu dengan belajar dan terus-

menerus berlatih.
8 

Akhlak dalam agama Islam mendapat perhatian serius. 

Kaidah untuk mengerjakan perbuatan baik dan buruk telah tertera 

dalam al-Qur‟an dan hadis. Nabi Muhammad adalah sosok ideal 

sebagai teladan dan merupakan sosok pendidik yang berhasil. 

Beliau menjadi sumber rujukan akhlak umat Islam. Firman 

Allah SWT dalam Al-Qur‟an Surat Al-Ahzab : 21 sebagai 

berikut. 

ۡفَِٜۡسُعِ٘هۡۡىَّقَذۡ   ٌ ۡىَُن َُ ِۡٱَما ُجْ٘اّۡۡللَّ َۡٝش  َُ َََِۡما جٌَۡحَغَْٞحۡىِّ َ٘ َۡٱأُع  ّۡللَّ

ًَۡٱَٗۡ  ٘ َٞ ِٓخشَۡٱۡى  َرَمَشۡۡۡل  َۡٱَٗ  َٕۡٔمصِٞٗشاّۡۡللَّ

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut 

Allah” (QS. Al-Ahzab: 21)
9
 

Pembentukan kepribadian muslim sebagai individu adalah 

                                                 
7
 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Rajawali 

Pers, 2011), 349. 
8 M. Yatimin Abdullah, Studi AkhlakDalam Perspektif Al-Qur‟an, (Jakarta: 

Amzah, 2007), 21. 
9 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahannya (Bandung : 

Dipononegoro, 2000), 420. 
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pembentukan kepribadian yang diarahkan kepada peningkatan 

dan pengembangan faktor dasar atau bawaan dan faktor ajar 

lingkungan dengan berpedoman kepada nilai-nilai keislaman.
10

 

Islam membawa misi dakwah yang menjunjung akhlak mulia dan 

berbasis akhlak luhur. Sisi moral benar-benar berada di barisan 

terdepan dalam agama, bahkan bukan hanya itu, akhlak mulia 

adalah Islam itu sendiri.  

Sabda Rasulullah sebagai berikut: 

َا بُِعْثُت ِِلََُتِّمَ  َمَكارَِم اِْلَْخََلِق  ِإَّنم  

Bahwasannya aku ditutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan 

akhlak (HR. Baihaqi) 

Dalam hadits yang lain Rasullullah juga bersabda: 

 َأْكَمُل اْلُمْؤِمِنْْيَ ِإْْيَانًا َأْحَسنُ ُهْم ُخُلقاً )رواەالرتمذي(
Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah 

yang paling sempurna budi pekertinya (HR. Tirmidzi)
18

 

Dari hadits diatas menunjukan dengan tegas bahwa misi 

utama Rasulullah adalah memperbaiki akhlak manusia. Beliau 

melaksanakan misi tersebut dengan cara menghiasi dirinya 

dengan berbagai akhlak yang mulia dan menganjurkan agar 

umatnya senantiasa menerapkan akhlak tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. Apabila misi utama Rasulullah adalah 

menyempurnakan akhlak maka sebaiknya dapat diarahkan 

menuju terbentuknya pribadi dan umat yang berakhlak mulia.
11

  

Dari pemaparan diatas begitu pentingnya akhlak di dalam 

kehidupan, maka akhlak perlu diimplementasikan di dalam 

berbagai lini kehidupan agar tercapai kehidupan yang bahagia, 

tidak terkecuali di dalam bidang pendidikan. Pendidikan harus 

menjadikan akhlak yang mulia sebagai salah satu tujuan yang 

semestinya dicapai. Beruntung, sistem pendidikan di Indonesia 

                                                 
10 Jalaludin, Teologi Pendidikan, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 201-

202 
11 Bukhari Umar, Hadits Tarbawi (Pendidikan dalam Perspetif Hadits), 

(Jakarta: Amzah, 2014), 35-36. 
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telah merespon hal tersebut. Akhlak mulia sudah menjadi salah 

satu tujuan pendidikan nasional. 

Hal ini bisa dilihat di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam UU tersebut disebutkan 

bahwa 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 bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
12

 

Di dalam tujuan pendidikan sebagaimana di atas, disebutkan 

tentang akhlak mulia. Hal ini merupakan bentuk kesungguhan 

para pemimpin bangsa untuk menanamkan nilai-nilai akhlak. 

Meskipun demikian, tujuan ideal ini tidak selamanya berjalan 

mulus. Pada realita yang sesungguhnya, di dalam lingkungan 

pendidikan masih saja dijumpai perilaku yang menyimpang dari 

akhlak mulia.  

Penyimpangan tersebut diantaranya terjadi pada peserta 

didik. Hal itu nampak dari beberapa kasus, diantaranya perilaku 

seks bebas, tawuran antar pelajar dan mewabahnya obat-obatan 

terlarang ke dalam dunia remaja usia sekolah. Tidak hanya itu 

berbagai problem dalam dunia maya, semakin hari semakin 

meluas. Realita ini dapat ditemukan dalam jejaring online, seperti 

penyebaran berita hoax, penipuan, ujaran kebencian, protitusi 

online, eksploitasi seksual, pornografi, perdagangan anak dan 

lain-lain
13

 

Penyimpangan tersebut merupakan bukti betapa peserta 

didik masih belum memiliki akhlak mulia, baik terhadap diri 

sendiri, guru, maupun terhadap sesama. Oleh karena itu, mereka 

                                                 
12 Arif Rohman, Memahami Pendidikan&Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta 

: Laksbang Mediatama Yogyakarta, 2011), 98 
13

 Tian Wahyudi, “Paradigma Pendidikan Anak Dalam Keluarga Di Era 

Digital (Perspektif Pendidikan Islam), “Ri‟ayah 4, no. 01(2019): 32. 
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harus dibina agar menjadi manusia yang baik, sebab 

bagaimanapun juga peserta didik merupakan individu yang masih 

berkembang dan membutuhkan bimbingan individual.
14

 

Melihat persoalan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji 

nilai-nilai akhlak dalam kitab al-barzanji kaya syeikh ja‟far al-

barzanji sebagai acuan utama dalam pembentukan akhlak 

terpuji dalam rangkaian untuk mewujudkan internalisasi nilai-

nilai akhlak, maka sebaliknya segala daya upaya dilakukan, 

melalui penggunaan sumber belajar yang memadai dan sesuai 

dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Banyak sekali sumber 

belajar yang dapat digunakan untuk dapat menarik simpati 

peserta didik, salah satunya yaitu melalui sumber belajar bahan 

bacaan, meliputi buku, majalah, novel, koran, dan sebagainya. 

Salah satu karya yang dapat digunakan sebagai sumber belajar 

bagi para generasi muda yaitu kitab al-barzanji karya syeikh 

ja'far al-barzanji. 

Pengarang kitab Al-Barzanji adalah Sayyid Ja‟far Ibn 

Husain Ibn Abdul Karim Ibn Muhammad Ibn Rasul Al-Barzanji. 

Dia adalah seorang ulama besar dan terkemuka yang terkenal 

dengan ilmu serta amalnya, keutamaannya serta kesalehannya. 

Syaikh Ja‟far Al-Barzanji adalah keturuan Nabi Muhammad 

SAW dari keluarga Sa‟adah Al-Barzanji yang termashur berasal 

dari Barzanji di Irak. Tujuan penyusunan Kitab Al-Barzanji 

adalah untuk menimbulkan kecintaan kepada Nabi Muhammad 

SAW dan di dalam Kitab Al-Barzanji memuat silsilah nasab atau 

keturunan Nabi Muhammad SAW.
15

  

Syeikh Ja‟far Al-Barzanji adalah pengarang Kitab Maulid 

yang termashur dan terkenal dengan nama Maulid Al-Barzanji. 

Sebagai ulama menyatakan nama karangannya tersebut dengan 

„Iqd Al-Jawhar fi Maulid an-Nabiyyil Azhar. Kitab Maulid 

karangan beliau ini termasuk salah satu kitab Maulid yang paling 

                                                 
14 Ibid., 107 
15 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam JIlid I, (Jakarta: PT Ichtiar 

Baru Van Hoeve, 2001), cet 5, 88. 
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populer dan paling luas tersebar ke pelosok negeri Arab dan 

Islam baik di timur dan di barat.
16

 

Di dalam kitab al-Barzanji berisikan tentang syair-syair yang 

menceritakan riwayat Nabi Muhammad SAW yang biasa 

dilantunkan dengan irama atau nada. Kitab al-Barzanji yang 

isinya tidak lain adalah biografi dan sejarah kehidupan Rasulullah 

SAW serta silsilah keturunannya, masa kanak- kanak, remaja, 

dewasa, hingga sampai diangkatnya menjadi rasul. Rasulullah 

adalah suri tauladan yang baik sehingga sangat patut ditiru oleh 

umat islam , sifat ke arifan, tawadhu, pemaaf, serta menghormati 

orang lain-lah yang dilakukan oleh Rasulullah. Implikasinya 

seorang anak yang selalu menghormati orang tuanya dimanapun 

dan kapanpun itu, sebab orang tualah yang selalu memberikan 

apapun untuk anak-nya dengan cara yang halal. 

Dari sini benarkah kitab Al-Barzanji karya syeikh ja'far Al-

Barzanji tersebut telah mencakup dan memenuhi kriteria sebagai 

kitab yang menjadi pedoman dalam nilai-nilai akhlak yang 

memperhatikan aspek psikologi peserta didik. Seberapa jauh 

pandangan Syeikh ja'far Al-Barzanji tentang nilai-nilai akhlak 

yang berada di dalam kitab Al-Barzanji ? 

Dari pernyataan di atas, penulis menganggap penting 

kiranya dapat mengkaji ulang dan memahami lebih dalam 

tentang kitab Al-Barzanji karangan Syeikh Ja'far Al-Barzanji 

tersebut. Untuk mengetahui nilai-nilai akhlak dalam kitab Al-

Barzanji karya Syeikh Ja'far Al-Barzanji, penulis berharap dapat 

menemukan nilai-nilai akhlak yang dapat dijadikan solusi atau 

inovasi baru maka dalam hal ini perlu ditempuh agar dapat 

mengantarkan individu kepada terjaminnya akhlak generasi 

penerus yang menjadi tumpuan dan harapan bangsa dimasa 

depan serta dapat menciptakan dan sekaligus memelihara 

ketentraman dan kebahagiaan ditengah masyarakat. 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menyikapi dengan 

analisis deskriptif tentang nilai-nilai akhlak yang termuat dalam 

                                                 
16 Muhyiddin, Abdusshomad, Fiqih Tradisional, Jawaban Pelbagai 

Persoalan Keagamaan Sehari-hari (Malang Pustaka Bayan 2004) Cet ke 6.  299. 
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kitab Al-Barzanji. Penelitian ini berfokus pada nilai-nilai akhlak 

dalam kitab al-Barzanji dan relevansinya dengan Pendidikan 

islam. Penelitian di sini bermaksud untuk menganalisa sebarapa 

jauh nilai-nilai akhlak yang terdapat atau ditawarkan dalam 

kitab Al-Barzanji karya Syeikh Ja'far Al-Barzanji dan 

relevansinya dengan pendidikan islam 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus masalah 

dalam penelitian ini adalah Nilai-nilai Akhlak dalam Kitab al-

Barzanji Karya Syeikh Ja‟far al-Barzanji. 

Adapun sub fokus masalah dalam penelitian ini adalah 

Analisis Nilai-nilai Akhlak dalam Kitab al-Barzanji Karya Syeikh 

Ja‟far al-Barzanji Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam. 

 

D. Rumusan Masalah 

     Penulis mengajukan apa yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini, akan dikemukakan pengertian masalah 

sebagai berikut: “masalah merupakan suatu bentuk pertanyaan 

yang mesti dicarikan jawabannya, semua hambatannya serta 

kesulitan yang harus diatasi.
17

 Dalam penelitian ini berdasarkan 

latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan yaitu: 

“Bagaimanakah nilai -nilai akhlak dalam kitab al-barzanji ? 

Dan  “Bagaimanakah Relevansinya nilai-nilai akhlak dalam kitab 

al-barzanji karya syeikh ja‟far al-barzanji dengan Pendidikan 

islam ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Mendeskripsikan Nilai-Nilai Akhlak Dalam Kitab Al-

Barzanji Karya Syeikh Ja‟far Al-Barzanji 

                                                 
17 Muhammad Ali, Prosedur Penelitian dan Strategi, (Bandung : Alumni, 

2014), 24. 
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b. Mendeskripsikan Relevansi Nilai-Nilai Akhlak Dalam 

Kitab Al-Barzanji Dengan Pendidikan Islam 

 

F. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

memecahkan krisis moral yang dihadapi bangsa 

indonesia saat ini. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan akademik bagi - guru guru PAI. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan 

dan menambah wawasan keilmuan dalam bidang PAI. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi para pembaca di dunia 

pendidikan. 

Secara praktis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mempelajari 

konsep nilai-nilai akhlak dalam kitab Al-Barzanji karya syeikh 

ja‟far al-barzanji dan relevansiinya dengan pendidikan islam 

secara komperensif dan mendalam dalam rangka memperbaiki 

kualitas peserta didik saat ini umumnya dan memperbaiki akhlak 

bangsa ini khususnya. 

 

G.  Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Setelah melakukan pencarian tentang pembahasan nilai 

pendidikan akhlak, penulis menemukan beberapa skripsi yang 

mempunyai kesamaan atau relevansi pembahasan dengan skripsi 

yang akan dilakukan oleh penulis adapun skripsi tersebut 

diantaranya adalah : 

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Sholacuddin mahasiswa 

jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kgeguruan 

Universitas Islam Nahdatul Ulama (UNISNU) Jepara tahun 2015 

yang berjudul “Studi Kasus Analisis Tentang Nilai-Nilai 

Pendidikan Akhlak dalam Kitab Al-Barzanji Bab 19, l. 

Penelitiannya Rasulullah Saw memiliki berbagai sifat/akhlak 

yang mulia tidak ada satupun akhalak yang tercela pada diri 
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baginda rasul. Beliau sangat sabar menghadapi umat nya ketika 

berdakwah untuk menyia‟rkan agama dan beliau juga adalah 

sosok yang penyayang terhadap semua kalangan. 

Skripsi yang ditulis oleh Raudah Toljannah mahasiswi 

jurusan pendidikan agama islam dan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Palang karaya tahun 2019 yang berjudul “ Nilai – 

Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab al-barzanji Karya Syeikh 

Ja‟far Al-Barzanji”. Hasil penelitiannya ialah menganalisis nilai 

pendidikan akhlak dalam keseluruhan dalan kitab Al-Barzanji. 

Skripsi yang ditulis oleh Ja‟afar Muhammad Anas Qasim 

mahasiswa jurusan pendidikan agama islam dan Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Raden Intan Lampung , 

“Nilai- Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Al-Barzanji, 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan 

dalam kitab Al-Barzanji Karya Syeikh Ja‟far Al-Barzanji. 

Dari ketiga penelitian di atas yang membedakan antara 

skripsi peneliti dengan skripsi tersebut adalah subyeknya. Pada 

skripsi yang pertama membahas tentang Rasulullah Saw memiliki 

berbagai sifat/akhlak yang mulia tidak ada satupun akhlak yang 

tercela pada diri baginda rasul kemudian skripsi yang kedua 

membahas “Menganalisis Nilai Pendidikan Akhlak dalam 

keseluruhan dalam kitab Al-Barzanji”. Pada skripsi ketiga 

membahas tentang “ Nilai- Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab 

Al-Barzanji, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai – 

nilai pendidikan dalam kitab Al- Barzanji Karya Syeikh Ja‟far 

Al-Barzanji. Sedangkan skripsi peneliti/penulis lebih 

memfokuskan terhadap analisis nilai-nilai akhlak dalam kitab Al-

Barzanji Karya Syeikh Ja‟far Al-Barzanji dan relevansinya 

dengan Pendidikan islam. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
18

 

                                                 
18Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R dan D, (Bandung: Alfabeta, 2010),  3. 
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Adapun metode-metode yang digunakan dalam skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian Kepustakaan atau Library research, 

yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data 

atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek 

penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. 

2. Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah Nilai-nilai akhlak dalam 

kitab al-barzanji karya Syeikh Ja‟far Al-barzanji. Metode 

penelitian ini adalah mengumpulkan data atau karya tulis 

ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian , dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci.  

Hal ini sesuai dengan apa yang hendak dicapai oleh 

peneliti yang ingin menelaah dan memahami lebih dalam 

tentang nilai-nilai akhlak dalam kitab al-Barzanji karya 

syeikh ja‟far al-barzanji Oleh karena itu, penulis 

menggunakan metode penelitian pengumpulan data atau 

karya tulis ilmiah untuk memenuhi kriteria sebagai kitab 

yang menjadi pedoman dalam nilai-nilai akhlak yang 

memperhatikan aspek psikologi peserta didik. Dalam hal ini 

penulis berupaya menggambarkan tentang bagaimana nilai-

nilai akhlak dalam kitab al-barzanji karya syeikh ja‟far al-

barzanji.  

 

3. Sumber Data  

Data adalah fakta, informasi atau keterangan. Keterangan 

yang merupakan bahan baku dalam penelitian untuk 

dijadikan bahan pemecah masalah atau bahan untuk 

mengungkap gejala.
19

 

                                                 
19 Andi Prastowo, et.Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif 

Rancangan Penelitian, (Jogakarta: Ar-RAr-Ruz, 2012), 204. 



14 

 

 

a. Data primer (sumber tangan pertama), yaitu mencakup 

data pokok yang dijadikan objek penelitian ini. Data 

pokok yang dijadikan objek penelitian ini adalah:  

1) Kitab„Al-Majmu‟ah Maulid Al-Barzanji karya 

Syekh Ja‟far Al-Barzanji. 

2) Terjemah kitab Al-Barzanji karya M.Syukron 

Mansur 

3) Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada,2010. 

4) Sayyid Ja‟far ibn al-Barzanji, Al-Kawakib al- 

Anwar Syarh al- Maulid an- Nabawiy, Mesir: 

Markaz ibn al-Athar li at-Turats,1899. 

5) Yunahar Ilyas, Kuiliah Akhlaq, Yogyakarta: 

Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam 

(LPPI), 1999. 

6) Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf, Bandung: 

Pustaka Setia, 2010. 

b. Data sekunder, yaitu sumber lain yang memiliki 

keterkaitan dengan bahan. Dalam hal ini penulis 

mengemukakan sumber pustaka yang lain yang erat 

hubungannya dengan apa yang sedang penulis bahas, 

yaitu: terjemah kitab Al-maulidun Nabawi Barzanji. 

4. Teknik pengumpulan Data  

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode dokumentasi, studi dokumentasi adalah 

salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau 

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek.
20

 

Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku atau 

kitab saja, melainkan juga diperoleh melalui bahan-bahan 

studi dokumentasi, majalah, jurnal dan lain-lain.
21

 Karena 

merupakan studi pustaka, maka pengumpulan datanya 

merupakan telaah dan kajian-kajian terhadap pustaka yang 

                                                 
20 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2010), 145. 
21 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: rake Sarasin, 

2002), 45. 
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berupa data verbal dalam bentuk kata dan bukan angka. 

Sehingga pembahasan dalam penelitian ini dengan cara 

mengedit, mereduksi, menyajikan dan selanjutnya 

menganalisis. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan penguraian atas data hingga 

menghasilkan kesimpulan Dalam penelitian ini penulis 

menganalisis data dengan menggunakan content analisys. 

Metode ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi. Lebih 

jelasnya yakni teknik yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan 

yang dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.
22

 Metode 

ini digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha 

untuk menemukan karakteristik, amanat yang 

penggarapannya dilakukan secara obyektif dan sistematis. 

Analisis isi bersumber pada isi/hasil karya yang digunakan. 

Dan dalam penelitian ini secara langsung menganalisis isi 

terhadap makna yang terkandung dalam sumber primer. 

Analisis isi mempunyai fungsi untuk mengungkapkan 

makna simbolik yang tersamar.
23

 Dalam konteks ini, teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

pengumpulan data (yang sudah dijelaskan pada subbagian 

sebelumnya), reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

simpulan atau verifikasi. 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti, merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya dan membuang hal-hal yang tidak perlu. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

                                                 
22 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu pemikiran dan 

Penerapan,(Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 8. 
23 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 1991), 163. 
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peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan mencariya jika diperlukan.
24

 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan 

informasi tersusun yang akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi serta, merencanakan tindakan 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

Setelah melalui penyajian data, maka data dapat 

terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami.
25

 

c. Penarikan Simpulan (Conclusions-Verifying) 

Penarikan simpulan merupakan salah satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Penarikan simpulan atau verifikasi 

merupakan langkah yang esensial dalam proses penelitian. 

Penarikan simpulan didasarkan atas pengorganisasian 

informasi yang diperoleh dalam analisis data, selanjutnya 

dilakukan penafsiran intelektual terhadap simpulan-simpulan 

yang diperoleh.
26

 

Dalam penelitian ini data-data yang telah dihimpun baik 

dari sumber primer maupun sumber-sumber buku diseleksi 

sesuai dengan keperluan penelitian. Selanjutnya dibagi 

dalam bab-bab dan sub-bab sesuai dengan pembahasan yang 

akan dilakukan. Data tersebut dianalisis menggunakan teori 

yang ada untuk menjawab rumusan masalah dalam 

peneliitian ini. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan diperlukan dalam rangka 

mengarahkan pembahasan yang runtun, sistematis, dan mengacu 

pada pokok pembahasan, sehingga dapat mempermudah dalam 

memahami kandungan dari penelitian ini. Sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                 
24 Ibid., 338. 
25 Ibid., 341. 
26 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data 

Kualitatif. Terj. Tjetep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2009), 19. 
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BAB I  : Pendahuluan pada bab ini isinya terdiri dari 

penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan 

sub fokus-penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat peneltian, hasil penelitian yang 

relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. 

BAB II  : Pada bab ini peneliti membahas analisis, nilai akhlak 

berisikan pengertian nilai, macam-macam nilai, 

manfaat nilai, selanjutnya peneliti membahas 

pengertian akhlak, sumber akhlak, macam-macam 

akhlak, ruang lingkup akhlak, cirri-ciri akhlak dan 

peniliti juga membahas, pengertian pendidikan islam, 

tujuan pendidikan islam, fungsi pendidikan islam, 

metode pendidikan islam dan landasan pendidikan 

islam. 

BAB III  : Dalam bab ini peneliti membahas tentang biografi 

syeikh ja‟far al-barzanji berisikan tentang riwayat 

hidup, latar belakang pendidikan syeikh ja‟far al-

barzanji, karya-karya syeikh ja‟far al-barzanji dan 

gambaran umum isi kitab al-barzanji. 

BAB IV : Pada bab ini berisi tentang nilai-nilai akhlak dalam 

kitab al-barzanji karya syeikh ja‟far al-barzanji dan 

relevansinya dengan Pendidikan islam. 

BAB V  : Penutup merupakan bab akhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari bab I sampai bab V. Bab ini 

dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami intisari dari penelitian yang berisi 

kesimpulan, saran dan penutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam kitab al-Barzanji 

karya Syeikh Ja‟far al-Barzanji dan relevansinya dengan 

pendidikan islam: Perintah untuk menjaga keimanan dengan taat 

kepada Allah dan menjahui segala perbuatan yang dilarangnya, 

mencintai Rasulullah SAW dengan cara mengikuti apa yang 

diperintahkan Rasulullah dan juga bersholawat kepada beliau, 

menjaga akhlak dalam setiap pergaulan yang dijalaninya baik 

kepada keluarga, anak, dan orang lain, berbakti kepada orang tua 

dengan jalan menghormati, memuliakannya, mematuhi segala 

sesuatu yang diperintahkan kedua orang tua selagi perintahnya 

tidak melanggar syariat Islam, sebagai jalan mengharapkan ridho 

Allah, dalam berkeluarga seorang suami maupun istri harus saling 

memahami hak dan kewajiban masing-masing supaya tujuan 

pernikahan tercapai yaitu sakinah mawadah warohmah, mendidik 

anak dengan pendidikan yang baik didunia maupun diakhiratnya, 

bersabar dalam menghadapi musibah, akhlak dalam memilih 

pasangan (wanita boleh memilih pasangan yang diinginkan), 

bijaksana dalam mengambil keputusan, senantiasas menyebarkan 

kebaiakan baik itu dengan lisan, perbuatan maupun dengan hati, 

dan bersikap jujur dalam menyampaikan segala sesuatu. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka relevansinya 

dengan pendidikan islam ialah proses bimbingan kepada manusia 

yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran 

dan dogma islam agar terbentuknya kepribadian yang utama 

menurut aturan islam dalam kehidupannya sehingga kelak 

memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti.  

B. Saran  

Dari kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan saran 

sekitarnya bermanfaat bagi pembaca. Saran yang ingin penulis 

sampaikan yaitu: 
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1. Diharapkan nilai-nilai akhlak dalam kitab al-Barzanji 

karya Syeikh Ja‟far al-Barzanji dapat diterapkan dalam 

pendidikan islam dan kehidupan sehari-hari baik dalam 

kegiatan belajar mengajar disekolah maupun dilingkungan 

masyarakat. 

2. Diharapkan para pendidik disekolah menganjurkan 

peserta didik untuk membudidayakan minat baca terutama 

dalam bacaan yang bernuansa islami yang dapat 

membentuk akhlak peserta didik. 

3. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa dijadikan bahan 

evaluasi dan refrensi dalam menyusun metode dan materi 

akhlak. 

D. Penutup 

Alhamdulillah wa syukru lillah penulis panjatkan syukur 

kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan hidayah, serta 

taufiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis 

sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan 

kekeliruan dalam hal penyajian skripsi, hal ini semata-mata 

merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. 

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari 

berbagai pihak demi perbaikan untuk mencapai kesempurnaan. 

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta 

umumnya bagi pembaca. Aamiin 
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