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ABSTRAK 

MATERI PENDIDIKAN AKHLAK MENURUT SYEIKH UMAR BARADJA 

DALAM KITAB AL-AKHLAK LIL-BANAT 

 

Oleh: 

Qurrota A’yun 

 

Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang sangat 

penting, sebab jatuh bangunnya suatu individu atau kelompok tergantung pada 

bagaimana akhlak manusia tersebut. Apabila akhlaknya baik, maka sejahteralah 

kehidupannya. Namun apabila akhlaknya buruk, maka rusak pulalah kehidupannya. 

Tingkat kualitas manusia bukanlah diukur dari seberapa tinggi ilmu pengetahuan dan 

banyak hartanya semata, tetapi juga diukur dari kualitas akhlaknya. Keunggulan ilmu 

tanpa disertai dengan akhlak mulia akan menjadi sia-sia dan membawa kehancuran. 

Berbagai fenomena atau kejadian dan gejala sosial dikalangan anak-anak seperti tidak 

menghormati orangtua, sopan santun sudah tidak lagi dikenal, pergaulan bebas, dan 

ketidak jujuran pada masa sekarang ini menjadi pemandangan sehari-hari. 

Kemerosotan perilaku anak disebabkan oleh kurangnya pendidikan akhlak yang 

diberikan oleh orangtua sejak kecil. Idealnya pendidikan akhlak diberikan sejak usia 

dini yaitu bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai akhlak. Pembentukan akhlakuntuk 

anak sudah sejatinya sudah menjadi perhatian para ulama atau ilmuan islam.perhatian 

ulama terhadap pendidikan akhlak yakni tampak pada kitab Al-Akhlak Lil-Banaat 

karya Syeikh Umar Baradja. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini 

ialah: Bagaimana Pendidikan akhlak Menurut Syeikh Umar Baradja dalam kitab Al-

Akhlak Lil-Banaat dan apa saja kekurangan serta kelebihan dari kitab Al-Akhlak Lil-

Banaat. 

Jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian Library Research atau studi 

kepustakaan yang merupakan penelitian deskriptif analitik. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis isi (Content Analysis), yakni, mengeksplorasi 

pendidikan akhlak dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat yang disajikan secara deskriptif 

analitik komparatif. 

Setelah dikaji secara mendalam, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pendidikan akhlak dalam kitab Al-akhlak Lil-Banaat mencakup tentang pentingnya 

pendidikan akhlak, dasar atau sumber pendidikan akhlak (Al-Qur’an dan Hadits), 

ruang lingkup akhlak (Akhlak terhadap Allah, Akhlak terhadap Rasulullah SAW, 

Akhlak terhadap sesama manusi), dan macam-macam akhlak (Mahmudah dan 

Madzmumah) 

 

Kata kunci: *Materi Pendidikan Akhlak Menurut Syeikh Umar Baradja dalam 

kitab Al-Akhlak Lil-Banat.  
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MOTTO 

 

 

 َلْيَس اْلَجَماُل بِأَثْ َواٍب تُ َزي ِّنُ َنا َأنَّ اْلَجَماَل َجَمُل اْلِعْلِم َواْْلَدبِ 

“Keindahan bukan berasal dari pakaian yang menghiasi diri 

kita, akan tetapi keindahan yang sesungguhnya ialah ilmu dan 

adab”1 

(Al-Mahfudzot) 

       

“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung.”2 

(Q.S. al-Qalam: 4) 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Al-Mahfudzat (Kata-kata Mutiara dalam Bahasa Arab) 

2
 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Firdaus, (Jakarta: Pustaka Al-Fadhilah, 2012, h. 564 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Judul merupakan identifikasi yang mencerminkan karakteristik penelitian dan 

isi skripsi sebagai salah satu bentuk laporan ilmiah.
1
 Untuk memghindari kesalah 

pahaman dalam penafsirannya, penulis perlu mengemukakan pengertian-pengertian 

atau istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, yaitu: MATERI 

PENDIDIKAN AKHLAK MENURUT SYEIKH UMAR BARADJA DALAM 

KITAB AL-AKHLAK LIL-BANAAT, dengan demikian akan dapat diperoleh 

gambaran yang lengkap dan jelas. 

Penjelasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:  

1. Materi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah sesuatu yang menjadi 

bahan untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dan dikarangkan.
2
 Materi 

pendidikan (pembelajaran) adalah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang 

harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi 

yang ditetapkan. Seangkan yang penulis maksud dari materi adalah 

komponen pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai bahan belajar 

bagi siswa dan membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar dikelas.  

                                                           
1 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi 

(Jakarta: Rineka Cipta. 2013), h. 131.  
2 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka: 1995), h. 637 
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2. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata „didik‟ 

dan mendapat imbuhan „pe‟ dan akhiran „an‟, maka kata ini mempunyai arti 

proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan; proses, perbuatan, cara mendidik.
3
 Secara terminologi Pendidikan 

diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang 

lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan 

yang lebih tinggi dalam arti mental.
4
 

3. Akhlak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah budi pekerti; 

kelakuan.
5
 Akhlak dari segi bahasa adalah bentuk jamak dari khuluq yang 

berarti perilku, budi pekerti, perangai atau tabiat.
6
 

4. Kitab Al-Akhlaq Lil-Banaat adalah kitab karya Syeikh Umar Baradja yang 

menjelaskan tentang bagaimana akhlak seorang anak, terutama anak 

perempuan.  

Setelah penulis terangkan beberapa istilah yang ada dalam judul tersebut, maka 

penulis dapat menegaskan bahwa maksud dari pada judul tersebut secara keseluruhan 

adalah bahan ajar yang dipakai oleh pendidik atau para orang tua dalam memberikan 

                                                           
3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

Kedua, (Jakata: Balai Pustaka, 1989), h. 232 
4 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2012), h. 1 
5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

Kedua, (Jakata: Balai Pustaka, 1989), h. 17 
6 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan 

Islam, 2016), h. 1 
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bimbingan budi pekerti terhadap peserta didik atau anak yang sesuai dengan kitab Al-

Akhlaq Lil-Banat. 

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Pentingnya pendidikan akhlak bagi seseorang dan harus diajarkan sejak 

dini agar kelak terbiasa berakhlak mulia.  

2. Materi dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat menggunakan bahasa yang 

sederhana, sehingga mudah untuk dipahami. 

3. Kitab Al-Akhlak Lil-Banaat sudah sangat populer di kalangan para santri 

pondok pesantren di Indonesia bahkan dijadikan kitab wajib bagi 

pendidikan akhlak anak, terutama di pondok pesantren salafi (klasik).  

C. Latar Belakang Masalah  

Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang paling 

penting, sebab jatuh bangunnya suatu masyarakat tergantung kepada bagaimana 

akhlaknya. Apabila akhlaknya baik maka sejahtera lahir batinnya. Apabila akhlaknya 

rusak/ buruk maka rusaklah batinnya.
7
 Para ahli ilmu sosial, sampai sekarang 

sependapat bahwa kualitas manusia tidak dapat diukur hanya dari keunggulan 

                                                           
7 Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur‟an, (Jakarta: Amzah, 

2015), h. 1 
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keilmuan dan keahlian semata, tetapi juga diukur dari kualitas akhlak. Ketinggian 

ilmu tanpa disertai dengan akhlak dapat membawa kepada kehancuran.
8
 

Permasalahan Dewasa ini, perubahan zaman membawa dampak bagi seluruh 

Negara. Dengan adanya perubahan zaman, pola pikir manusia pun ikut berubah. 

Perubahan zaman membawa dampak positif maupun negatif. Perubahan ini terjadi 

karena adanya perubahan Globalisasi. Globalisasi adalah kecenderungan umum 

terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik/lokal ke dalam komunitas global di 

berbagai bidang. Akibat adanya Era Globalisasi membawa pengaruh kepada seluruh 

aspek, baik dari segi Pendidikan, Ekonomi, Sosial, IPTEK, bahkan moral suatu 

bangsa pun mengalami perubahan khususnya pada remaja. Krisis moral anak 

remajapun sangat memprihatinkan. Moral atau perilaku anak remaja di Indonesia 

mengalami perubahan karena adanya pengaruh dari Negara luar yang dibawa ke 

Indonesia. Itu semua langsung diserap begitu saja tanpa memikirkan atau memilah 

perilaku yang seharusnya di ambil oleh anak remaja di Indonesia. Dahulu, moral anak 

Indonesia bisa diacungkan jempol. Dilihat dari tatakramanya, sopan santun dan tutur 

bahasanya yang baik. Tetapi kini, moral atau perilaku anak remaja di Indonesia 

sangat memprihatinkan. Banyak sekali perilaku-perilaku menyimpang yang kian 

marak terjadi di Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagian besar 

dilakukan atau dialami oleh anak remaja. Penyimpangan yang dilakukan biasaya 

                                                           
8 Muhammad Tholhah Hasan, Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia (Jakarta: 

Lantabora Press, 2015), h. 37 
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seperti, free sex, narkoba, dan lain-lain.
9
 Hal ini bukan terjadi pada remaja atau 

dewasa saja, bahkan anak-anakpun akan dengan mudah dipengaruhi, terutama jika 

orang tua dan pendidik kurang memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap 

anak. 

Pendidik pertama dan utama bagi anak adalah orang tua, sebab setiap anak 

belajar banyak hal penting dirumah mengenai kehidupannya kelak. Peranan orang tua 

sangat berpengaruh dalam mendidik anak-anaknya, terutama di dalam pendidikan 

agama islam. Anak merupakan bagian dari masyarakat yang dipundaknya terpikul 

beban pembangunan pada masa mendatang, dan sebagai generasi penerus bangsa. 

Oleh karena itu, orang tua harus lebih memerhatikan, membimbing, dan mendidik 

dengan baik, sehingga tercapai kebahagian dunia akhirat.
10

 

Secara normatif pendidikan akhlak sudah ada dalam al-Qur‟an dan al-Hadits, 

tinggal kita merumuskannya secara operasional, sehingga dapat diterapkan pada 

peserta didik baik yang menyangkut perkembangan anak manusia maupun yang 

menyangkut tempat pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Mengenai pendidikan akhlak 

yang diterapkan pada masa kanak-kanak tentu tidak sama dengan pendidikan anak 

umur 6-12 atau anak umur 13-18. Begitu pula dengan tempat pelaksanaannya juga 

harus dipisahkan, sehingga lembaga pendidikan formal terpisah dengan pendidikan 

informal dan terpisah pula dengan pendidikan nonformal.
11

 

                                                           
9 http://hisyamsa96.blogspot.co.id/2015/11/dampak-globalisasi-terhadap-moral.html 
10 Dindin Jamaluddin, Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2013), h. 135 
11 Jusnimar Umar, Materi Akhlak Tasawuf, (Lampung: Fakta Press, 2013), h. 4 
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Degradasi perilaku anak dikarenakan kurangnya pembentukan akhlak pada 

waktu kecil. Idealnya pendidikan akhlak dilakukan sejak dini dalam rangka 

penanaman nilai-nilai akhlak. Pendidikan akhlak atau pembentukan akhlak sejak dini 

pada dasarnya merupakan sebuah keniscayaan di tengah kemrosotan akhlak yang 

melanda bagsa ini.  

Zakiah Drajat mengungkapkan bahwa pendidikan akhlak seharusnya dilakukan 

sejak anak masih kecil sesuai dengan kemampuan dan umurnya. Setiap anak lahir 

belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah dan belum tahu orang tua 

seperti ini, maka nasib bangsa ini menjadi taruhannya. Dengan demikian peran serta 

orang tua dan lingkungan sangat penting dalam pengawasan pertumbuhan moral anak 

sebagai generasi penerus.
12

 

Pendidikan ataupun pembentukan akhlak dalam konteks islam sebenarnya 

sudah dilakukan agama islam melalui misi kenabian Rasulullah SAW dalam konteks 

ini, misi utama yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW awalnya adalah 

menyempurnakan akhlak.  

Rasulullah SAW ersabda: 

َا بُِعْثُت ألََُتِّم اِب هريرة ، قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  َعْن َاِب َصاِلح السمان ، َعنْ  ِاَّنم

  َمَكارَِم اأْلَْخََلقِ 

                                                           
12 Triono, Degradasi Moral Remaja, Salah Siapa?, (Radar Lampung: Sabtu, 26 

Dsember 2013). 
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Artinya: Dari Abi Shaleh saman, dari Abi Hurairah R.A. Rasulullah SAW berkata: 

“Sesungguhnya aku diutus (Allah) untuk memyempurnakan keluhuran budi pekerti” 

(HR. Ahmad).
13

 

 

Allah SWT Berfirman:  

            
Artinya: “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”

14
 

 

Pada hakikatnya guru dan orang tua merupakan pusat pendidikan yang utama. 

Guru merupakan orang tua anak saat disekolah, namun orang tua atau keluarga yang 

seharusnya berperan aktif dalam pembinaan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. 

Maka dari itu guru dan orang tua harus bekerjasama agar terbentuk akhlak yang baik 

bagi anak-anak.  

Pembentukan akhlak untuk anak sebenarnya sudah menjadi perhatian para 

ulama ataupun ilmuan islam. Perhatian ulama terhadap ilmu akhlak tampak pada 

kitab Al-Akhlak Lil-Banaat, yang di karang oleh Syeikh Umar Baradja. Dalam kitab 

Al-Akhlak Lil-Banaat, Umar Baradja menjelaskan bahwa seseorang tidak dilihat 

kepada kecantikan atau pakaiannya tetapi karena akhlaknya. Dalam uraiannya Umar 

Baradja mengutip Syair “Ketahuialah bahwa pemudi itu dinilai oleh masyarakat, 

tidaklah karena kecantikan wajahnya, banyak bajunya atau gemerlap perhiasannya, 

akan tetapi dengan akhlak dan pendidikanya yang baik.
15

 Kajian kitab ini 

                                                           
13 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 

h. 2 
14 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Firdaus, (Jakarta: Pustaka Al-Fadhilah, 2012), h. 

564 
15 Umar Baradja, Kitab Al-Akhlaq Lil-Banaat Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2013), 

h. 12  
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sesungguhnya ingin mengungkap nilai-nilai akhlak yang ditanamkan serta bagaimana 

pola pembentukan akhlak sejak dini.  

Kandungan materi yang terdapat dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat jilid 1 berisi 

tentang akhlak keseharian bagi anak-anak khususnya perempuan. Berbagai perilaku 

akhlak yang harus menjadi pedoman yang menjadi topik dalam buku ini, seperti 

pentingnya pendidikan akhlak, dasar pendidikan akhlak, ruang lingkup akhlak, serta 

macam-macam akhlak. 

Kitab ini sangat menarik dan bisa menjadi pedoman dan pondasi yang kuat 

untuk bekal hidup seseorang, demi kemuliaan masa depan anak-anak sebagai generasi 

penerus bangsa. Kitab ini disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah di 

mengerti. Kitab Al-Akhlak Lil-Banaat juga sudah banyak dipakai di pesantren-

pesantren seluruh indonesia dan dijadikan kitab wajib di sebagian pesantren terutama 

di pesantren klasik. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang 

harus terjawab dan dibahas melalui penelitian ini. Adapun permasalahan yang 

dimaksud adalah: 

1. Bagaimana pendidikan akhlak menurut Syeikh Umar Baradja dalam Kitab 

Al-Akhlak Lil-Banaat? 

2. Apakah kelebihan dan kekurangan kitab Al-Akhlak Lil-Banaat? 
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E. Fokus Masalah 

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ditinjau dari pentingnya pendidikan akhlak 

2. Ditinjau dari dasar pendidikan akhlak 

3. Ditinjau dari ruang lingkup akhlak 

4. Ditinjau dari macam-macam akhlak 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah:  

a. Mendeskripsikan pendidikan akhlak menurut Syeikh Umar Baradja dalam 

Kitab Al-Akhlak Lil-Banaat . 

b. Mengetahui kelebihan dan kekurangan kitab Al-Akhlak Lil-Banaat.  

 

G. Manfaat Penelitian  

Dengan melaksanakan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:  

a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran secara spesifik tentang 

pendidikan akhlak dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat. 
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b. Bagi saya sebagai penulis agar menambah wawasan tentang pendidikan 

akhlak dalam mendidik anak di sekolah ataupun dirumah agar anak dapat 

terbiasa melakukan hal yang baik. 

c. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam rangka peningkatan 

motivasi diri untuk belajar. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

kepada semua pihak terutama kepada pendidik dan orang tua dalam 

memperhatikan kebiasaan anak.  

 

H. Tinjauan Pustaka 

Sebelum mengadakan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan tinjauan 

pustaka untuk mengetahui apakah penelitian di bidang yang sama sudah dilakukan 

penelitian atau belum, sekaligus untuk menghindari plagiasi ataupun penjiplakan 

dalam penelitian ini. 

Setelah penulis melakukan tinjauan pustaka, dalam hal ini penulis menemukan 

beberapa judul skripsi yang fokus bahasannya mengarah pada penelitian yang akan 

penulis teliti yakni kitab al-Akhlak Lil-Banat, dintaranya sebagai berikut: 

1. Ullin Nadlifah Ummul Khair, Konsep Kepribadian Anak yang Shalihah dalam 

kitab al-Akhlak lil-Banaat. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana konsep 

kepribadian anak yang shalihah dalam kitab al-akhlak lil-banaat. Penelitian ini 

adalah kajian literatur, untuk mendapatkan data yang respresentatif digunakan 

studi pustaka (Library Research) untuk mencari, mengumpulkan, membaca, 

dan menganalisa buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah penelitian. 

Untuk mencapai keberhasilan dalam proses pendidikan, materi dalam buku al-

Akhlaq lil Banat dapat digunakan sebagai referensi untuk mencapai 

keberhasilan pendidikan. Materi yang disajikan dalam buku ini tidak hanya 

mengacu pada hubungan antara manusia dan Tuhan (transendental), tetapi juga 

pada hubungan antara manusia (antroposentris), seperti moralitas kepada orang 

tua, saudara, tetangga, teman sebaya dan juga untuk adab atau tata cara , sopan 

santun seperti mengunjungi, berjalan, bepergian, dan sebagainya.
16

 

2. Nikmahtul Choiriyah, Etika Belajar Peserta Didik Perspektif Syeikh Umar bin 

Ahmad Baradja dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat. Universits Islam Negeri 

(UIN) Sunan Ampel Surabaya. Jika diperhatikan para peserta didik zaman 

sekarang, sebenarnya mereka telah bersungguh-seungguh dalam menuntut ilmu, 

tapi tak sedikit dari mereka ada yang tidak memperoleh manfaat dari ilmunya, 

yakni berupa pengamalan ilmu dan menyebarkannya. . Hal itu terjadi karena 

cara belajar mereka yang kurang tepat, dan syarat-syaratnya tidak mereka 

perhatikan. Karena barang siapa salah arah dalam menempuh suatu jalan, maka 

tidak akan sampai tujuan. Begitu pula dalam belajar, tidak hanya dibutuhkan 

                                                           
16 inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/mudarrisa/article/view/766 



12 
 

kemampuan akademis melainkan juga etika untuk menentukan tercapai atau 

tidaknya tujuan belajar. Karena tujuan belajar adalah dituntut adanya perubahan 

baik itu kemampuan maupun perilaku.  

Dasaran itulah yang timbul tiga rumusan masalah, yaitu: (1) Apa yang 

dimaksud dengan etika belajar. (2) Bagaimana macam-macam etika belajar 

perspektif  Umar Baradja yang diterangkan dalam kitab al-akhlaq li al-banat. 

(3) Bagaimanakah analisis terhadap konsep etika belajar dalam kitab al-akhlak 

li al-banat?  

Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

termasuk kategori penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

dokumentasi, adapun sumber dokumentasi terbagi menjadi dua bagian yaitu: 

1) Sumber Data Primer yaitu kitab Al-Akhlaq li Al-Banat dan 2) Sumber Data 

Sekunder yaitu kitab-kitab dan buku-buku yang di dalamnya terdapat kajian 

yang mencakup isi dari penelitian ini. Dan analisis datanya menggunakan 

kajian isi (content analysis).
17

 

 

I. Metode Penelitian 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu 

penelitian. Sebagaimana dalam bukunya Fattah Hanurawan menjelaskan bahwa  

                                                           
17 http://digilib.uinsby.ac.id/647/2/Abstrak.pdf 
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“metode penelitian adalah prosedur sistematik yang disepakati oleh suatu komunitas 

ilmiah untuk mengungkap suatu gejala yang menjadi objek penelitian suatu bidang 

ilmu.”
18

 Sugiono juga dalam bukunya menjelaskan 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.”
19

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk penelitian kepustakaan 

(Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 

buku-buku literatur yang diperlukan dan dipelajari atau mengkaji berbagai data 

terkait, baik yang berasal dari sumber data utama (Primary Sources) maupun sumber 

data pendukung (Sekunder Sources).
20

 

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Wina Sanjaya dalam 

bukunya, penelitian deskriptif (descriptive research) adalah penelitian yang dilakukan 

                                                           
18 Fattah Hanurawan, Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi, ( Jakarta:Rajawali 

Pers, 2016 ) h. 24 
19 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), Cet. 10, h. 6. 
20 M. Ahmadi Anwar, Prinsip-prinsip Metodologi Research, (Yogyakarta: 

Sumbangsih, 2013), h. 2 
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untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta dan sifat populasi tertentu.
21

 

 

3. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer dan dan sumber 

sekunder. Sumber primer (primary sources) adalah sumber data yang diperoleh 

langsung dari objek penelitian ini.
22

 Sumber primernya yaitu Kitab Al-Akhlaq Lil-

Banaat karya Syeikh Umar Baradja.  

Selain itu, digunakan pula data-data sumber sekunder (secoundary sources). 

Sumber sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan 

sumbernya yang asli.
23

 Sumber sekunder juga berarti sumber data yang berupa karya-

karya para pemikir lainnya dalam batas relevansinya dengan persoalan yang diteliti. 

Beberapa sumber sekunder:  

a. Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, karya Abudin Nata 

b. Terjemah Ta‟limul Muta‟allim karya Syeikh Al-Zarnuji, yang diterjemahkan 

oleh Drs. H. Aliy As‟ad 

c. Taisirul Khalaq, Karya Hafidz Hasan Mas‟udi 

d. Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam karya Dr. H. Dindin Jamaluddin, 

M.Ag. 

                                                           
21 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan (jenis, metode, prosedur), ( Jakarta: Kencana, 

2013 ), h. 59 
22 Winarto Surakhmad, Penelitian Ilmiyah, (Bandung: Tasit, 2013), h. 163 
23 Chalid Narbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2014), h. 42 
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e. Kuliah Akhlak, karya Dr. H. Yunahar ilyas, Lc., M.A. 

f. Akidah Akhlak, karya Dr. Rosihon Anwar, M.Ag 

g. Pendidikan Karakter berbasis Al-Qur‟an, karya Dr. Ulil Amri Syafari, M.A. 

h. Akhlak Tasawuf, karya Dr. Rosihon Anwar, M.Ag 

i. Pendidikan Agama Islam, karya Drs. A. Toto Suryana Af, M.Pd dan kawan-

kawan 

j. Pendidikan Karakter, karya Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri 

k. Membuka Pintu Surga, karya Imam Al-Ghazali. 

l. Kitab Al-Akhlak, karya Ahmad Amin 

m. Akhlak Tasawuf II: Pencarian Ma‟rifah bagi Sufi Klasik dan Penemuan 

Kebahagiaan Batin bagi Sufi Kontemporer, karya Mahjuddin 

n. Nashaihul „ibad, karya Imam Nawawi al-Jawi. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
24

 Dalam pengumpulan 

data, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakan atau kajian 

pustaka adalah proses kegiatan menelaah dan membaca bahan-bahan pustaka seperti 

buku-buku atau dokumen-dokumen, mempelajari dan menilai prosedur dan hasil 

penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan orang lain, serta mempelajari laporan-

                                                           
24 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, ( Jakarta: Kencana, 2011 ), h. 138 
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laporan hasil observasi dan hasil survei tentang masalah yang terkait dengan topik 

permasalahan yang akan diteliti.
25

 

Teknik analisis data digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber 

primer maupun sekunder. Pada tahap pengumpulan data ini, analisis telah dilakukan 

untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan maksud dari isi sumber data yang 

relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang 

muncul, dan kemudian membuat ringkasan atau kesimpulan sementara. 

5. Metode Analisis Data 

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, sebagai langkah selanjutnya 

ialah mempelajari dan menganalisa data serta menyedarhanakannya kedalam bentuk 

yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan kemudian menangkap arti dan 

nuansa yang dimaksud secara khas, lalu memberi komentar dan analisa terhadap 

pandangan tersebut.  

Berdasarkan pada jenis data dan tujuan yang akan dicapai, maka strategi 

analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Strategi ini dimaksudkan bahwa 

analisis bertolak dari data-data dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum.
26

 

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul, penulis menggunakan teknik 

analisis dokumen yaitu analisis isi (Content Analisis). Content Analisis atau analisis 

isi adalah metode yang digunakan untuk menganalisis semua bentuk isi yang 

disampaikan, baik berbentuk buku, surat kabar, peraturan undang-undang dan 

                                                           
25 Loc.Cit, Wina Sanjaya, h. 205 
26 Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013),h. 209 
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sebagainya. Analisis isi yaitu studi tentang arti verbal yang digunakan untuk 

memperoleh keterangan dari isi yang disampaikan.
27

 

Content Analysis atau analisis isi juga dapat diartikan teknik yang digunakan 

untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik  pesan dan 

dilakukan secara objektif dan sistematis.  

 

6. Teknik Penyajian Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif analitik, yaitu dalam 

penyajiannya dilakukan analisis secara kritis terhadap data-data yang telah diperoleh 

tersebut. Selain itu, peneliti juga membandingkan dan membedakan beberapa bagian 

dari pemikiran Syeikh Umar Baradja dengan pemikiran tokoh-tokoh tertentu yang 

berbicara juga tentang persolan tersebut. Dengan demikian, dalam penyajian hasil 

penelitian ini juga bersifat deskriptif komparatif dalam tataran konsep-konsep 

tertentu, bukan konsep secara utuh dari satu tokoh. Itu dilakukan untuk memperjelas 

pendidikan akhlak menurut Syeikh Umar Baradja dalam kitab Al-Akhlaq Lil-Banat.  

 

J. Sistematika Penulisan  

Sebelum membahas permasalahan ini secara jauh, kiranya terlebih dahulu 

penulis jelaskan sistematika rencana penulisan skripsi yang akan penulis rancang 

                                                           
27 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasi, (Bogor: 

Ghaila Indonesia, 2012), h. 88 
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untuk kedepan, sehingga memudahkan pemahaman bagi kita. Adapun sistematika 

rancangan penulisan skripsi adalah sebagai berikut:  

Bab I : Pendahuluan  

Bab ini sebagai langkah permulaan, diuraikan beberapa pembahasan 

sebagai petunjuk penelitian terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 

Bab II : Kajian Teori 

Bab ini merupakan uraian tentang kerangka teori, yaitu memuat teori-

teori yang mendukung persoalan yang dibahas, yakni pendidikan 

akhlak. Uraian pada bab ini mendeskripsikan hal-hal berikut, 

pengertian pendidikan akhlak, dasar pendidikan akhlak, ruang lingkup 

akhlak, serta macam-macam akhlak. 

Bab III : Biografi Syeikh Umar Baradja 

Bab ini mendeskripsikan secara singkat kepribadian tokoh, latar 

belakang pendidikan, karya-karya Syeikh Umar Baradja serta 

mendeskripsikan kitab Al-Akhlaq Li Al-Banat.  

Bab IV : Materi Pendidikan Akhlak Menurut Syeikh Umar Baradja dalam kitab 

Al-Akhlak Li Al-Banaat. 
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 Bab ini merupakan uraian dari inti penelitian, yaitu mendeskripsikan 

pentingnya pendidikan akhlak, dasar pendidikan akhlak, ruang lingkup 

akhlak, serta macam-macam akhlak. Pada bab ini akan dipaparkan 

penyajian data dalam kitab Al-Akhlaq Lil-Banaat dan sekaligus analisis 

data untuk memperjelas pendidikan akhlak. 

Bab V : Penutup  

Bab ini dibagi menjadi tiga sub bab, yaitu kesimpulan, saran dan 

penutup. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Materi Pendidikan Akhlak 

Materi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah sesuatu yang menjadi 

bahan untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dan dikarangkan.
1
 Materi pendidikan 

(pembelajaran) adalah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang harus dikuasai 

peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.  

Materi atau program pada hakikatnya adalah isi kurikulim. Al-Basyir dalam 

buku Heri Gunawan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan materi adalah tema-

tema pembelajaran yang telah ditentukan, yang mengandung berbagai ketrampilan 

baik yang bersifat „Aqliyah, jasadiyah, dan berbagai cara mengkajinya atau 

mempelajarinya. Pemilihan dan penentuan materi disesuaikan dengan tujuan yang 

telah dirumuskan dan ditetapkan.
2
 

Materi adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru 

atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bahan yang dimaksudkan 

dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Materi juga dapat diartikan sebagai 

komponen pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai bahan belajar bagi siswa 

dan membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dikelas. 

Pendidikan akhlak mestinya menjadi inti bagi pendidikan nasional. Sehingga para 

                                                           
1 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka: 1995), h. 637 
2 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 10 
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siswa berakhlak mulia, sopan santun dirumah, dimasyaakat, disekolah dan 

dimanapun.
3
 

Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata „didik‟ 

dan mendapat imbuhan „pe‟ dan akhiran „an‟, maka mempunyai arti proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, perbuatan, 

cara mendidik.
4
  

Kata pendidikan berasal dari bahasa yunani yaitu paedagogos yang berarti 

pergaulan dengan anak-anak. Dalam paedagogos adanya seorang pelayan atau bujang 

pada zaman yunani kuno yang pekerjaannya mengantar dan menjemput anak-anak ke 

sekolah dan dari sekolah.
5
 Kata pendidikan yang umum kita gunakan sekarang dari 

Bahasa Arab yaitu tarbiyah, dengan kata kerja rabba, yang artinya pengajaran. Kata 

pengajaran dalam bahasa arabnya adalah ta‟lim, dengan kata kerja „allama, yang 

berarti pendidikan.
6
 

Secara terminologi menurut Ahmad D. Marimba menjelaskan bahwa 

pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang 

                                                           
3 Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam, Integrasi Jasmani, Rohani,dan Kalbu 

Memanusiakan Manusia, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 124 
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

Kedua, (Jakata: Balai Pustaka, 1989), h. 232 
5 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2016), h. 30 
6 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 24 
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utama.
7
 Menurut Omar Muhammad Asy-Syaibany, pendidikan adalah proses 

pengubahan tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam 

sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi 

dalam masyarakat.
8
 

Menurut Al-Ghazali pendidikan adalah membimbing, menasehati dan 

melarang mereka dari akhlak tercela, nasihat ini hendaknya dilakukan dengan cara 

yang halus, baik melalui sindiran atau kiasan, karena jika dilakukan secara terang-

terangan hal ini akan merendahkan harga diri peserta didik.
9
 

Muhammad Noor Syam menyatakan bahwa pendidikan adalah aktivitas dan 

usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-

potensi pribadinya, yaitu ruhani (pikir, karsa, rasa, cipta, dan budi nurani) dan 

jasmani (pancaindra serta ketrampilan-ketrampilan). Pendidikan berarti juga lembaga 

yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita (tujuan), isi, sistem, dan organisasi 

pendidikan. Lembaga-lembaga ini meliputi: keluarga, sekolah, dan masyarakat 

(negara).
10

 

Menutut Chairul Anwar dalam bukunya, bahwasannya Pendidikan ialah 

bidang yang memfokuskan kegiatannya pada proses belajar mengajar (transfer ilmu). 

Dalam proses tersebut, ranah psikologi sangat diperlukan untuk memahami keadaan 

                                                           
7 Op.Cit, Ramayulis, h. 31 
8 Bukhari Umar, Ilmu Penddikan Islam, (Jakarta: Amazan, 2010), h. 27 
9 Imam Al-Ghazali, Mukhtashar Ihya‟ Ulumuddin, Terj. Zain Husein Al-Hamid, 

(Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 16 
10 Abd Haris & Kivah Aha Putra, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), 

h. 17 
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pendidik dan peserta didik. Hal ini dilakukan agar pendidik dapat mengenali peserta 

didik.
11

 

Dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12

 

Pendidikan sebagai aktivitas berarti upaya yang secara sadar dirancang untuk 

membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan pandangan 

hidup (bagaimana orang akan menjalani dan memanfaatkan hidup dan 

kehidupannya), sikap hidup, dan ketrampilan hidup, baik yang bersifat manual 

maupun mental dan sosial.
13

 

Pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau 

kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau 

penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.
14

 Dengan demikian pendidikan 

berarti segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk 

memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Dalam 

konteks ini, orang dewasa yang dimaksud bukan berarti pada kedewasaan fisik 

                                                           
11

Chairul Anwar, Buku Terlengkap Teori-teori Pendidikan Klasik Hingga 

Kontemporer (Formula dan Penerapannya dalam Pembelajaran), (Yogyakarta: IRCiSoD, 

2017), h. 13 
12 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional UU RI No. 20 tahun 2003, h. 3 
13 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Upaya Mengefektifkan Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah) Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 37 
14 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 1 
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belaka, akan tetapi bisa pula dipahami kepada kedewasaan psikis.
15

 Pendidikan 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. 

John Dewey menyatakan, bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan, fungsi 

sosial, sebagai bimbingan, sarana pertumbuhan yang mempersiapkan dan 

membukakan serta membentuk disiplin hidup.
16

 

Pendidikan adalah usaha yang bersifat mendidik, membimbing, membina, 

memengaruhi, dan mengarahkan dengan seperangkat ilmu pengetahuan. Dengan 

demikian pendidikan dapat dilakukan secara formal maupun informal. Tempat untuk 

melakukan pendidikan adalah keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat.
17

 

Pendidikan sangat memperhatikan kesatuan aspek jasmani dan rohani, aspek 

diri (individualitas) dan aspek sosial, aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, serta 

segi serba keterhubungan manusia dengan dirinya (konsentris), dengan lingkungan 

sosial dan alamnya (horizontal), dan dengan Tuhannya (vertikal).
18

 

Jadi kesimpulannya, pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang 

diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai 

kedewasaannya dengan tujuan agar anak cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri 

tidak dengan bantuan orang lain.  

                                                           
15 Ramayulis, Filsafat Pendidikan Isalam, (Jakarta: Kalam Mulia, cetakan ke empat, 

2015), h. 111 
16 Jalaludin, Teologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 67 
17 Beni Ahmad Saebani & Hendra Akhdiyat, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2012), h. 21-22 
18 Umar Tirtarahardja dan S.L. La Sulo, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), h. 37 
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Akhlak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah budi pekerti; 

kelakuan.
19

 Akhlak secara etimologi (bahasa) berasal dari kata khalaqa, yang kata 

asalnya khuluqun, yang berarti: perangai, tabiat, adat atau khalqun yang berarti 

kejadian, buatan, ciptaan. Jadi secara etimologi akhlak itu berarti perangai, adat, 

tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat.
20

 Bersumber dari kalimat yang tercantum 

dalam al-Qur‟an surat al-qalam ayat 4: 

           

Artinya: “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (Q.S. 

Al-Qalam; 68: 4).
21

 

Sedangkan menurut terminologi, petama, akhlak adalah ilmu yang 

menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji dan tercela, tentang perkataan atau 

perbuatan manusia, lahir dan batin.
22

 Kedua, Akhlak adalah pengetahuan yang 

menjelaskan tentang baik dan buruk, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan 

tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. 

Akhlak dalam kehidupan sehari-hari merupakan faktor paling esensial bagi 

manusia dalam upaya menata kelangsungan hidupnya, sehingga mereka berkeyakinan 

bahwa hidup yang dijalani sangatlah bermakna (meaningful) Karena itu manusia 

                                                           
19 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

Kedua, (Jakata: Balai Pustaka, 1989), h. 17 
20 Abu Ahmadi dan Noor Salimi, Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2014), h. 198 
21 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Firdaus, (Jakarta: Pustaka Al-Fadhilah, 2012), h. 

564 

 
22 Rosihon anwar, Akidah Akhlak,  edisi revisi, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 206 
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menjadikan akhlak merupaka sistem yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, 

dalam kehiduapan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dalam konteks ini akhlak 

merupakan jati diri seseorang yang dapat memberi makna bagi perilaku ketika 

berintraksi sosial, ibadah, dan bermu„amalah.
23

 

Akhlak adalah kondisi kuat yang ada dalam jiwa yang darinya muncul 

tindakan-tindakan yang bersifat sukarela (fakultatif) baik berupa kebaikan, kejelekan, 

keelokan, maupun keburukan.
24

 

Imam Ghazali dalam kitab ihya‟ „Ulumuddin mengatakan bahwa: 

َعالُ  َف خ ُدُر اْلخ َها َتصخ ِس َراِسَخٌة، َعن خ فخ ُُلُق ِعَبارٌَة َعنخ َىيخَئٍة ِِف الن َّ ٍر  فَاْلخ ٍر ِمنخ َغْيخِ َحاَجٍة ِإََل ِفكخ َلٍة َوُيسخ ِبُسُهوخ
يٍَة.  َوُرؤخ

“Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-

perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.” 
25

 

Sedangkan Muhammad Abdullah Darraz mendefinisikan akhlak sebagai 

sesuatu kekuatan dari dalam diri yang berkombinasi antara kecenderungan pada sisi 

yang baik (akhlaqul karimah) dan sisi yang buruk (akhlaqul madzmumah).
26

  

 

 

                                                           
23 Ainal Ghani, “Pendidikan Akhlak Mewujudkan Masyarakat Madani”. Jurnal 

Pendidikan Islam (At-Tadzkiyyah), Vol. 6 No. 2 (November 2015), h. 274 
24 Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairy, Minhajul Muslim (Pedoman Hidup Harian 

Seorang Muslim), (Jakarta: Ummul Qura: 2014), h. 305 
25 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, edisi revisi (Yogyakarta: LPPI, 2016), h. 1 
26 Ulil Amri Syafari, Pendidikan Karakter berbasis Al-Qur‟an, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2012), h. 72 
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Ibrahim Anis berpendapat:  

ِس َراِسَخٌة،  فخ ُُلُق َحاٌل لِلن َّ يَةٍ اْلخ ٍر َوُرؤخ َماُل ِمنخ َخْيخٍ أَوخ َشرٍّ ِمنخ َغْيخِ َحاَجٍة ِإََل ِفكخ َعخ َها اْلخ ُدُر َعن خ  َتصخ
“Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-

macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan 

pertimbangan.”
27

 

Abdul Karim Zaidan:  

ُل ِِف  َزاِِنَا ََيخُسُن الخِفعخ ِس َوِِف َضوخِءَىا َوِمي خ فخ َتِقرَِّة ِِف الن َّ َفاِت الخُمسخ َعٌة ِمَن الخَمَعاِِن َوالصِّ ظخَساِن ََمخُموخ  َظَرِر اْلخِ
ُدُم َعَليخِو أَوخ ََيخُجُم َعنخوُ  ُبُح، َوِمنخ ََثَّ يَ قخ يَ قخ  أَوخ

“Akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan 

sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik dan buruk, 

untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya.”
28

 

Menurut Ibnu Miskawaih akhlak ialah:  

ِس  يٍَة َحاٌل لِّلنَ فخ ٍر ِوْلَ ُرؤخ َعاَُلَا ِمنخ َغْيخِ ِفكخ  َداِعَيٌة ََلَا أَف خ
“Keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan 

tanpa pertimbangan akal fikiran terlebih dahulu.” 

Menurut Ahmad Amin akhlak ialah: 

َدا ََلُق ُىَو َعاَدٌة اْلخِ َخخ َتاَدتخ َشيخًئ فَ َعاَدتُ َهااْلخ َراَدَت اعخ ِِن َانَّ اْلخِ  رَِة يَ عخ
 “Akhlak adalah kehendak yang dibiasakan dan ia akan menjadi kebiasaan yang 

mudah dilakukan.” 

 

 

                                                           
27 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 

h. 3 
28 Op.Cit, Yunahar Ilyas, h. 2 
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Menurut Al-Qurtuby akhlak adalah:  

ََدِب ُيسَ  ُسُو ِمَن اْلخ َلخِقِو ِفيخوِ َماُىَو يَأخُخُذ ِبِو الخِلنخَساُن ظَ فخ ُر َمَناْلخ ى ُخُلًقا، ِْلَظَُّو َيِصي خ  مَّ
“Suatu perbuatan manusia bersumber dari adab kesopanannya disebut akhlak, 

karena perbuatan itu termasuk bagian dari kejadiannya.”
29

 

Menurut Imam Nawawi Al-Bantani, akhlak adalah suatu sifatyang tertanam 

dalam jiwa, yang dapat melahirkan suatu perbuatan yng mudah dilakukan tanpa 

melalui maksud untuk memikirkan.
30

 

Menurut Abudin Nata dalam bukunya, ada lima ciri yang terdapat dalam 

perbuatan akhlak: 

a. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam dalam jiwa 

seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya. 

b. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa 

pemikiran. 

c. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang 

mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. 

d. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, 

bukan main-main karena besandiwara.  

e. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-

mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang atau karena ingin 

mendapatkan suatu pujian.
31

 

 

Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta‟lim Muta‟allim menjelaskan:  

تَ َرُض َعَليخِو طََلُب ِعلخِم الخَ  َايُ فخ ِلٍم طََلُب ُكلِّ ِعلخٍم، َوِاَّنَّ تَ َرُض َعَلى ُكِل ُمسخ ، بِاَظَُّو َْل يُ فخ َلمخ اِل َكَما قَاَل: ِإعخ
َاِل""أَفخَضُل  ُظ الخ َاِل، َواَفخَضُل الخَعَمِل ِحفخ  الخِعلخِم ِعلخُم الخ

                                                           
29 Mahjuddin, Akhlak Tasawuf II: Pencarian Ma‟rifah bagi Sufi Klasik dan Penemuan 

Kebahagiaan Batin bagi Sufi Kontemporer, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 1 
30 Imam Nawawi al-Jawi, Nashaihul „ibad, (Al-Haramain, 2005), h. 77 
31 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 

h. 4-6 
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“Ketahuilah: bahwa tidak diharuskan bagi setiap muslim menuntut segala ilmu, 

tetapi yang diharuskan adalah menuntut ilmu hal, sebagaimana dinyatakan “ilmu 

paling utama adalah Ilmu Hal, dan perbuatan paling utama adalah memelihara Al-

Hal”.
32

 

Sejalan dengan pendapat diatas, Az-Zarnuji memberikan dukungan kepada 

seseorang yang menuntut ilmu agama dan mempelajari akhlak, karena pangkal dari 

mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri seseorang adalah akhlak yang baik, 

sehingga dorongan-dorongan ke arah positif sangat diperlukan agar anak selalu 

mengarahkan kemampuan dalam pelajaran yang diperoleh dari guru dan orang tua 

dapat mencapai tujuan yang baik. 

Dilihat dari sudut pandang pengertian, maka istilah akhlak, etika dan moral 

mempunyai arti yang sama. Tetapi jika dilihat dari perbedaannya terletak pada 

sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk . 

a. Jika dalam etika penilaian baik dan buruk berdsarkan pendapat akal pikiran. 

b. Pada moral berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat. 

c. Pada akhlak ukuran yang digunakan untuk menentukan baik dan buruk itu 

adalah al-Qur‟an dan l-Hadits.
33

 

Dari beberapa definisi diatas sepakat menyatakan bahwa akhlak atau khuluq 

itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara 

                                                           
32 Aliy As‟ad, Terjemah Ta‟limul Muta‟allim karya Az-Zarnuji: Bimbingan Bagi 

Penuntut Ilmu Pengetahuan, (Kudus: Menara Kudus, 2015), h. 4 
33 Op.Cit, Abudin Nata, h. 81 
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spontan bilamana diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih 

dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar.
34

 

Pendidikan akhlak terbentuk dari dua suku kata yaitu pendidikan dan akhlak. 

Pendidikan dalam kamus besar bahasa indonesia berasaldai kata “didik”, yang 

mengandung arti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok 

yang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
35

 

Pendidikan akhlak merupakan sebuah proses mendidik, memelihara, membentuk, dan 

memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan berfikir yang baik.
36

 

Pendidikan akhlak dapat diartikan sebagai proses pengubahan tingkah laku 

individu pada kehidupan pribadi, atau sarana yang mengantarkan seseorang agar 

menjadi orang yang berakhlak baik (akhlaqul karimah). Dalam hal pendidikan akhlak 

terhadap anak, kita bisa mengambil sebuah kesimpuln dari al-Qur‟an Surat Al-

Luqman ayat 12-19. 

                            

                                

                          

                         

                                                           
34 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: LPPI, 2016), h. 2 
35 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 2013), h. 2 
36Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2012), h. 65  
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Artinya: 12. dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: 

"Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka 

Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak 

bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". 

13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". 

14. dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- 

bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- 

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua 

orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. 

15. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang 

tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, 

dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang 

kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan 

kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 

16. (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) 

seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya 

Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi 

Maha mengetahui. 
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17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik 

dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa 

yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang 

diwajibkan (oleh Allah). 

18. dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan 

janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. 

19. dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. 

Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
37

 

 

 

B. Dasar-Dasar Pendidikan Akhlak 

Kata Islam menurut bahasa berasal dari kata “aslama”, yang berarti tunduk, 

patuh dan berserah diri. Islam adalah nama dari agama wahyu yang diturunkan Allah 

SWT kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada manusia. Islam diturunkan 

kepada mabi Muhammad adalah wahyu Allah terakhir untuk manusia. Oleh karena 

itu, agama ini sudah sempurna dan setiap ajaran yang ada dalam agama islam 

memiliki dasar pemikiran.
38

 Begitu pula dengan pendidikan akhlak. Dasar pendidikan 

akhlak adalah Al-Qur‟an dan As-Sunnah/ Hadits.  

Dalam islam, dasar yang menyatakan baik buruknya sifat seseorang itu adalah 

Al-Qur‟an dan As-Sunnah nabi Muhammad SAW. Apa yang baik menurut Al-Qur‟an 

dan As-Sunnah, itulah yang baik untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-

hari. Sebaliknya, apa yang buruk menurut Al-Qur‟an dan As-Sunnah, itulah yang 

                                                           
37 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Firdaus, (Jakarta: Pustaka Al-Fadhilah, 2012), h. 

412 
38 Toto Suryana dkk, Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Tiga Mutiara, 2013), h. 30 
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tidak baik dan harus dijauhi.
39

 Baik dan buruk dalam akhlak islam ukurannya adalah 

baik dan buruk menurut kedua sumber tersebut yakni Al-Qur‟an dan As-Sunnah, 

bukan baik dan buruk menurut manusia. Sebab jika ukurannya adalah manusia, maka 

baik dan buruk itu bisa berbeda-beda.
40

 

Menurut Yunahar Ilyas, yang dimaksud dengan dasar atau sumber akhlak 

adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana 

keseluruhan ajaran islam, sumber akhlak adalah Al-Qur‟an dan As-Sunnah, bukan 

akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana konsep etika dan moral. Dan 

bukan pula karena baik dan buruk dengan sendirinya sebagaimana pandangan 

mu‟tazilah.
41

 

Berikut adala penjelasan mengenai dasar atau sumbe pendidikan akhlak:  

1. Al-Qur’an 

Al-Qur‟an berasal dari kata “qaraa” yang berarti bacaan atau sesuatu yang 

dibaca. Secara terminologi al-Qur‟an adalah Kalamullah yang diturunkan kepada nabi 

terakhir Muhammad SAW untuk diajarkan kepada manusia,oleh karena itu al-Qur‟an 

disebut sebagai dasar pendidikan Islam.
42

 Sesuai dengan firman Allah SWT dalam 

Q.S. As-Shad ayat 29:  

                                                           
39 Rosihon anwar, Akidah Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 208 
40 Marjuki, Akhlak Mulia (pengantar studi konsep-konsep etika dalam islam), 

(Yogyakarta: Debut Wahana Press, 2014), h. 34 
41 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: LPPI, 2016), h. 4 
42 Loc.Cit, Toto Suryana dkk, h. 41 
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Artinya: “Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan 

berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran 

orang-orang yang mempunyai fikiran.” (Q.S. Shaad: 29).
43

 

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Al-Qur‟an merupakan petunjuk bagi orang 

yang mau berfikir dalam berbagai ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya tentang 

materi pendidikan Islam.  

Al-Qur‟an juga berfungsi menyampaikan risalah hidayah untuk menata sikap 

dan prilaku yang harus dilakukan manusia.
44

 Dalam firman-Nya Allah SWT 

menjelaskan:  

                         

Artinya: “ Alif laam miin. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; 

petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (Q.S. Al-Baqarah:1-2)
45

 

Ayat lain yang menyatakan Al-Qur‟an sebagai dasar pendidikan akhlak ialah: 

                            

 

Artinya: “Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
46

 (Q.S. Al-Ahzab: 2) 

                                                           
43 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Firdaus, (Jakarta: Pustaka Al-Fadhilah, 2012), h. 

455 
44 Ulil Amri Syafari, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur‟an, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2012), h. 63 
45 Ibid, h. 2 
46 Ibid, h. 418 
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Artinya: “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”
47

 

(Q.S. al-Qalam: 4) 

 

                        

        

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (Q.S. Al-Ahzab: 21)
48

 

 

Abudin Nata dalam bukunya menjelaskan, Perhatian Al-Qur‟an terhadap 

pembinaan akhlak itu juga dibuktikan dengan adanya beberapa hal penting sebagai 

berikut. Pertama, secara eksplesit Al-Qur‟an menyebutkan tentang berbagai macam 

perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Beriman, bertawakal, bersyukur, 

bertaqwa, sabar, ikhlas, jujur, adil, pengasih, pemaaf dan pembantu orang-orang yang 

berada dalam kesusahan adalah termasuk akhlak yang baik. Sebaliknya orang ingkar, 

durhaka, putus asa, riya‟, penghianat, pemeras, penindas, pendendam, sombong, tidak 

peduli terhadap orang-orang yang miskin adalah termasuk akhlak yang tercela.
49

 

 

 

                                                           
47 Ibid, h. 564 
48 Ibid, h. 420 
49 Abudin Nata, Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur‟an, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2016), h. 69 
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2. As-Sunnah atau Hadits 

As-Sunnah menurut bahasa adalah perjalanan, pekerjaan atau tata cara. 

Menurut istilah S-Sunnah berarti perkataan Nabi SAW, perbuatan dan keterangannya, 

yaitu sesuatu yang dikatakan atau diperbuat sahabat dan ditetapkan oleh Nabi. As-

Sunnah menjadi sumber utama dalam ajaran islam setelah Al-Qur‟an, karena Allah 

SWT menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umatnya. 

Menjadikan As-Sunnah atau Hadits sebagai dasar pendidikan Islam 

berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 59: 

                           

                            

    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa: 59)
50

 

Rasulullah SAW bersabda: 

َا بُِعثخُت ِلُ َعنخ َاِب َصاِلح السمان ، َعنخ اِب ىريرة ، قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:   ِّمََتَِّم ِاَّنَّ
ََلق َخخ   َمَكارَِم اْلخ

                                                           
50 Op.Cit, h. 87 
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Dari abi shalih saman, dari abi hurairah berkata: Rasulullah SAW bekata: 

“Sesungguhnya aku (Muhammad) diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak 

mulia.” (HR. Ahmad). 

Tentang akhlak pribadi Rasulullah SAW dijelaskan oleh „Aisyah Ra. Ketika 

„Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, ia berkata:  

َكاَن أرجو أن تؤكد ما إذا كاظت عائشة رضي اهلل عنها قالت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ما يلي :  
 ُخُلُقُو الخُقرخآن

Artinya: Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur‟an. (HR. Ahmad).
51

 

 

Hadits diatas dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa makna kalimat “Akhlak 

Rasulullah itu adalah al-Qur‟an”, adalah Rasulullah mengamalkan Al-Qur‟an, patuh 

pada ketentuan-ketentuan-Nya, beradab dengan al-Qur‟an, mengambil i‟tibar dari 

kisah-kisah didalamnya, mentadabburi serta membacanya dengan baik. 

Rasulullah SAW bersabda:  

ََلِة وَ  ا أَوخَْلدَُكمخ بِالصَّ ُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَليخِو َوَسلََّم: ُمُروخ ُر ابخِن ُشَعيخِب قَاَل: قَاَل َرُسوخ ُىمخ أَب خَناُء َسبخَع َعنخ َعمخ
رِبُ وخُىمخ عَ  ، َواضخ َ نَ ُهم ِِف الخَمَضاِجعِ ِسِنْيخ ، َوفَ رِّقُ وخا بَ ي خ َ َر ِسِنْيخ َناُء َعشخ َها َوُىمخ أَب خ  َلي خ

Artinya: Dari Umar bin Syu‟aib berkata, Rasulullah SAW bersabda: Perintahkanlah 

anak-anakmu mengerjakan shalat diwaktu usia mereka meningkat tujuh tahun dan 

pukullah (jika enggan mengerjakan shalat) diwaktu mereka berusia sepuluh tahun. 

(HR. Abu Daud). 

Menurut Ali Abdul Halim Mahmud, dasar pendidikan akhlak bagi seorang 

muslim adalah aqidah yang benar terhadap alam dan kehidupan, karena akhlak 

                                                           
51 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014), h. 

344 
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tersarikan dari aqidah dan pancaran darinya. Oleh karena itu, jika seseorang 

beraqidah dengan benar, niscaya akhlaknya akan benar, baik dan lurus. Begitu pula 

sebaliknya, jika aqidahnya salah dan melenceng maka akhlaknyapun tidak benar.
52

 

C. Ruang Lingkup Akhlak 

Konsep akhlakul karimah merupakan konsep hidup yang mengatur hubungan 

antara manusia dengan Allah, manusia dengan alam sekitarnya dan manusia dengan 

manusia itu sendiri. Menurut Muhammad Darraz, konsep ruang lingkup akhlak 

sangat luas karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dai hubungan 

manusiakepada Allah maupun hubungan manusia kepada sesamanya.
53

 

Menurut Yunahar Ilyas, secara umum ruang lingkup akhlak dibagi menjadi 

enam bagian yaitu: akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap Rasulullah SAW, 

akhlak terhadap diri sendiri atau pribadi, akhlak dalam keluarga, akhlak dalam 

bermasyarakat dan akhlak benegara.
54

 

Menurut pendapat Jusnimar Umar, juga menyebutkan yang menjadi ruang 

lingkup akhlak islami adalah: Akhlak terhadap Allah SWT akhlak terhadap 

Rasulullah SAW, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama manusia, dan 

akhlak terhadap lingkungan.
55

 

                                                           
52 Ali Abdul Halim Mahmud, Akhlak Mulia, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 84 
53 Ulil Amri Syafari, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur‟an, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2012), h. 79 
54 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: LPPI, 2016), h. 6 
55 Jusnimar Umar, Materi Akhlak Tasawuf, (Lampung: Fakta Press, 2013), h. 42-61 
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M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ruang lingkup akhlak mencakup 

berbagai aspek, di mulai dari akhlak terhadap Allah SWT, hingga akhlak kepada 

sesama makhluk (manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak 

bernyawa). Beliau membagi ruang lingkup akhlak menjadi tiga yaitu: akhlak terhadap 

Allah SWT, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan.
56

 

Beberapa ruang lingkup akhlak secara umum adalah: 

1) Akhlak TerhadapAllah SWT 

Akhlak yang baik terhadap Allah SWT berucap dan bertingkah laku yang 

terpuji terhadap Allah SWT., baik melalui ibadah langsung kepada Allah, seperti 

shalat, puasa, dan sebagainya, maupun melalui perilaku-perilaku tertentu yang 

mencerminkan hubungan atau komunikasi dengan Allah di luar ibadah itu.
57

  

Akhlak kepada Allah SWT dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada Tuhan sebagai 

Khaliq.
58

 Abudin Nata menjelaskan, banyak cara yang dapat dilakukan dalam 

berakhlak kepada Allah SWT, diantaranya dengan tidak menyekutukan-Nya, taqwa 

kepada-Nya, mencintai-Nya,ridha dan ikhlas terhadap segala keputusan-Nya dan 

                                                           
56 M. Quraish Shihab, wawasan Al-Qur‟an, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), 

h. 347 
57 Toto Suryana dkk, Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Tiga Mutiara, 2013), h. 189 
58 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 

h. 127 
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bertaubat, mensyukuri nikmat-Nya, selalu berdo‟a kepada-Nya, beribadah kepada-

Nya, meniru-niru sifat-Nya, dan selalu berusaha mencari-cari keridhaan-Nya.
59

 

Akhlak terhadap Allah SWT pada prinsipnya merupakan pengakuan terhadap 

ke Esaan Allah SWT dan penghambaan diri secara kaffah kepada-Nya.
60

 Hal ini perlu 

disadari, karena untuk pertama kalinya Allah SWT menciptakan manusia dari 

sebagaimana difirmankan-Nya dalam Al-Qur‟an surat Al-Hijr ayat 28-29: 

                               

                  

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang 

berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah 

menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, 

Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
61

 

M. Quraish Shihab juga berpendapat, bahwa titik tolak akhlak terhadap Allah 

SWT adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT. Dia 

memiliki sifat-sifat terpuji, demikian agung sifat itu, jangankan manusia, malaikat 

pun tidak akan mampu menjangkau hakikatnya.
62

 

Rosihon Anwar berpendapat, bahwa salah satu bentuk akhlakul mahmudah 

adalah menauhidkan Allah SWT. disini yang dimaksudkan menauhidkan Allah 

                                                           
59 Ibid, abudin Nata, h. 128 
60 Loc.Cit, Jusnimar Umar, h. 42 
61 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Firdaus, (Jakarta: Pustaka Al-Fadhilah, 2012), h. 

263 
62 . Quraish Shihab, wawasan Al-Qur‟an, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), h.348 
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adalah mempertegas ke-Esaan Allah atau mengakui bahwa tidak ada sesuatupun yang 

setara dengan dzat Allah, sifat Allah, Af‟al Allah, dan Asma Allah SWT.
63

 

Pendapat lain diungkapkan oleh Yunahar ilyas, beliau berpendapat akhlak 

terhadap Allah SWT diantaranya yaitu, taqwa, cinta dan ridha, ikhlas, khauf dan raja‟, 

tawakal, syukur, muraqabah, dan taubat.
64

 

Berkenaan dngan akhlak kepada Allah SWT dilakukan dengan cara memuji-

Nya, yakni menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang menguasai dirinya. Oleh 

sebab itu, manusia sebagai hamba Allah SWT mempunyai cara-cara yang tepat untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Caranya adalah sebagai berikut:  

a. Mentauhidkan Allah SWT 

Tauhid yaitu meng-Esakan Allah SWT dengan cara tidak menyekutukan-

Nya dengan sesuatu apapun. Allah SWT berfirman: 

                      

Artinya: Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang 

bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula 

diperanakkan. (Q.S. Al-Ikhlash:1-3).
65

 

 

 

 

                                                           
63 Rosihon anwar, Akidah Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 215 
64 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: LPPI, 2016), h. 17-57 
65 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Firdaus, (Jakarta: Pustaka Al-Fadhilah, 2012), h. 
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b. Bertaqwa kepada Allah SWT 

Taqwa artinya melaksanakan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan 

segala laranganAllah SWT. Allah SWT berfirman: 

                          

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 

takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan 

beragama Islam. (Q.S. Al-Imran: 102).
66

 

 

c. Beribadah kepada Allah SWT 

Ibadah secara bahasa berarti perendahan diri, mengabdi, ketundukan dan 

kepatuhan. Allah SWT berfirman: 

                  

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku.” (Q.S. Adz-Dzariyat: 56)
67

 

 

 

2) Akhlak Terhadap Rasulullah SAW 

Rasulullah SAW adalah seseorang yang telah diberikan kepercayaan dan 

diberi wahyu oleh Allah SWT untuk di amalkannya dan kemudian wajib disampaikan 

kepada umatnya. Kita sebagai umat islam wajib menaati segala perintah Rasulullah 

Muhammad SAW. Salah satunya dengan mengikuti akhlak beliau. Allah SWT 

berfirman: 

                                                           
66 Ibid, h. 63 
67 Ibid, h. 523 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa: 59)
68

 

Walaupun dalam al-Qur‟an ditentukan bahwa setiap orang hendaknya di 

dudukkan secara wajar, namun Muhammad SAW, orang yang menerima wahyu dar 

Allah SWT adalah Rasulullah SAW yang terakhir dan penutup skalian Nabi.
69

 

sebagaimana firman Allah SWT: 

                          

           

Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara 

kamu tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Ahzab: 40)
70

 

Menurut yunahar Ilyas, akhlak terhadap Rasulullah SAW diantaranya ialah 

mencintai dan memuliakan Rasulullah SAW, mengikuti dan menaati Rasulullah 

SAW, serta mengucapkan Shalaawat dan Salam kepada Rasulullah SAW.
71

 

                                                           
68 Ibid, h. 87 
69 Jusnimar Umar, Materi Akhlak Tasawuf, (Lampung: Fakta Press, 2013), h. 47 
70 Op.Cit. h. 423 
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Secara umum ada beberapa akhlak terhadap Rasulullah SAW, antara lain 

sebagai berikut: 

 

a) Mencintai Rasulullah SAW  

Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman, dalam 

mencintai Rasulullah marilah kita meneladani para sahabat Radiyallahu‟anhum. 

Diriwayatkan betapa cintanya Tsauban kepada Nabi SAW sehingga ia tidak dapat 

menahan rindu kalau lama tidak melihatnya.
72

 

Semua orang islam mengimani bahwa Rasulullah SAW adalah hamba Allah 

yang diutus-Nya. Makna mengimani ajaran Rasulullah SAW adalah menjalankan 

ajarannya, menaati perintahnya, dan berhukum dengan ketetapannya. Allah SWT 

befirman:  

                        

                   

                        

       

Artinya:Katakanlah: "Jika bapak-bapak , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, 

kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu 

khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu 

                                                                                                                                                                       
71 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: LPPI, 2016), h. 65-76 
72 Ibid, Yunahar Ilyas, h. 67 
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cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah 

sampai Allah mendatangkan keputusan NYA". dan Allah tidak memberi petunjuk 

kepada orang-orang yang fasik. (Q.S. At-Taubah:24)
73

 

 

Rasulullah SAW bersabda:  

ِمنُ َحِديخُث أََظس قَاَل: قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اهلُل َعَليخِو َوَسلََّم:  ِسِو  ْلَيُ ؤخ َن َأَحبَّ ِإلَيخِو ِمنخ ظَ فخ َأَحدُُكمخ َحَّتَّ َأُكوخ
 َ َِعْيخ  )رواه البخار، مسلم، ظساء( َوَواِلِدِه َوالنَّاِس َأْجخ

Artinya: “Tak beriman salah seorang diantaramu, sehingga aku lebih dicintainya 

daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. (HR. Bukhari, 

Muslim dan Nasa‟i)
74

 

b) Mengikuti ajaran Rasulullah SAW 

Rasulullah adalah teladan bagi seluruh umat islam, jika kita mengharapkan 

rahmat Allah SWT seharusnya kitamengikuti teladan pada diri Rasulullah SAW.
75

 

Seperti dinyatakan dalam ayat berikut:  

                        

        

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (Q.S. Al-Ahzab: 21)
76

 

 

                                                           
73 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Firdaus, (Jakarta: Pustaka Al-Fadhilah, 2012), h. 

190 

 
74 Muhammad Fuad, Hadits Shahih Bukhari Muslim, (Depok: Fathan, 2013), h. 13 
75 Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter (Mengembangkan 

Karakter Anak yang Islami), (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 48 
76 Op.Cit, h. 420 
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Ikutilah Rasulullah SAW dalam segala akhlaknya dan amalkanlah nasihat-

nasihatnya dalam kehidupan sehari-hari agar kita mendapat cinta dan ridha dari Allah 

SWT. seperti dalam firman-Nya: 

                 

Artinya: “apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang 

dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah.”(Q.S. Al-Hasyr: 7)
77

 

 

c) Mengucapkan Shalawat dan Salam Kepada Nabi SAW 

Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk 

mengucapkan shalawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW. Bershalawat kepada 

Nabi arinya kita memohon rahmat dan salam kepada Allah SWT untuk Rasulullah 

Muhammad SAW.
78

 Allah SWT berfirman: 

                             

      

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. 

Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah 

salam penghormatan kepadanya.” (Q.S. Al-Ahzab: 56)
79

  

 

3) Akhlak Terhadap Sesama Manusia 

Ada beberapa Akhlak terhadap sesama manusia yakni akhlak terhadap 

keluarga, tetangga, dan masyarakat, guru, teman dan sebagainya. Berikut 

penjelasannya: 

                                                           
77 Ibid, h. 546 
78 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: LPPI, 2016), h. 76 
79 Ibid, h. 426 
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a. Akhlak terhadap Keluarga 

Akhlak terhadap keluarga mencakup beberapa hal diantaranya: akhlak 

terhadap orang tua, saudara dan kerabat. 

Imam Al-Ghazali menjelaskan, Allah SWT melahirkan kita ke alam dunia 

ini melalui ibu bapak kita. Susah payah dialami oleh ibu dan bapak untuk 

menyelamatkan anaknya, baik ketika masih dalam kandungan, maupun setelah lahir 

ke alam dunia. Oleh karena itulah kita harus berbhakti dan berbuat baik kepada ibu 

dan bapak kita, jangan sampai kita menyakiti hati mereka.
80

 

Berbuat baik kepada orang tua merupakan ajaran yang menjadi ketetapan 

kitabullah al-Qur‟an dan al-Hadits. Allah SWT berfirman:  

                        

                  

                   

Artinya:  “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-

anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan 

teman sejawat, Ibnu sabil[295] dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (Q.S. An-

Nisa: 36)
81

 

                                                           
80 Imam Al-Ghazali, Pembuka Pintu Surga, (Surabaya: Mitra Jaya, 2010), h. 15-16 
81 Rosihon Anwar, Aqidah Akhlak, (Bandung: CV Pestaka Setia, 2014), h. 231 
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Yunahar Ilyas mendefinisikan akhlak terhadap orang tua yaitu dengan 

sebutan “Birrul Walidain” yang artinya berbhakti kepada kedua orang tua. Bentuk-

bentuk birrul walidain adalah mengikuti keinginan dan saran orang tua,menghormati 

dan memuliakan kedua orang tua, membantu kedua orang tua secara fisik dan materil, 

serta mendoakan kedua orang tua agar diberi keselamatan dunia akhirat.
82

 

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, akhlak terhadap orang tua 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Mencintai kedua orang tua melebihi cinta kepada kerabat lainnya. 

2. Merendahkan diri kepada keduanya diiringi perasaan kasih sayang. 

3. Berkomunikasi dengan orang tua dengan khidmat, mempergunakan kata-kata 

lemah lembut. 

4. Berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya, dengan mengikuti 

nasihat baiknya, tidak menyinggung perasaan dan menyakiti hatinya, membuat 

ibu bapak ridho. 

5. Mendo‟akan keselamatan dan ampunan bagi mereka kendatipun seorang atau 

kedua-duanya telah meninggal dunia.
83

 

 

Allah SWT berfirman: 

                            

                              

                              

Artinya: “dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 

selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-

baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur 

lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada 

                                                           
82 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: LPPI, 2016), h. 156 
83 Wahbah Az-Zuhaili, Ensiklopedia Akhlak Muslim, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 
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keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah 

kepada mereka Perkataan yang mulia. dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka 

berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah 

mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.” 

(Q.S. Al-Isra‟: 23-24) 

 

Menurut Yatimin Abdullah, berbuat santun terhadap saudara harus sama 

sebagaimana santun kepada orang tua dan anak. Misalnya seorang adik harus sopan 

kepada kakaknya sebagaimana seorang anak sopan kepada ayahnya, kakak harus 

menyayangi adiknya sebagaimana orang tua menyayangi anak-anaknya. Akhlak yang 

perlu dilakukan terhadap saudara ialah adil, saling mencintai, jangan su‟udzan, dan 

menjaga kehormatan mereka.
84

 

Beberapa akhlak seorang anak di dalam keluarga diantaranya adalah 

tanggung jawab, kasih sayang, berprilaku sopan santun dan tidak melukai hati, saling 

menghormati kepada yang lebih tua, dan saling menyayangi kepada yang lebih muda.  

Rasulullah SAW bersabda: 

لِ  ُر ِلَىخ رُُكمخ َخي خ : َخي خ ُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَليخِو َوَسلَّمخ َها قَاَلتخ : قَاَل َرُسوخ رُُكمخ َعنخ َعاِئَشَة َرِضَي اهللُ َعن خ ِو َو اَظَا َخي خ
ِلى    ِلَىخ

Dari „Aisyah R.A. berkata: Rasulullah SAW berkata:“Sebaik-baik kalian 

adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang 

yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. Tirmidzi) 

b. Akhlak Terhadap Tetangga 
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Akhlak terhadap tetangga merupakan prilaku yang terpuji. Tetangga 

merupakan orang yang paling dekat secara sosial, karena itu menjadi prioritas untuk 

diperlakukan secara baik, sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis dalam 

bentuk tolong menolong dan sebagainya.
85

 

Dalam ajaran islam, cara berakhlak yang baik terhadap tetangga ialah 

berbuat baik terhadap tetangga, menolong, menjenguk jika ia sakit, tidak saling 

menyakiti, menghormati, menghargai, dan saling memberi.
86

 

Rasulullah SAW bersabda: 

ِم   َل اهلِل َصلَّىَّى اهلُل َعَليخِو َوَسلََّم ، قَاَل: َمنخ َعنخ َأِبخ ُىَري خرََة َرِضَي اهلُل َعنخُو ، َأنَّ َرُسو  ِمُن بِاهلِل َوالخيَ وخ َكاَن يُ ؤخ
ُمتخ ، وَ  ًرا أَوخ لَِيصخ َِخِر فَ لخيَ ُقلخ َخي خ رِمخ َجارَهُ الخ َِخِر فَ لخُيكخ ِم اْلخ ِمُن بِاهلِل َوالخيَ وخ ِمُن بِاهلِل  َمنخ َكاَن يُ ؤخ ، َوَمنخ َكاَن يُ ؤخ

َفُو.  رِمخ َضي خ َِخِر فَ لخُيكخ ِم الخ  )رواه البخارى ومسلم( َوالخيَ وخ
Artinya: “Dari Abu Hurairah R.A, dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda, Barang 

siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik 

atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah SWT dan hai akhir, hendaklah ia 

memuliakan (menghormati) tetangganya, dan barang siapayang beriman kepada 

Allah SWT dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya.” (HR. Bukhori dan 

Muslim)
87

 

Seorang muslim harus peduli dan memperhatikan tetangganya, 

mengulurkan tangan untuk mengatasi kesulitan hidup yang dihadapi tetangganya. 

Jangan sampai terjadi seseorang dapat tidur nyenyak sementara tetangganya 

menangis kelaparan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam 

sebuah hadits: 

                                                           
85 Toto Suryana dkk, Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Tiga Mutiara, 2013), h. 195 
86 Op.Cit, Yatimin Abdullah h. 221 
87 Imam Nawawi, Matan Hadits Arba‟in Nawawi Edisi Revisi, (Pustaka Ibnu „Umar), 
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َعاظًا مَ َعنخ اََظس بن مالك رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  ا آَمَن ِِب َمنخ بَاَت َشب خ
َلُم )رواه ال     زار(بَ َوَجارُُه َجاِئٌع َوُىَو يَ عخ

Artinya: Dari Anas bin Malik R.A, Rasulullah SAW berkata:“Tidaklah beriman 

kepadaku orang yang dapat tidur dengan perut kenyang sementara tetangganya 

kelaparan, padahal dia mengetahui.” (HR. Bazzar)
88

 

 

Dalam hadits lain disebutkan: 

َنََّة َمنخ ْلَ يَأخَمُن َجارُُه بَ َوائَِقةُ أَ َعنخ  ُخُل اْلخ  ِب ىريرة انَّ رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال: ْلَ َيدخ
 Artinya: “Tidak masuk surga yang tetangganya merasa tidak aman dari 

kejahatannya.” 

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, secara umum akhlak terhadap tetangga 

diantaranya adala: 

a) Saling mengunjungi 

b) Saling membantu diwaktu senang dan susah 

c) Saling memberi dan saling menghormati 

d) Saling menghindari pertengkaran dan permusuhan 

e) Saling menjaga kehormatan, harta, dan persaudaraan.
89
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Allah SWT berfirman: 

                        

                  

                   

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-

anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan 

teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (Q.S. An-Nisa: 36)
90

 

 

c. Akhlak Terhadap Masyarakat 

Manusia adalah makhluk sosial, oleh sebab itu hidupnya tidak terlepas 

dari kehidupan bersama manusia lainnya dan dengan sendirinya manusia individu 

menjadi satu leburdalam kehidupan bersama.
91

 

Selain dengan kerabat, keluarga, tamu, dan tetangga, seorang muslim 

harus dapat berhubungan baik denganmasyarakat yang lebih luas, baik di lingkungan 

pendidikan, kerja, sosial dan lingkungan lainnya. Baik dengan orang-orang seagama, 

maupun dengan pemeluk agama lainnya.
92

 

Lingkungan masyarakat ialah lingkungan kelompok manusia yang berada 

disekelilingnya, bekerja sama, saling menghormati, saling membutuhkan dan dapat 

                                                           
90 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Firdaus, (Jakarta: Pustaka Al-Fadhilah, 2012), h. 

84 
91 Asmaran, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 53 
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mengorganisasikannya dalam lingkungan tersebut sebagai satu kesatuan sosial 

dengan batas tertentu.
93

 

Menurut Yatimin Abdullah, untuk meningkatkan hubungan baik terhadap 

masyarakat ada beberapa hal yang wajib dilaksanakan, yaitu: ukhuwah dan 

persaudaraan, tolong menolong dan bermusyawarah.
94

 

D. Macam-macam Akhlak 

Menurut Yatimin Abdullah, ada dua jenis akhlak dalam islam, yaitu akhlaqul 

karimah (akhlak terpuji) adalah akhlak yang baik dan benar menurut syaria‟at islam, 

dan akhlaqul madzmumah (akhlak tercela) adalah akhlak yang tidak baik dan benar 

menurut syari‟at islam.
95

 

Menurut Musthafa Kamal, secara garis besar akhlak terbagi menjadi dua 

macam, yaitu: akhlak Mahmudah yaitu akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia, 

yang tidak bertentangan dengan hukum syara‟ akal pikiran sehat dan harus dianut 

serta dimiliki oleh setiap muslim. Akhlak Madzmumah yaitu akhlak yang tercela atau 

akhlak yang buruk, serta bertentangan dengan ajaran agama islam.
96

 

Sedangkan menurut Rosihon Anwar, berdasarkan sifatnya akhlak dibagi 

menjadi dua macam, yaitu, akhlak mahmudah (akhlak terpuji) dan akhlak 

madzmumah (akhlak buruk/ tercela). Sifat yang termasuk akhlak terpuji ialah taat 

                                                           
93 Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur‟an, (Jakarta: Amzah, 

2015), h. 223 
94 Ibid, h. 224 
95 Ibid, h. 12 
96 Musthafa Kamal,  Akhlak Sunah,  (Yogyakarta: Persatuan, 2005), h. 15 
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ibadah, menepati janji, amanah, sopan santun, qana‟ah, tawakkal, sabar, syukur, dan 

tawadhu‟. Sedangkan sifat yang termasuk akhlak tercela ialah kufur, syirik, riya‟, 

takabbur, iri dengki, dendam, dan putus asa.
97

 

Berikut ini penjelasan mengenai akhlak mahmudah dan akhlak madzmumah: 

1. Akhlak Mahmudah (Akhlak Terpuji) 

Beberapa aspek yang tergolong ke dalam akhlak mahmudah ialah sebagai 

berikut: 

a. Sabar 

Sabar ialah tahan menderita dan menerima cobaan dengan ridha hati dan 

menyerahkan diri kepada Allah SWT setelah berusaha. Sabar disini dalam artian 

bukan hanya sabar dalam menghadapi ujian dan musibah, tetapi juga sabar dalam hal 

ketaatan kepada Allah SWT.
98

 

Allah SWT berfirman: 

                      

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 

kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah 

kepada Allah, supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al-Imran: 200) 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai 

penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Q.S. Al-

Baqarah: 153) 

 

b. Amanah 

Amanah artinya bisa dipercaya dalam menyampaikan sesuatu. Rosulullah 

SAW adalah utusan Allah SWT yang diberikan amanah untuk menuntun umatnya ke 

jalan yang benar.
99

 Kita sebagai umatnya harus mencontoh akhlak Rasulullah SAW. 

Allah SWT berfirman: 

                               

                      

Artinya: “Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. 

dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak 

menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. 

Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (Q.S. 

Al-Maidah: 67) 

 

                              

                      

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S An-Nisa: 58) 
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Karakter Anak yang Islami), (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 53 
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c. Berbhakti Kepada Orang Tua 

Yunahar Ilyas mengistilahkan berbhakti kepada orang tua dengan “Birrul 

Walidain” yang berarti menghormati orang tua atau berbhakti kepada orang tua.
100

 

Orang tua adalah perantara terlahirnya kita ke alam dunia ini, susah dan payah yang 

dialami kedua orang tua untuk menyelamatkan anaknya baik ketika masih dalam 

kandungan maupun setelah lahir ke alam dunia.
101

 Maka dari itu kita sebagai seorang 

anak harus menghormati dan berbhakti kepada orang tua kita. Allah SWT berfirman: 

                            

                                

Artinya: “dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 

selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-

baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur 

lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada 

keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah 

kepada mereka Perkataan yang mulia.” (Q.S. Al-Isra‟: 23) 

d. Syukur  

Syukur merupakan aktualisasi ajaran islam terhadap diri sendiri, yaitu 

menumbuhkan sikap berterima kasih atas apa yang diperolehnya dari Allah SWT atas 

sesama manusia. Bersyukur terhadap nikmat Allah SWT dijamin mendapatkan 

tambahan nikmat Allah, sebagaimana firman Allah SWT:  

                                                           
100 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: LPPI, 2016), h. 147 
101 Imam Ghazali, Pembuka Pintu Surga, (Surabaya: Mitra Jaya, 2010), h. 15 
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Artinya: “dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika 

kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 

mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (Q.S. 

Ibrahim: 7) 

e. Qana‟ah  

Qana‟ah artinya menerima apa adanya. Rela menerima apa adanya bukan 

berarti merasa cukup dengan apa yang ada sambil bermalas-malasan, tidak mau 

berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Tetapi rela disini adalah jika 

seseorang sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, namun hasilnya belum sesuai apa 

yang diharapkan, maka rela hati ia menerima hasil tersebut dengan lapang dada.
102

 

Allah SWT berfirman: 

                        

      

Artinya: “dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah 

berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (Q.S. Al-Baqarah:155) 

 

f. Jujur  

Menurut bahasa jujur berasal dari kata Ash-Shidqu yang artinya benar atau 

jujur. Orang muslim adalah orang yang jujur, menyukai kejujuran serta 

membiasakannya secara lahir dan batin dalam perkataan maupun perbuatannya.  

                                                           
102 Jusnimar Umar, Materi Akhlak Tasawuf, (Lampung: Fakta Press, 2013), h. 236 
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Sebab kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan 

mengantarkan kepada surga.
103

 Allah SWT berfirman: 

                   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah 

kamu bersama orang-orang yang benar.” (Q.S. At-Taubah: 119) 

g. Tawakal  

Tawakal adalah kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah SWT 

untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan, baik menyangkut 

urusan dunia maupun urusan akhirat.
104

 Allah berfirman: 

....                    

Artinya: “apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” 

(Q.S. Al-Imran: 159) 

                             

Artinya: “Katakanlah: "Dia-lah Allah yang Maha Penyayang Kami beriman kepada-

Nya dan kepada-Nya-lah Kami bertawakkal. kelak kamu akan mengetahui siapakah 

yang berada dalam kesesatan yang nyata".” (Q.S. Al-Mulk: 29) 

 

 

 

                                                           
103 Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairy, Minhajul Muslim (Pedoman Hidup Harian 

Seorang Muslim), (Jakarta: Ummul Qura: 2014), h.345 
104 Rosihon Anwar, Akidah akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 220 
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h. Tawadhu‟ 

Tawadhu‟ artinya rendah hati, lawan dari sombong. Orang yang rendah 

hati tidak memandang dirinya lebih dariorang lain. Sementara orang yang sombong 

menghargai dirinya secara berlebihan.
105

 Allah SWT berfirman:  

                 

Artinya: “dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, Yaitu 

orang-orang yang beriman.” (Q.S. As-Syu‟Araa‟: 215) 

i. Ta‟at kepada Allah SWT 

Ta‟at yaitu patuh terhadap segala perintah Allah SWT dan menjauhi 

segala larangan-Nya. Sikap ta‟at kepada Allah SWT merupakan sikap yang mendasar 

setelah beriman. Firman Allah SWT: 

                           

                            

       

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa: 59) 

 

                                                           
105 Loc.Cit, Yunahar Ilyas, h. 123 
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2. Akhlak Madzmumah 

Akhlak Madzmumah ialah akhlak yang tercela yang menunjukkan sifat dan 

sikap yang buruk yang harus dihindari dan dijauhi oleh setiap orang.
106

  

Menurut Rosihon Anwar, akhlah madzmumah merupakan tingkah laku yang 

tercela yang dapat merusak keimanan seseorang dan dapat menjatuhkan martabatnya 

sebagai manusia. Macam-macam akhlak madzmumah ialah: syirik, kufur, nifaq dan 

fasik, ujub dan takabbur, dengki, mengumpat dan mengadu domba, dan riya‟.
107

 

Menurut M. Ali Hasan yang tergolong akhlak madzmumah adalah sebagai 

berikut: 

a. Kufur 

Kufur secara bahasa berarti menutupi. Sedangkan menurut syara‟ kufur 

ialah tidak beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya 

atau tidak mendustakannya.
108

 Allah berfirman: 

                      

Artinya: “Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah 

orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman.” (Q.S. Al-Anfaal: 55) 

                  

                                                           
106 Loc.Cit, Jusnimar, h. 247 
107 Loc.Cit, Rosihon Anwar, h. 247 
108 ibid, Rosihon, h. 249 
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Artinya: “mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan 

kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir.” (Q.S. An-Nahl: 83) 

b. Syirik 

Syirik ialah menjadikan sekutu bagi Allah SWT dalam melakukan suatu 

perbuatan yang seharusnya perbuatan itu ditunjukkan kepada Allah seperti 

menyembah selain Allah. Orang yang berbuat syirik disebut dengan musyrik.
109

 

Firman Allah:  

                             

            

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 

mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-

Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat 

dosa yang besar.” (Q.S. An-Nisa: 48) 

c. Adu domba 

Adu domba adalah membicarakan aib orang lain, sedangkan orang itu 

tidak suka apabila aibnya di bicarakan. Adu domba merupakan perbuatan rekayasa 

yang sengaja dilakukan untuk merusak, memfitnah, atau menghancurkan orang lain 

serta merupakan pemicu terjadinya permusuhan.
110

 Allah SWT berfirman: 

                                                           
109 Ibid, h. 247 
110 Loc.Cit, Jusnimar, h. 253 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik 

membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan 

suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 

kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Hujurat: 6) 

 

d. Riya‟ 

Riya‟ artinya memperlihatkan kelebihan diri kepada orang lain. 

Maksudnya beramal bukan karena Allah SWT tetapi karena manusia. Riya‟ sangat 

erat sekali hubungannya dengan takabur.
111

 

Allah SWT berfirman: 

                       

           

Artinya: “Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang 

yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya[1603],dan enggan 

(menolong dengan) barang berguna.” (Q.S. Al-Maa‟uun: 4-7) 

 

e. Berbohong  

Bohong sama dengan berdusta, yaitu berkata yang tidak sesuai dengan 

kenyataan. Allah SWT berfirman: 

                       

Artinya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang 

yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang 

pendusta.” (Q.S. An-Nahl: 105)  

                                                           
111 Ibid, h. 257 
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BAB III 

BIOGRAFI SYEIKH UMAR BARADJA 

 

A. Profil Pengarang kitab  

1. Riwayat Hidup dan Pendidikannya 

Syeikh Umar Baradja merupakan seorang tokoh dan ulama yang terkenal di 

kalangan para santri. Kepopuleran Syeikh Umar Baradja berkat buku-bukunya yang 

hampir dipelajari seluruh santri di Indonesia seperti Kitab Al-Akhlaq Lil Banaat dan 

Al-Akhlaq Lil Banin.
1
 Syeikh Umar Baradja dilahirkan di sebuah tempat yang 

bernama Kampung Ampel Maghfur, tepatnya pada tanggal 10 Jumadil Akhir 1331 

H/17 Mei 1913 M.
2
 

Sejak kecil Syeikh Umar Baradja dibesarkan dan dididik oleh kakeknya dari 

keturunan pihak ibu, yang bernama Syeikh Hasan bin Muhammad Baradja, yang 

merupakan seorang ulama yang ahli di bidang ilmu nahwu dan fiqih. Keturunan 

Syeikh Umar Baradja berasal dari kota seiyun, Hadramaut, Yaman. Sebagai nama 

nenek moyangnya yang ke-18, Syeikh Sa’ad, Laqab (julukannya) Abi Raja’ (yang 

selalu berharap). Mata rantai keturunan tersebut bertemu pada kakek Nabi 

Muhammad SAW yang kelima, bernama Kilab bin Murrah.
3
 

                                                           
1 Departemen Agama RI, Pola Pengembangan Pondok Pesantren, (Jakarta: 

Departemen Agama RI, 2003), h. 30.  
2 Majalah Al-Kisah No. 07/Tahun V/26 Maret – 8 April 2007 Hal. 85 
3 Ibid, h. 85 
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Syeikh Umar Baradja, pada waktu mudanya menuntut ilmu agama dan 

bahasa Arab dengan tekun, sehingga dia menguasai dan memahaminya. Berbagai 

ilmu agama dan bahasa Arab dia dapatkan dari Ulama, Ustadz, Syaikh, baik melalui 

pertemuan langsung maupun melalui surat. Para alim ulama dan orang-orang shalih 

telah menyaksikan ketaqwaan dan kedudukannya sebagai ulama yang ‘amil yaitu 

Ulama yang mengamalkan ilmunya. Syeikh Umar Baradja merupakan seorang 

alumni dari madrasah Al-Khairiyah di kampung Ampel, Surabaya, yang berhasil 

menjadi seorang ulama dengan ilmu yang dimilikinya. Sekolah yang berasaskan 

Ahlussunnah wal Jama’ah dan bermadzhab Syafi’i itu sendiri didirikan dan di bina 

Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Mukhadhar pada tahun 1895. 
4
 

Guru-guru Syeikh Umar Baradja berjumlah 14 orang guru, yaitu: 

a. Al-Ustadz Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih (malang) 

b. Al-Ustadz Muhammad bin Hussein Ba’bud (lawang) 

c. Al-Habib Abdul Qadir bin Hadi Assegaf  

d. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Assegaf (Surabaya) 

e. Al-Habib Alwi bin Abdullah Assegaf (Solo) 

f. Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Jufri (Pekalongan) 

g. Al-Habib Ali bin Husein bin Syahab  

h. Al-Habib Zein bin Abdullah Alkaf (Gresik) 

i. Al-Habib Ahmad bin Ghalib Al-Hamid (Surabaya) 

j. Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Mudhar (Bondowoso) 

                                                           
4 Majalah Al-Kisah No. 07/Tahun V/26 Maret – 8 April 2007, h. 85 
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k. Al-Habib Abdullah bin Hasan Maulachela 

l. Al-Habib Hamid bin Muhammad As-Sery (Malang) 

m. Syeikh Robaah Hassunah Al-Kholil (Palestina) 

n. Syeikh Muhammad Mersyid (Mesir)  

Guru-guru Syeikh Umar Baradja yang berada di luar negeri yang berjumlah 

23 orang, yaitu:  

a. Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki 

b. As-Sayyid Muhammad bin Amin Al-Quthbi  

c. As-Syeikh Muhammad Seif Nur 

d. As-Syeikh Hasan Muhammad Al-Masysyath 

e. Al-Habib Alwi bin Salim Al-Kaff 

f. As-Syeikh Muhammad Said Al-Hadrawi Al-Makky (Mekkah) 

g. Al-Habib Muhammad bin Hady Assegaf (Seiwun, Al-Makky) 

h. Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Haddar  

i. Al-Habib Hadi bin Ahmad Al-Haddar (‘Inat, Hadramaut, Yaman) 

j. Al-Habib Abdullah bin Thahir Al-Haddad (Geidun, Hadramaut, Yaman) 

k. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri (Tarim, Hadramaut, Yaman) 

l. Al-Habib Hasan bin Ismail bin Syeikh Abu Bakar (‘Inat, Hadramaut, 

Yaman) 

m. Al-Habib Ali bin Zein Al-Hadi, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab 

(Tarim, Hadramaut, Yaman) 
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n. Al-Habib Abdullah bin Hamid Assegaf (Seiwun, Hadramaut, Yaman) 

o. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar (Al-Baidhaa, Yaman) 

p. Al-Habib Ali bin Zein Bilfagih (Abu Dhabi, Uni Emirat Arab) 

q. As-Syeikh Muhammad Bakhit Al-Muthii’i (Mesir) 

r. Sayyid Muhammad Al-Fatih Al-Kattani (Faaz, Maroko) 

s. Sayyidi Muhammad Al-Munthashir Al-Kattani (Marakisy, Maroko) 

t. Al-Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad (Johor, Malaysia) 

u. Syeikh Abdul ‘Alim As-Shiddiqi (India) 

v. Syeikh Hasanain Muhammad Makhluf (Mesir) 

w. Al-Habib Abdul Qadir bin Achmad Assegaf (Jeddah, Arab Saudi)
5
 

 

2. Kepribadian Syeikh Umar Baradja 

Syeikh Umar Baradja adalah salah satu alumni madrasah Al-Khairiyah 

binaan dari Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Mukhadar yang berhasil 

menjadi seorang ulama dan penulis dengan ilmu yang dimilikinya, meskipun 

demikian beliau tidak pernah memiliki sifat sombong. Penampilan Syeikh Umar 

Baradja sangat bersahaja, tetapi dihiasi sifat-sifat ketulusan niat yang disertai 

keikhlasan dalam segala amal perbuatan duniawi dan ukhrawi. Beliau tidak suka 

membangga-banggakan diri, baik tentang ilmu, amal maupun ibadah. Ini karena sifat 

tawadhu’ dan rendah hatinya sangat tinggi. Dalam beribadah, beliau selalu istiqamah 

baik shalat fardhu maupun shalat sunnah qabliyah dan shalat sunnah ba’diyah. Shalat 

                                                           
5 Majalah Al-Kisah No. 07/Tahun V/26 Maret – 8 April 2007, h. 86 
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dhuha dan tahajjud hampir tidak pernah beliau tinggalkan walaupun dalam bepergian. 

Kehidupannya dia usahakan untuk benar-benar sesuai dengan yang digariskan 

agama.
6
 

Sifat wara’nya sangat tinggi. Perkara yang meragukan dan syubhat beliau 

tinggalkan, sebagaimana meninggalkan perkara-perkara yang haram. Beliau juga 

selalu berpenampilan sederhana. Sifat Ghirah Islamiyah (semangat membela islam) 

dan iri dalam beragama sangat kuat jiwanya. Konsistensinya dalam menegakkan amar 

ma’ruf nahi munkar, misalnya dalam menutup aurat, khususnya aurat wanita, dia 

sangat dan tak kenal kompromi. Dalam membina anak didiknya, pergaulan bebas 

laki-laki dan perempuan di tolak keras. Juga bercampurnya murid laki-laki dan 

perempuan dalam satu kelas.  

Pada saat sebelum mendekati ajalnya, Syeikh Umar Baradja sempat 

berwasiat putra-putra dan anak didiknya agar selalu berpegang teguh pada ajaran-

ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah, yang dianut mayoritas kaum muslim di Indonesia 

dan Thariqah ‘Alawiyyah, bermata rantai sampai kepada ahlul bait Nabi, para 

sahabat. Semuanya bersumber dari Rasulullah SAW. 

Syeikh Umar Baradja memanfaatkan ilmu, waktu, umur, dan 

membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT sampai khir hayatnya. Ia memenuhi 

panggilan Rabb-nya pada hari sabtu malam ahad tanggal 16 Rabiuts Tsani 1411 H/ 3 

November 1990 M pukul 23.10 WIB di Rumah Sakit Islam Surabaya, dalam usia 77 

tahun. 

                                                           
6 Ibid, h. 87 
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Keesokan harinya, Ahad ba’da ashar, ia dimakamkan, setelah di shalatkan di 

Masjid Agung Sunan Ampel, diimami putranya sendiri yang menjadi khalifah 

(penggantinya), Al-ustadz Ahmad bin Umar Baradja. Jasad mulia itu dikuburkan di 

makam Islam Pegirian Surabaya. Prosesi pemakamannya dihadiri ribuan orang.
7
 

 

3. Kultur Sosial Umar bin Ahmad Baradja 

Umar bin Ahmad Baradja dikenal sebagai sosok pribadi yang sosialis. Salah 

satu gerakan sosialnya adalah mencarikan dana untuk kebutuhan para janda, fakir 

miskin, yatim piatu, dan para santrinya. Dalam membentuk generasi yang baik dan 

shalih, beliau bersama al-Habib Idrus bin Umar Alaydrus, menjodohkan wanita-

wanita muslimah dengan pemuda muslim yang baik sekaligus mengusahakan biaya 

perkawinannya. Salah satu karya monumentalnya adalah membangun masjid al-Khoir 

Danakarya I Surabaya tahun 1971 bersama K.H. Adnan Chamim, setelah mendapat 

petunjuk dari al-Habib Sholih bin Muhsin Alhamid (Tanggul) dan al-Habib Zain bin 

Abdullah Alkaf (Gresik). Masjid ini sekarang digunakan untuk berbagai aktivitas 

yang berkaitan dengan dakwah masyarakat Surabaya.
8
 

 

 

 

 

                                                           
7Ibid, h. 87 
8 Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol. 6, No.2, Desember 2014: 251-276 
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4. Kiprah Dakwah dan Karya-karya Syeikh Umar Baradja  

Karir mengajar syeikh Umar Baradja dimulai ketika beliau mengajar di 

Madrasah Al-Khairiyah Surabaya tahun 1935-1945, yang berhasil menelurkan 

beberapa ulama dan asatidz yang telah menyebar ke berbagai pelosok tanah air. 

Di Jawa Timur antara lain, almarhum Al-Ustadz Achmad bin Hasan 

Assegaf, almarhum Al-Habib Umar bin Idrus Al-Masyhur, almarhum Al-Ustadz 

Achmad bin ali Babgei, Al-Habib Idrus bin Hud Assegaf, Al-Habib Hasan bin 

Hasyim Al-Habsyi, Al-Habib Hasanbin Abdul Qadir Assegaf, Al-ustadz Ahmad zaki 

Ghufran, dan Al-Ustadz Dja’far bin Agil Assegaf.
9
 

Syeikh Umar Baradja pindah mengajar di Madrasah Al-Khairiyah 

Bondowoso. Kemudian beliau mengajar di Madrasah Al-Husainiyyah, Gresik tahun 

1945-1947. Lalu beliau mengajar di Rabithah Al-Alawiyah, solo, tahun 1947-1950. 

Dia juga mengajar al-Arabiyah Al-Islamiyah, Gresik tahun 1950-1951. Setelah itu, 

tahun 1951-1957, bersama Al-Habib Zein bin Abdullah Al-Kaff, beliau memperluas 

serta membangun gedung baru, karena sempitnya gedung lama, sehingga terwujudlah 

gedung yayasan badan wakaf yang diberi nama Yayasan Perguruan Islam Malik 

Ibrahim.
10

 

Aktivitas mengajar Syeikh Umar Baradja tidak hanya di lembaga 

pendidikan, tetapi di rumah pribadinya. Pengajaran ataupun pengajian di rumahnya 

pada waktu pagi dan sore hari, serta majelis ta’lim atau pengajian rutin malam hari. 

                                                           
9 Ibid, h. 88 
10 http://digilib.uinsby.ac.id/647/6/Bab%203.pdf, h. 55 

http://digilib.uinsby.ac.id/647/6/Bab%203.pdf
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Mengingat sempitnya tempat dan banyaknya murid, Syeikh Umar Baradja berusaha 

mengembangkan pendidikan itu dengan mendirikan Yayasan Perguruan Islam atas 

namanya, Al-ustadz Umar Baradja. Ini sebagai bentuk hasil pendidikan dan 

pengalamannya selama 50 tahun. Hingga kini masih berjalan, dibawah asuhan 

putranya, Al-Ustadz Ahmad bin Umar Baradja.  

Amal ibadahnya meluas ke bidang lain, sehingga memerlukan dana yang 

cukup besar, beliau juga menggalang dana untuk kebutuhan para janda, fakir miskin, 

dan yatim piatu khususnya para santrinya, agar mereka lebih berkonsentrasi dalam 

menimba ilmu. Menjodohkan wanita-wanita muslimah dengan pria muslim yang baik 

menurut pandangannya, sekaligus mengusahakan biaya perkawinanya dengan 

dukungan dana dari Al-habib Idrus bin Umar Alaydrus, salah satu karya 

monumentalnya adalah membangun Masjid Al-Khair pada tahun 1971, bersama KH. 

Adnan Chamim, setelah mendapat petunjuk dari Al-Habib Sholeh bin Muhsin Al-

Hamid (Tanggul) dan Al-Habib Zein bin Abdullah Al-Kaff (Gresik). Masjid ini 

sekarang digunakan untuk berbagai kepentingan dakwah masyarakat surabaya.  

Syeikh Umar Baradja menulis sekitar 11 judul buku yang di terbitkan, 

seperti Kitab Al-Akhlaq Lil-Banaat, Al-Akhlaq Lil-Baniin, Sullam Fiqh, kitab 17 

Jauharah, dan kitab Ad’iyah Ramadhan. Semuanya terbit dalam bahasa arab, sejak 

1950 telah digunakan sebagai buku kurikulum di seluruh pondok pesantren di 

Indonesia. Buku-buku tersebut pernah di cetak Kairo, Mesir, pada 1969 atas biaya 

Syeikh Siraj Ka’ki, dermawan Mekkah, yang dibingkai secara Cuma-Cuma ke 

seluruh dunia Islam. Syukur alhamdulillah, atas ridha dan niatnya agar buku-buku ini 



71 
 

menjadi jariyah dan bermanfaat luas, pada 1992 telah di terbitkan buku-buku tesebut 

ke dalam bahasa Indonesia, Jawa, Madura, dan Sunda.
11

 

 

B. Gambaran Umum Kitab Al-Akhlaq Lil Banat 

Kitab Al-Akhlaq Lil Banat karya Syeikh Umar Baradja adalah kitab yang 

membahas tentang akhlaq khusus bagi anak perempuan. Sesungguhnya tingkah laku 

dan akhlak putra putri dan anak didik dari awal perkembangan mereka adalah suatu 

hal yang penting dan tidak boleh dilupakan, karena hal itu merupakan kunci 

kebahagiaan mereka di masa depan. Apabila mereka dibiarkan hingga terbiasa 

dengan tingkah laku atau akhlak yang buruk, maka masa depan merekapun menjadi 

buruk pula, susah untuk dididik kembali, atau mungkin dididik lagi selama-lamanya. 

Kitab Al-Akhlaq Lil Banat terbit dalam 3 jilid, Kitab Al-Akhlaq Lil Banat 

diterbitkan di surabaya oleh Maktabah Muhammad bin Said bin Ahmad Nabhan wa 

Auladihi. Jumlah halaman dan tahun penerbitan Kitab Al-Akhlaq Li Al-Banat adalah 

sebagai brikut:  

1) Jilid I berjumlah 48 halaman tahun terbit 1359 H 

2) Jilid II berjumlah 64 halaman tahun terbit 1374 H 

3) Jilid III berjumlah 92 halaman tahun terbit 1400 H  

Syeikh Umar Baradja mempunyai kemauan untuk berdakwah melalui tulisan. 

Dengan kepandaiannya, Syeikh Umar Baradja dapat menghasilkan berbagai tulisan/ 

buku. Selama ini, sekitar 11 judul buku yang dierbitkan, seperti Al-Akhlaq Lil Banat, 

                                                           
11 Majalah Al-Kisah No. 07/Tahun V/26 Maret – 8 April 2007, h. 88 
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Al-Akhlaq Lil Banin, Sullam Fiqh, kitab 17 Jauharah, dan kitab Ad’iyah Ramadhan. 

Buku-buku tersebut pernah di cetak Kairo Mesir, pada 1969 atas biaya Syeikh Siraj 

Ka’ki seorang dermawan Mekkah, yang di bagikan secara Cuma-cuma ke seluruh 

dunia Islam. Syukur alhamdulillah, atas ridha dan niatnya agar buku-buku ini menjadi 

amal jariyah dan bermanfaat luas.   

Syeikh Umar Baradja juga menulis syair-syairnya dalam bahasa arab dengan 

sastranya yang tinggi. Menurut Ustadz Ahmad bin Umar Baradja, putra tertuanya 

cukup banyak dan belum sempat dibukukan. Selain itu, masih banyak karya lain, 

seperti masalah keagamaan, yang masih bertuliskan tangan dan tersimpan rapi dalam 

perpustakaan keluarga. Kepandaiannya dalam karya tulis disebabkan karena beliau 

menguasai bahasa Arab dan sastranya, ilmu tafsir dan Hadis, ilmu Fiqh dan tasawuf, 

ilmu sirah dan tarikh. Beliau juga menguasai bahasa belanda dan bahasa inggris. 
12

 

Kitab Al-Akhlaq Lil Banaat digunkan di berbagai pondo-pondok pesantren dan 

madrasah-madrasah diniyah se-Indonesia. Bahkan, sejak tahun 1950-an, dijadikan 

kitab wajib. Kepopuleran kitab ini juga dilihat terjemahan buku ke berbagai bahasa 

daerah, seperti jawa, madura dan sunda.  

Gambaran umum Pendidikan Akhlak dalam kitab Al-Akhlaq Lil Banaat karya 

Syeikh Umar Baradja adalah bagaimana pentingnya pendidikan akhlak sejak dini, 

dasar-dasar pendidikan akhlak yaitu al-Qur’an dan Hadits, ruang lingkup akhlak 

seperti akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap Rasulullah SAW, akhak 

                                                           
12 Umar bin Ahmad Baraja, Kitab Al-Akhlaq Lil Banin, (Surabaya: Maktabah 

Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Auladah, 1992), h.7 
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terhadap keluarga, akhlak terhadap para kerabat, akhlak terhadap tetangga, serta 

akhlak terhadap lingkungan sekolahnya seperti guru dan teman. Bahasa yang 

digunakan dalam kitab ini sangat sederhana, sehingga mudah dipahami oleh anak-

anak dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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BAB IV  

MATERI PENDIDIKAN AKHLAK MENURUT SYEIKH  

UMAR BARADJA DALAM KITAB AL-AKHLAK LIL-BANAAT 

 

A. Penyajian Data 

1. Pentingnya Pendidikan Akhlak  

Syeikh Umar Baradja dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat menjelaskan bahwa 

begitu pentingnya pendidikan akhlak bagi anak putri, maka dari itu pendidikan akhlak 

harus diajarkan sejak dini karena agar terbiasa sampai ia dewasa kelak, sehingga ia 

dicintai oleh Allah dan orang-orang sekitarnya. Berikut penjelasan mengenai 

pentingnya pendidikan akhlak terhadap anak.  

 ِبَاَذا تَػَتَخلَُّق اْلِبْنُت؟
يَػْرَضى ََمْبُػْوبًَة ِِف ِكََبَِىا: َيَُِب َعَلى اْلِْبنِت َأْف تَػَتَخلََّق بِاْْلَْخََلِؽ اْلََْسَنِة ِمْن ِصَغارَِىا لَِتِعْيَش   -1

َها َربػَُّها ْيُع النَّاسِ  ، َوُيُِبػَُّها أَْىُلَها َعنػْ  فَػَتْسََتِْيُح ِِف َحَياِِتَا. ،  ، َوٓتَِ

َها   -2 َها أَْيًضا : أَنْػَتْبَتِعَد َعِن اْْلَْخََلِؽ اْلَقِبَحِة ، َكْيََل َتُكْوُف َمْكُرْوَىًة الَيَػْرَضى َعنػْ رَبػَُّها َوَيَُِب َعَليػْ

ْيُع النَّاِس فَػَتْشَقى ِِف َحَياِِتَا.  1َوالَ ُيُِبػَُّها اَْىُلَها َوالَ ٓتَِ

Menurut Syeikh Umar Baradja, “Seorang puti harus memiliki akhlak yang baik sejak 

kecil agar ketika dewasa dalam hidupnya ia di Ridhai oleh Allah SWT, di cintai oleh 

keluarganya dan semua orang. Seorang putri juga harus menjauhi akhlak yang buruk 

agar tidak dibenci oleh Allah SWT, keluarganya dan semua orang serta mendapat 

murka Allah SWT.”  

 

                                                           
1 Umar bin Ahmad Baradja, Kitab Al-Akhlak Lil-Banat jilid I, (Surabaya: Maktabah Ahmad 

Nabhan, 1359), h. 6  
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Syeikh Umar Baradja juga menjelaskan dalam kitabnya, “bahwa pemudi itu dinilai 

oleh masyarakat bukan karena kecantikan wajahnya, banyak bajunya atau gemerlap 

perhiasannya, akan tetapi dengan akhlak dan pendidikannya yang baik.”
2
 

 

Jadi, selain menjelaskan betapa pentingnya pendidikan akhlak untuk anak, 

Syeikh Umar Baradja juga menjelaskan apabila anak putri memiliki akhlak yang baik 

(terpuji) maka akan berdampak baik juga pada kehidupannya, namun apabila anak 

tersebut memiliki akhlak yang buruk (tercela) maka akan berdampak buruk juga bagi 

kehidupannya. 

2. Dasar Pendidikan Akhlak  

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat, pendidikan akhlak bersumber dari Al-

Qur‟an dan Hadits. Materi yang terkandung di dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat 

berisi tentang akhlak yang harus dimiliki oleh anak perempuan dan akhlak yang harus 

ditinggalkan atau dihindari oleh anak perempuan dalam kehidupan sehari-hari.  

Berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai dasar pendidikan akhlak:  

a. Al-Qur’an  

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat terdapat beberapa ayat Al-Qur‟an yang 

menjadi dasar suatu pendidikan akhlak dan ayat tersebut sesuai dengan materi yang 

ada di dalam kitab tersebut. Syeikh Umar Baradja menjadikan Al-Qur‟an sebagai 

sumber atau dasar utama bagi pendidikan akhlak. Salah satu contoh ayat Al-Qur‟an 

                                                           
2 Al-Ustadz Umar Baradja, Al-Akhlak Lil-Banat Jilid 2 (Bimbingan Akhlak bagi Putri-putri 

Anda), (Jakarta: Pustaka Amani, 2013), h. 12 
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yang menjadi dasar pendidikan akhlak ialah Q.S Al-Qalam ayat 4 dan Q.S  Al-Ahzab 

ayat 21: 

          

Artinya: “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”  

                        

        

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” 

 

b. Hadits Rasulullah 

Dasar kedua pendidikan akhlak dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat adalah 

Hadits atau Sunnah Rasulullah. Hadits atau Sunnah ialah segala perkataan, perbuatan 

dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terdapat banyak 

hadits didalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat sebagai dasar pendidikan akhlak, beberapa 

contoh hadits Nabi yang ada dalam kitab tersebut yaitu: 

َا بُِعْثُت ِْلّتََِم َمَكاِرـَ اْْلَْخََلؽ   ِإَّنَّ
“Sesungguhnyaaku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia” (HR. 

Ahmad) 

 

 اهلِل َوُحْسُن اْْلُُلقِ َأْكثَػُرَما يُْدِخُل النَّاَس اْْلَنََّة تَػْقَوى 
“Yang Terbanyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah 

dan akhlak yang baik.” 
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3. Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak 

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat tidak dijelaskan pembagian ruang lingkup 

pendidikan akhlak, namun penulis membagi beberapa ruang lingkup akhlak dalam 

penyajian data yang berada dalam kitab tersebut agar dapat dipahami oleh pembaca. 

Ruang lingkup pendidikan akhlak dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat ialah Akhlak 

terhadap Allah SWT, akhlak terhadap Rasulullah SAW, dan akhlak terhadap sesama 

manusia (akhlak terhadap keluarga seperti orang tua, karib kerabat, saudara, teman, 

pelayan, tamu, guru, dan lain-lain), 

Berikut beberapa penjelsan mengenai ruang lingkup pendidikan akhlak 

menurut Syeikh Umar Baradja dalam kitab Al-Akhlak Lil-banaat: 

a. Akhlak terhadap Allah SWT 

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat, Syeikh Umar Baradja menjelaskan alasan 

mengapa kita harus berakhlak terhadap Allah SWT dan kewajiban apa saja yang 

harus dilakukan anak perempuan terhadap Allah SWT sebagai hambaNya. 

 نَِعُم اهلِل ُسْبَحانَُو َوتَػَعاَل 

نْػَيا ، َفَخَلَقِك َربُِّك ، َوَحسََّن  . 1 َر َمْوُجْوَدٍة ِِف َىِذِه الدُّ   ُصْوَرَتِك : أَيػَّتُػَها اْلِبْنُت اْلَعزِيْػزَُة: َلَقْد ُكْنِت َغيػْ

نَػْْيِ : تَػْنظُرِْيَن ِِبَِما اْْلَ  ْشَياَء ، َوأُُذنَػْْيِ : َتْسَمِعْْيَ ِِبَِما اْْلَْصَواَت، َوِلَسانًا : تَػَتَكلَِّمْْيَ ِبِو بَِأْف أَْعطَاِؾ َعيػْ

َفُعِك ، َوتَػْبَتعِ  نَػُهَما ِِف َأْشَغاِلِك ، َورِْجَلْْيِ : َّتِْشْْيَ َعَلْيِهَما ِإَل َما يَػنػْ ِدْيَن ِِبَِما َعمَّا ، َوَيَدْيِن : َتْستَػْعِمِليػْ

                                                                                َيُضرُِّؾ. 
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ْبَصاَر َواْْلَ قَاَؿ اهلُل تَػَعاَل : )َواهلُل َأْخَرَجُكْم ِمْنُبطُْوِف أُمََّهاِتُكْم الَتَػْعَلُمْوَف َشْيًئا ، َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع 

 (                                                                                َواْْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرْوفَ 

َر . 2 ِمَن الشَّرّْ ، ُُثَّ َلَْ ََيَْعْلِك َربُِّك ِمْثَل اْْلَيَػَواِف ِبََل َعْقٍل ، َوَلِكْن َخَلَق َلِك َعْقًَل : ُّتَيّْزِْيَن ِبِو اْْلَيػْ

، َحَّتَّ رَبػََّياِؾ تَػْربَِيًة ِك َواْلَِْمْيِل ِمَن اْلَقِبْيِح ، َوُىَو الَِّذْى َوَضَع الشََّفَقَة َوالرَّْٔتََة ، ِِف قُػُلْوِب أَبِْيِك َوأُمّْيْ 

ِة َواْلَعاِفَيِة َونِْعَمِة اْْلْكِل َوالشُّرْ  ِب َونِْعَمِة النػَّْوـِ َحَسَنًة . َوُىَو الَِّذْي أَْعطَاِؾ ُكلُّ نِْعَمٍة ، ِمْثِل نِْعَمِة الصّْحَّ

3َوالرَّاَحةِ 
                                                                                       

Syeikh Umar Baradja menjelaskan bahwasannya, “Allah SWT telah menciptakan 

manusia di dunia ini serta mengindahkan bentuk manusia yakni dengan memberikan 

kedua mata untuk melihat segala sesuatu, kedua telinga untuk mendengar berbagai 

suara, lidah dan lisan untuk berbicara, kedua tangan untuk untuk bekerja, kedua 

kaki untuk berjalan menuju segala sesuatu yang diinginkan, memberi akal agar 

dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dll. Allah elah berfirman 

dalam Q.S An-Nahl ayat 78 yang artinya “Dan Allah SWT mengeluarkan kamu dari 

perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur”. Alaah SWT juga 

memberikan nikmat kasih sayang yang di sampaikan melalui kasih sayang kedua 

orang tua terhadap anak-anaknya, kemudian memberikan nikmat berupa kesehatan 

wal‟afiat, rizki seperti rizki makan dan minum, serta nikmat tidur dan istirahat. 

Maka dari itu kita sebagai hamba Allah SWT harus mensyukuri atas segala nikmat 

yang Allah berikan kepada kita semua serta beribadah dan bertaqwalah kepada 

Allah SWT agar kenikmatan tersebut bisa ditambahkan serta wujud syukur kita 

terhadap Allah SWT. 

Pada materi akhlak terhadap Allah SWT, Syeikh Umar Baradja menjelaskan 

mengapa manusia wajib berakhlak kepada Allah SWT?, karena Allah SWT telah 

menciptakan manusia kedunia ini dengan sempurna atau baik bentuknya, dan 

                                                           
3 Umar Bin Ahmad Baradja, Kitab Al-Akhlak Lil-Banat Juz 1, (Surabaya, Maktabah Ahmad 

Nubhan: 1374 H), h. 8 
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memberikan nikmat-nikmat yang luar biasa terhadap kehidupan manusia. Maka 

kewajiban manusia terhadap Allah SWT ialah mentauhidkan atau mengesakan Allah   

SWT serta beribadah kepada Allah SWT. 

 

b. Akhlak terhadap Rasulullah SAW 

Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT adalah sebagai penyempurna 

akhlak manusia. Maka kita wajib mengikuti akhlak-akhlak Rasulullah SAW dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat, Syeikh Umar Baradja 

menjelaskan alasan mengapa kita wajib berakhlak terhadap Rasulullah SAW, serta 

beberapa contoh akhlak Rasulullah SAW yang wajib kita contoh atau tiru ialah 

sebagai berikut: 

 َواِجُب اْلِبْنِت َْمَْو نَِبيػََّها

  َوآلِِو َوَسلََّم َلُو َحقّّ َعِظْيٌم َعَلْيَك ، َوَحقُُّو َأْعَظُم اْْلُُقْوِؽ بَػْعَد َحقّْ  ِاْعَلِمى َأفَّ النَِّبُّ َصلَّى اهللُ َعَلْيوِ  -1

َوُىَو الَِّذى ْفَضُل ااْلَنِْبَياِء َواْلُمْرَسِلْْيَ ، اهلِل تَػَعاَل ، َوااْلََدُب َمَعُو آَكُد اْْلَداِب َواَْوَجبُػَها ، فَػُهَو ا

.اََتى ِبِدْيِن ااْلِسَلَـِ ، َوِبَواِسطَِتِو َعَرْفِت َربَِّك َوفَػرَّْقِت بَػْْيَ اْلَََْلِؿ َواْلََْراـِ ، َواْلَْْْيِ َوالشَّ     رّْ

َلْيِو َوآلِِو َوَسلََّم أََبًدا ، فَػَيِجُب َعَلْيِك َاْف ُتُِبػّْْيِو َغايََة نَِبيَِّك َصلَّى اهلُل عَ  َوِإنَِّك الَتَػْقِدرِْيَن َأْف ََتْزِىْ   -2

ْيَع اُمَِّتِو ، َوِِف اْلَِْدْيِث : َاِحبُّوا   اهلَل ِلَمااْلَمَحبَِّة ، َوَأْف ُتُِِّبّْْ أَْيًضا أَْىَل بَػْيِتِو ، َوَاْصَحابَُو َوٓتَِ

. َوِِف َحِدْيِث اْْلَخِر : ِاْحَفظُْوِِنْ يَػْغُدوُْكْم ِبِو ِمْن نَِعِمِو ، َوَاِحبػُّ  ْوِِن ِْلُبّْاهلِل ، َوَاِحبػُّْوا اَْىَل بَػْيَِّت ِْلُِّبّْ
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: ِِف َاْصَحاِِبْ ، الَتَػتَِّخُذْوُىْم َغَرًضا ِمْن بَػْعِدْى ، َفَمْن َأَحبػَُّهْم فَِبُحِّبّْ َأَحبػَُّهْم ، َوَمْن أَبْػَغَضُهْم 

 .ِخْيِو َما ُيُِبُّ لِنَػْفِسوِ َحدُُكْم َحَّتَّ ُيُِبَّ اِلَ الَيُػْؤِمُن اَ  َوِِف اْلَِْدْيِث اْْلَخِر:

ْيِع اََواِمرِِه ، َكَما قَاَؿ تَػَعاَل : "َوَما آَتاُكُم الرَُّسْوُؿ فَ   -3 ُخُذْوُه َوَيَُِب َعَلْيَك اَْيًضا : َاْف ُتِطْيِعْيِو ِِف ٓتَِ

ِديْػَنُو ، َوَما نَػَهاُكْم َعْنُو فَانْػتَػُهْوا" "َمْن يُِطِع الرَُّسْوَؿ فَػَقْد اَطَاَع اهلَل" َوِمْن طَاَعِتِو : َاْف تَػْنُصرِى 

: َمْن َاْحى ُسنََِّّت : فَػَقْد َأَحبَِِّن ِبَقْوِلِك َوِفْعِلِك ، َوَأْف ُُتِْي ُسنََّتُو َوتَػتَِّبِعْيِو ِِف َأْخََلِقِو َوِِف اْلَِْدْيِث 

تَػَعاَل : ِإفَّ اهلَل . َوَأْف ُتَصلّْى َعَلْيِو َكَما أََمَرِؾ اهلُل بَِقْولِِو ، َوَمْن َأَحبَِِّن : َكَن َمِعى ِِف اْْلَنَِّة 

َلَة ْوًصا لَ َوَمآلِئَكَتُو ُيَصلُّْوَف َعَلى النَِّّبّْ . يَآيػَُّها الَِّذْيَن آَمنُػْو َصلُّْوا َعَلْيِو َوَسلُّْمْوا َتْسِلْيًما" َوُخصُ  يػْ

َلِة اْلُْْمَعِة َفَمْن اْلُْْمَعِة َويَػْوَمَها ، َكَما ِِف اْلَِْدْيِث :اَْكِثُرْوا ِمَن الصَََّلِة َعَلىَّ ِِف يَػوْ  ـِ اْلُْْمَعِة َولَيػْ

 فَػَعَل َذِلَك : ُكْنُت َلُو َشِهْيًدا َوَشاِفًعا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة. 

َشِدْيَد  َوَوَرَد ِِف اْلَِْدْيِث : َافَّ ثَػْوبَػَنا َرِضَي اهلُل َعْنُو َمْوَل َرُسْوِؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم : َكافَ   -4

ْوِؿ ، قَِلْيَل الصََّْبِ َعْنُو ، فَاَتَاُه َذاَت يَػْوـٍ َوَقْد تَػَغيػََّر َلْونُُو يُػْعَرُؼ اْْلُْزُف ِِف َوْجِهِو فَػَقاَؿ َحبَِّة لِلرَّسُ اْلمَ 

ِِب َمَرٌض َواَل فَػَقاَؿ يَاَرُسْوَؿ اهلِل ، َما: َما َغيػََّر َلْوَنَك؟  َلُو َرُسْوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوآلِِو َوَسلَّمْ 

َر َأِنَّ ِإَذا َلَْ اَرَاَؾ : ِاْستَػْوَحْشُت َوْحَشًة َشِدْيَدًة  َحَّتَّ اَْلَقاَؾ ، ُُثَّ ذََكْرُت اْْلِخرََة فََاَخاُؼ َوَجٌع ، َغيػْ

أَْدَِن ِمْن َمْنزِلَِتَك ، َوِافَّ ََلْ  َوِاِنّْ ِاْف َدَخْلُت اْْلَنََّة َفِفى َمْنزَِلةٍ َاْف الَاَرَاَؾ ِْلََنَك تُػْرَفُع َمَع النَِّبيػّْْْيَ ، 
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ْيَن اَنْػَعَم اهللُ اَْدِخِل اْْلَنََّة : اَل اََراَؾ اَبًدا . فَػنَػَزَؿ قَػْولُُو تَػَعاَل : َوَمْن يُِطِع اهلَل َوَرُسْوَؿ فَأُلَِئَك َمَع الَّذِ 

ْيِقْْيَ َوالشَُّهَدآِء َوا ًقا.َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيػّْْْيَ َوالصّْدّْ 4لصَّاْلِِْْيَ َوَحُسَن اُولَِئَك َرِفيػْ
 

Syeikh Umar Baradja dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat memerintahkan 

kepada anak perempuan agar mengagungkan Nabi Muhammad SAW dan wajib 

mencontoh akhlak Rasulullah SAW, karena beliaulah yang telah mengajarkan agama 

Islam dan dengan perantara Rasulullah SAW kita dapat mengenal Allah SWT dan 

dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta dapat mengetahui 

mana yang halal dan mana yang haram. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk 

mencintai Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya melebihi cinta kita pada 

diri sendiri dan keluarga sendiri, mentaati perintah Rasulullah SAW seperti yang 

dijelaskan pada Q.S Al-Hasyr: 7 “Dan apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW 

kepadamu, maka terimalah ia, dan apa yang telah dilarangnya maka tinggalkanlah.” 

Dan Q.S An-Nisa: 80 “Barang siapa menaati Rasulullah (Utusan Allah), maka ia 

pun telah menaati Allah.”. 

Dari penjelasan tersebut diatas, maka kita wajib mengagungkan Rasulullah 

SAW, mencintai Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, 

mencontoh akhlak Rasulullah SAW dan menaati perintah Rasulullah SAW dan 

meninggalkan larangannya, karena jika kita menaati perintah Rasulullah maka kita 

juga taat kepada Allah SWT. 

c. Akhlak Terhadap Sesama Manusia 

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat, Syeikh Umar Baradja menjelaskan 

beberapa akhlak terhadap sesama manusia. Yang termasuk akhlak terhadap sesama 

manusia adalah akhlak terhadap kedua orang tua (ayah dan ibu), saudara, karib 

kerabat, pelayan, tetangga, guru, dan teman. Berikut penjelasan mengenai akhlak 

terhadap sesama manusia dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat: 
                                                           

4 Umar bin Ahmad Baradja. Kitab Al-Akhlak Lil-Banat Jilid II, (Surabaya: Maktabah Ahmad 

Nubhan, 1374), h. 18 
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1) Akhlak terhadap kedua orang tua (Ibu dan Ayah) 

Sebelum menjelaskan materi akhlak terhadap kedua orang tua, Umar 

Baradja terlebih dahulu menjelaskan tentang kasih sayang ayah dan ibu terhadap anak 

perempuannya. 

 أُمُِّك الرَِّحْيَمُة َوَرْٔتَُة اْْلَبِ 
ًرا ِِف  يػَّتُػَهاِاْعَلِمى أَ  -1 رًَة ِإَل َأْف َكَبَِت ، اْلَفَتاُة : َأفَّ أُمُِّك َتِعَبْت َكِثيػْ تَػْربَِيِتِك ، ِمْن ِحْْيِ ُكْنِت َصِغيػْ

ا ، َواَلُتُِبُّ َأَحًدا َأْكثَػَر ِمْنِك ، َوتَػَتَمِنَّ اَ  ْف َوِىِي َمَع تَػَعِبَها : َصاِبرٌَة َعَلْيِك ، َمْسُرْورٌَة ِبِك ِجدِّ

ِك َتُكْوِِن َأْحَسَن اْلبَػَناِت : َٔتََلْتِك ِِف َبْطِنَها ِتْسَعَة َأْشُهٍر ، ُُثَّ أَْرَضَعْتِك َواْعتَػَنْت بَِنظَاَفِة ِجْسمِ 

ـَ ، وَ  َوثَِياِبِك ، َواْستَػَعدَّْت ِبِفَراِشِك النَِّظْيِف : لِتَػَناِمى ُمْسََتُِْيًَة ، ُُثَّ َعلََّمْتكِ  َما اْلَمْشَى َواْلَكََل

 َأْكثَػَر فَػَرَحَها ِإَذا ابْػَتَدْأِت اَْو تَػَتَكلَِّمْْيَ! 

َـّ تَػْغَتِسُل َبَدَنِك َوَوِجَهِك أُُمِك تَػْعَتِِن  -2 ِبِك ِِف ُكلّْ َوْقٍت : َفِفى الصََّباِح تُػَنبػُّْهِك ِمْن نَػْوِمِك ،ُ 

َنِك ، ُُثَّ تُػْلبِ  َفَة ، َوَعيػْ ِضرَُلِك ُصبُػْوَحِك ، َوِِف الظُّْهِر : َوُّتَشُّْط َشَعَرِؾ ، ُُثَّ ُتُْ ُسِك اْلَمََلِبِس النَِّظيػْ

ـُ َلِك َغَداَءِؾ، َوِِف الّْيِل : تُػَهيُّْئ َلِك َعَشاَءِؾ ، َوِىَي َداِئًما َُتُْرُسِك ِمْن ُكلّْ َمايُػْؤِذْيِك : إِ  َذا تُػَقدّْ

 َمَشْيِت اَْوَقَدْعِت، اَْو َلِعْبِت أَْوَرَقْدِت.

ُتِك أُمُّ  -3 ًرا ِاَذا َفرِْحِت ، وََكَنْت ِصحَُّتِك طَيَّْبًة ، َوَُتَْزُف ِاَذا َحزِْنِت ، أَوَْكاَنْت ِصحَّ ِك تَػْفرَُح َكِثيػْ

 ُمْنَحرَِفًة ، فَػَتْدُع اهلَل لَِيْشِفَيِك ِمْن َمَرِضِك ، َوتَػْعَمُل ُكلَّ َشْيٍئ يَْأِتى َلِك بِالصّْحَِّتِك ، َوالَيَػُزْوؿُ 

  ا ِاالَّ ِاَذا تَػَعافَػْيِت َّتَاًما.ُحْزنُػهَ 
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 اَبِيَػَها َكاف ِلَرُجٍل بِْنُت ُيُِبػَُّها ََمَبًَّة َشِدْيَدًة : ِْلَنػََّها تَػْعَمُل بَِنَصاِئِحِو ، َوَذاَت يَػْوـٍ َخاَلَفْت َنِصْيَحةَ 

َرَىا اَ  َها ، َوتَْأُكُل ِبََلِنظَاـٍ ، َفَحذَّ بُػْوَىا ِمْن َذاِلِك ، َوَلِكنػََّها َماَسََِعْت  ، َفَكاَنْت ُِتَلُّْط ِِف َأْكِليػْ

ا :  َكََلَمُو ، َحَّتَّ ُأِصْيَبْت ِبَْغٍص َشِدْيٍد ، َفَدَعا اْْلَُب ََلَا طَِبْيًبا ، َوبَػْعَد َاْف فَػَتشَّ الطَِّبْيُب َمَرَضهَ 

َواِء ، فَاْشتَػَراُه أَبُػْوَىا  ٍن َغاٍؿ ، ُُثَّ َسلََّم لِلطَِّبْيِب ُأْجَرَتُو اْلَغالَِيَة ِمَن الصَّْيَدلِيَِّة بَِثمَ َكَتَب اْسَم الدَّ

 أَْيًضا ، َوَلِكنػََّها الَيُػَباِل ِبَذاِلِك ، ِْلَنَُّو ُيُِبُّ أَنْػُتْشَفى بِْنُتُو َسرِيْػًعا.

َناَىا فَػَرًحا ، َواْمَتََلَ  قَػْلبُػَها َلٍة :  َلمَّا َرَأِت اْلِبْنُت َشَفَقَة اَبِِيَها : َدَمَعْت َعيػْ ُسُرْوًرا ، َوبَػْعَد أَيَّاـٍ قَِليػْ

،  تَػَعاَفْت ِمْن َمَرِضَها ، فَػَعاَىَدْت أَبَاَىا َعَلى َأْف تَػْعَمَل َداِئًما بَِنَصاِئِحِو ، َواَلُِتَالَِفُو ِِف أََواِمرِهِ 

5.َحَّتَّ َتْسَلَم ِمَن اْْلََذى ، َوَتِعْيَش ِِف َراَحةٍ 
 

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat telah dijelaskan bahwasannya kasih sayang 

seorang ibu dan ayah tidak ada yang menandingi, ibu yang telah mengandung, 

melahirkan, merawat serta mendidik kita sejak kecil hingga dewasa, meskipun 

demikian ibu tidak pernah mengeluh walau sesulit apapun, karena seorang ibu 

sangat tulus memberikan kasih sayangnya padaanak-anaknya. Tidak hanya ibu, 

seorang ayah juga sangat menyayangi anaknya, ia selalu bekerja keras demi 

menafkahi anak-anak dan isterinya, bahkan seorang ayah pun sangat panik jika 

anaknya jatuh sakit, seorang ayah langsung memanggil dokter dan ia membelikan 

obat untuk anaknya agar anaknya lekas sembuh. Tidak hanya itu saja, masih banyak 

lagi kasih sayang yang diberikan oleh seorang ayah dan ibu.  

Dalam penjelasan diatas, begitu besar rasa kasih dan sayang orang tua 

terhadap putrinya, maka kita sebagai putra/i nya wajib berbhakti kepada kedua orang 

tua. Kewajiban kita sebagai anak yang berbhakti kepada kedua orang tua ialah 

mencintai keduanya dari lubuk hati yang paling dalam, menghormati keduanya, 

                                                           
5Ibid, h. 20  
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selalu membuat orang tua bahagia, mendengar nasihatnya, taat dengan perintahnya, 

selalu tersenyum dan sopan santun dihadapannya, serta mendo‟akan untuk kesehatan 

dan keselamatan beliau.  

Dalam tema akhlak terhadap ayah, Syeikh Umar Baradja menggunakan tema 

“Abuuki Asy-Syafiiqu” yang berarti “Ayahmu yang Berbelas Kasih”. Di dalamnya 

terdapat beberapa alasan mengapa seorang anak harus berakhlak kepada seorang 

ayah.  

 أَبُػْوِؾ الشَِّفْيقُ 

أَْيًضا ِمْثَل أُمِّْك : َِيْرُُج ُكلَّ يَػْوـٍ ِمَن اْلبَػْيِت ، َصاِبرًا َعَلى ِإْعَلِمى أَيػَّتُػَها اْلِبْنُت : أَنَّا أَبَاِؾ ُيُِبُِّك  -1

ِتِك : التػََّعِب َواْلَْرّْ َوالبَػْرِد ، فَِلَماَذا ُكلُّ َذاِلَك؟ لَِيْكَتِسَب َمااًل يُػْنِفُقُو َعَلْيِك َوَعَلى أُمِّْك ، َوِإْخوَ 

َفَعُتِك  فَػَيْشََتِى َلِك َمََلِبَس َوااْلَْطِعَمَة ، ْيَع َما َُتَْتا ِجْْيَ ِإلَْيِو ، َوِإَذا طََلْبِت ِمْنُو َشْيًئا ِفْيِو َمنػْ َوٓتَِ

 اَلَّيْنَػُعِك ِمْنُو ، َبْل يُػْعِطْيِك َمْقُصْوَدِؾ َوُىَو فَػْرَحاُف.

َعْنِك ُكلَّ َشْيٍئ َيُضرُِّؾ ،  أَبُػْوِؾ ُيُِبُِّك َأْف َتِعْيِشى َساِلَمًة ِمَن اْْلََذى َواْلَمَرِض ، َوِلَذاِلَك َّيَْنعُ  -2

ًرا ، َوَدَعا َلكِ   َويَْاُمُرِؾ َأْف ُُتَاِفِظى َعَلى ِصحَِّتِك ، ِلَكْيََل َّتَْرِضى ، فَِإَذا َمِرْضِت َحزَِف َعَلْيِك َكِثيػْ

ِتِك ا  ْلَغالَِيِة.طَِبْيًبا ، َواْشتَػَرى َلِك أَْدِويًَة ، َوالَيُػَباِل ِبُكلّْ َخَسارٍَة ِمْن َأْجِل ِصحَّ
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اْلَمْدرَاَسِة َوَيْشََتِى َلِك اْلُكُتَب أَبُػْوِؾ يُػَفكُّْر ُكلَّ َوْقٍت : ِِف َشْأِف تَػْربَِيِتِك ، َوِلَذاِلِك يُْدِخُلِك  -3

َلًة ِِف ِعْلِمَها َوأََداَوِت التػَّْعِلْيِم ، لَِتتَػَعلَِّمى َوتَػتَػَهذََّب َأْخََلُقِك ، َوَتُكْوِِن ِِف ُمْستَػْقَبِلِك، اْمَرأًَة َكامِ 

 6 َعًة لِنَػْفِسَها َولَِقْوِمَها.وآَدِِبَا، نَافِ 

Syeikh Umar Baradja menjelaskan bahwa “Sesungguhnya seorang ayah sangat 

mencintai anaknya sama halnya dengan ibu. Ayah selalu bekerja setiap hari dengan 

sungguh-sungguh dan bersabar dalam mencari nafkah untuk menghidupi 

keluarganya. Ia selalu memenuhi kebutuhan keluarganya terutama ank-anaknya agar 

selalu bahagia dan gembira. Ayah selalu memelihara kesehatan dan menjaga 

anaknya agar terhindar dari segala macam gangguan. Apabila anaknya sakit maka 

ia sedih dan segera bergegas memanggil dokter atau mengantarkannya untuk 

berobat ke dokter serta membelikan obat-obatan demi kesembuhan anaknya. Dan Ia 

selalu berdo‟a kepada Allah SWT demi kesehatan dan keselamatan keluarganya. 

Ayah juga selalu memikirkan pendidikan anak-anaknya, ia akan memasukkan 

sekolah anak-anaknya kitab-kitab atau buku pelajaran dan alat-alat sekolah/ belajar 

lainnya untuk anaknya agar masa depannya menjadi orang yang sempurna dalam 

ilmu dan akhlak yang berguna bagi agama dan bangsanya. 

Dalam tema akhlak terhadap seorang ibu, Syeikh Umar Baradja 

menggunakan tema “Syafaqat Al-Umm” yang artinaya “Belas Kasih Ibu”. Di 

dalamnya terdapat bentuk kasih sayang seorang ibu kepada anak perempuan yang 

telah berbhakti kepada seorang ibu. 

 َشَفَقُة اْْلُْـّ 

َنٌة ِإَل َسيَّْدتَِنا َعاِئَشَة  -1 َها َثََلَث َّتََراٍت َجاَءْت ِمْسِكيػْ َها : َُتِْمُل اْلبَػَنتَػْْيِ ََلَا ، فَػَنا َولَتػْ َرِضَي اهللُ َعنػْ

َنُة ُكلَّ َواِحَدٍة ِمَن اْلِبْنتَػْْيِ َّتْرًَة ، َوَرفَػَعْت ِاَل َفِهَما َها بِْنتَػَها  ، فََأْعَطِة اْلِمْسِكيػْ َّتْرًَة لَِتْأُكَلَها ، َفطََلَبتػْ

                                                           
6 Umar bin Ahmad Baradja. Kitab Al-Akhlak Lil-Banat Jilid I, (Surabaya: Maktabah Ahmad 

Nubhan, 1359), h.19 
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َها ، َوَاْخبَػَرتِ  نَػُهَما ، َفُسرَّْت َسيَّْدتُػَنا َعاِئَشُة ِمنػْ النَِّبَّ  ، َفَشَقِت التَّْمرََة الََِّّت تُرْيُد َأْف تَْأُكَلَها بَػيػْ

َها.اهلَل َقْد أَْوَجَب ََلَا اْْلَنََّة ، َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوآلِِو َوَسلَّم ِبِقصَِّتَها. فَػَقاَؿ : ِإفَّ   ِبَسَبِب َرْٔتَِتَهو لِِبْنتَػيػْ

َعٌة ِْلُمَّْها ، َوِلَذاِلَك أُمََّها ُتُِبػَُّها َكِثيػْرًا ، َوَذاَت يَػْوـٍ َمِرَضْت نَِعْيَمُة ، فَ  -2 َطَهَر اْْلُْزُف نَِعْيَمُة بِْنٌت ُمِطيػْ

ـَ ، َوالَ تَْأُكَل ِإالَّ َعَلى َوْجِو أُمَّْها ، َحَّتَّ َساَلِت  يْػَها ، َوَصاَرْت الَتَػْقِدُر َأْف تَػَنا ُمْوُع َعَلى َخدَّ الدُّ

 ََلَا. قَِلْيًَل ، َوَداِئًما َتْدُعو اهلَل َأْف َيْشِفَى بِْنَتَو الََِّّت ُتُِبػَُّها ، ِإَل َأْف ُشِفَيْت ، َوَزاَدْت ََمَبَّتُػَها

Syeikh Umar Baradja menjelaskan bahwasanya, “Seorang ibu sangat menyayangi 

anak yang berbhakti kepada orang tua, taat kepada ayah dan ibunya. Bahkan ketika 

tidak memiliki banyak makanan, ibu rela tidak makan demi untuk anak-anaknya, 

agar anaknya tidak kelaparan. Dan ketika anaknya jath sakit ibunya sangat sedih, ia 

tak dapat tidur dan hanya makan sedikit saja. Ia selalu berdo‟a kepada Allah SWT 

agar anaknya disembuhkan dari penyakitnya dan selalu berdo‟a untuk keselamatan 

anak-anaknya karena ia sangat mencintai anak-anaknya.
7
 

Dalam tema lain, syeikh umar baradja menjelaskan tentang kewajiban 

anak perempuan terhadap kedua orang tua.  

 َماَذا َيَُِب َعَلْيِك ِلَواِلَدْيكِ 

ِك ِمَن اْْلَتْػَعاِب أَيػَّتُػَها اْلِبْنُت اْلَعزِيْػزَُة : َلَقْد َعَرْفِت َقْدَر ََمَبَِّت َواِلَدْيِك َلِكَوَما َلِقَيا ِِف َسبِْيِل تَػْربَِيتِ 

ْحَساِف ، َوَاْف تَػْعَمِلى  َواْلَمَشقَّاِت ، َوُُهَا َصاِبَراِف  َمْسُرْوَراِف ، فَػَيِجُب َعَلْيِك َأْف تُػَقابِِلى َىَذ ااْلِْحَساَف بِااْلِ

َنِفى ِبرُِّْهَا َوَمَع َذاِلَك َتْشَهِدْيَن اْلَفْضَل َواْلِمنََّة َلَُ  َما ، َوتَػْعََتِِفْْيَ اَنَِّك َما ُقْمِت َّتَاًما ُكلَّ َما َتْسَتِطْيِعيػْ

 ِِبُُقْوِقِهَما ، َوَأْف تَػْعَمِلى ِِبَِذِه اْلَواِجَباِت :

                                                           
7 Ibid, h. 19 
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َفرُّْح َأْف ُتُِبػّْْيِهَما ِمْن َصِمْيِم قَػْلِبِك ، َوَُتََْتِِمْيِهَما َغايََة ااْلِْحَتَاـِ ، َوتُػَعاِمِلْيِهَما ِبُكلّْ َشْيٍئ يػُ   -1

ُرُُهَا َوُتْصِغى ِإَل َنَصاِئِحَها ، َوتُػَباِدرِى ِاَل اْمِتثَاِؿ اََوامِ َما ،َوَُتََْتِزِى ِمْن َأىّْ َشْيٍئ قُػُلْوبَػهُ  ، رُِِهَاُيَكدّْ

ََلَُما َوَقَضاِء َحَواِئِجِهَما ، َوُتَصاِفِحْيِهَما ُكلَّ َصَباٍح َوَمَساٍء ، َوتُػَقابِِلْيِهَما ِبَوْجٍو َبسَّاـٍ ، َوَتْدِعى 

َراْلَْزَاُعْمِر، ِِف َخْْيٍ َوَعاِفَيةٍ ِبطُْوِؿ الْ  ،َعَلى ُحْسِن ءِ ، َوِِبُُصْوِؿ َمَقاِصِدُِهَا، َوبَِأْف ََيْزِيَػُهَما اهلُل ًخيػْ

 تَػْربَِيِتِهَما

َرْٔتٌَة : تَػَتَمتَِّعْْيَ بِلنَّطَِر َوأَنْػتَػْعَلِمى َأفَّ بَػَقاَء َواِلَدْيَك نِْعَمٌة َلِك ِمَن اهلِل َعِظْيَمٌة، َوبَػرََكٌة َعَلْيِك وَ  -2

َما ِمْن َرُجٍل يَػْنظُُر ِاَل َوْجِو َواِلَدْيِو َنْظَر َرْٔتٍَة : اِلَْيِهَما، َوِِف َذاِلَك ثَػَواٌب َعِظْيٌم، َكَما ِِف اْلَِْدْيِث: 

نَػُهَما ُكلَّ يػَ  ْوـٍ ، َوُتَشاِورِيْػنَػُهَما ِِف اُُمْورِِؾ. َوُتْدِخِلْْيَ ِااَل َكَتَب اهلُل َلُو ِِبَا َحجًَّة َمْقبُػْوَلًة : َوُتَصاِفِحيػْ

َفَما اَْعَظَم َىِذِه النػَّْعَم! َوَما السُُّروَرَعَلْيهَما ، َوتَػْقِضْْيَ َحَواِئَجُهَما، َوَيْدُعَواِف َلِك ِبُكلّْ َخْْيٍ ، 

نػّْْعَمِة ِبُوُجْوِد َواِلَديْػَها : ِاالَّ ِاَذا فَػَقَدتْػُهَما، َاْجَزَؿ َىَذا الثػََّواَب! َفَحقِّا الَتَػْعِرُؼ اْلِبْنُت ـ!بْػَلَغ ال

 اِقِهَما.فَػُهَناَؾ ُتُِسَّو بِاْلََْسارَِة اْلَعِظْيَمِة ، َواْْلُْزِف الشَِّدْيِد َعَلى ِفرَ 

ِهَما بِاَسِِْهَما ، َوالََتْضَحِكى َواَنْػَتْستَػْعَمِلى اْْلََدَب َمَعُهَما ِِف ُكلّْ َوْقٍت : َفََل َتْسَتْدِبرِْيِهَما َواَل َتْدِعيْ  -3

 ِِبَْضَرِِتَِما ، ِِف َغْْيِ َمْوِضِع الضَِّحِك أَْو ِبَصْوٍت َشِدْيٍد ، َواَل تَػْنظُرِى اِلَْيِهَما ِبَعْْيٍ َحادٍَّة ، َوالَ 

َواَل تَػْرَفِعى َصْوَتِك فَػْوَؽ َصْوِِتَِما، َتْكِذِِب َعَلْيِهَما، أَْوَتْشِتِمْيِهَما، أَْوتَػَتَكلَِّمى َمَعُهَما ِبَكََلـٍ قَِبْيٍح ، 

ُلَغنَّ ِعْنَدَؾ اْلِكبَػَر قَاَؿ اهلُل تَػَعاَل: "َوَقَضى رَبَُّك َأْف الَتَػْعُبُد  ْوآ ِاالَّ اِيَّاُه ، َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا يَػبػْ
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َهْرُُهَا، َوُقْل ََلَُما قَػْواًل َكرِّْيًا ، َواْحِفْض ََلَُما َأَحُدُهَُآ أَوِْكَلُهَما : َفََل تَػُقْل ََلَُمآ : ُأؼٍّ ، َواَل  تَػنػْ

 َجَناَح الذُّؿّْ ِمَن الرَّْٔتَِة ، َوُقْل َربّْ اْرَٔتُْهَما ، َكَما رَبػََّياِِن َصِغْْيصا"

َوَتْذَىِّب ُكلَّ يَػْوـٍ ِاَل ِك َوَأْف َُتِْرِصى َداِئًما َعَلى ِرَضا َواِلَدْيِك : بَِأْف ََتَْتِهِدى ِِف ُمطَاَلَعِة ُدُرْوسِ  -4

َها ِِف َمَواِضِعَها ، َوالَ  ْيِع أََدَواِتِك ، َوتُػَرتِّْبيػْ تُػَغْيِّْى  اْلَمْدَرَسِة ، َوُُتَاِفِظى َعَلى ُكتُِبِك َوَمََلِبِسِك، َوٓتَِ

َها، َوَأْف تَػْعَمِلى ِِف اْلَمْنزِِؿ َوَخارِجِ  ْءِذْى َأَحًدا ِمْن ، َواَل ُتو َشْيٍئ يُػَفرُّْحُهَماِو، ُكلَّ أَْوُتَضيِّْعى َشْيًئا ِمنػْ

َلِتِك ِِف ، َواَل تَػَتخَ ِاْخَواِتِك،َوَأَخَواِتِك،أَْو َأَحًدا ِمَن اْْلَاِدَماتِ  اَصِمى َمَع بَػَناِت ِجيػْرَاِنِك، أَْوَزِميػْ

 اْلَمْدَرَسةٍ 

ـَ النَّاِس َوِاَذاَلَْ يُػْعِطَياِؾ َمْطُلْوَبِك : فَاْسُكَِّت ، ِإَذا طََلْبِت ِمْن َواِلَدْيِك َشْيًئا ، َفََل َتْطلُِبْيِو أَمَ  -5 ا

ِْلَنػَُّهَما اَْعَرُؼ ِبََصاْلِِِك، َواْحَذرِى اَنْػتَػْغَضِّب ، اَْو تُػَهْمِهِمى، اَْو تُػَعبِّْسى َوْجَهِك اَْو تُِلحّْى 

   : فََاْحِسِِن َىْيَئَة ُجُلْوِسِك ، َواَل َتَضِعى َعَلْيِهَما ِِف َُتِْصْيِل َمْطُلْوِبِك، َوِاَذا َجَلْسِت اََماَمُهَما

َواَل ََتِْلِسى َوُُهَا قَاِئَماِف ، َواَل َّتِْشى َوُُهَا َوَراَءِؾ، َوِاَذا َدَعاِؾ َاَحُدُُهَا: فَاْسرِِعى رِْجًَل َعَلى رِْجٍل 

ْعَوِة ، َواْحَذرِى َغايََة اْلََْذِر:  ِاَل ِاَجابَِتِو ، َواَل تَػَتَباَطِئ اَْو تَػَتَصَماِمى ، اَْو َتْسَأِمى ِمْن َتْكَراِر الدَّ

فَػَتُكْوِِن اَنِت السََّبَب ِِف َذاِلِك َوِِف اْلَِْدْيِث : ، لََئَلَّ َتُسبَّ َواِلَدْيِك، َاْف تَػُبسّْى اَبَا َاَحٍد اَْواُمَُّها 

َوَىْل َيْشِتُم الرَُّجُل َواِلَدْيِو ؟ قَاَؿ : نَػَعْم، ُسْوَؿ اهلِل ،  ِمَن اْلَكَبائِِر َشْتُم الرَُّجِل َواِلَدْيِو ، قَاُلْوا : يَارَ 

 َيُسبُّ اَبَا الرَُّجِل ، فَػَيُسبُّ اَبَاُه فَػَيُسبُّ اُمُُّو.
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، َوِامَّا ِاَذا َكَبِْت فَػُقْوِمى ِبَُساَعَدِة َواِلَدْيِك َغايََة اْسِتطَاَعِتِك : ِإمَّا ِبَاِلِك ِاَذا َكاَف ِعْنَدِؾ َماٌؿ  -6

َوتَػْغِسْيِل ثَِياٍب، َوتَػْنِظْيِف قَاَعٍة، ِبَقَضاِء َحَواِئِجِهَما ، َواْلِقَياـِ بِِإَدارَِة ُشُؤْوِف اْلَمْنزِِؿ: ِمْن طَْبٍخ ، 

 ِمْنُو تَػَعًبا ِِف تَػْربَِيِتِك.َوَغْْيِ َذاِلٍك ،َواْعَتِِن ِبَبّْ اُمِّْك اَْكثَػَر ِمن اِبِْيِك، ِْلَنػََّها اَْعَظُم َشَفَقًة، َوَاَشدُّ 

ْسِتْغَفارِ  َعاِء َواْْلِ  َوالصََّدَقِة َوِاَذا َماَت َأَحُد اْلَواِلَدْيِن أَوِْكَلُهَما : فَػَيِجُب َعَلى اْلِبْنِت َأْف َتَبَُُّهَا بِالدُّ

ُهَما، َوِقَراَءِة اْلُقْرآِف َوِاْىَداِء ثَػَواِب َذاِلَك ِإَل ُرْوِحِهَما.  َعنػْ

ىَّ ِِف اْلَِْدْيِث : َسَأَؿ َرُجٌل َرُسْوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم فَػَقاَؿ : يَاَرُسْوَؿ اهلِل ، َىْل بَِقَى َعلَ وَ 

ْسِتْغَفارُ ِمْن ِبرّْ  ََلَُما ،  اَبَػَوىَّ َشْيٌئ اَِبرُُُّهَا ِبِو بَػْعَد َوفَاِِتَِما؟ قَاَؿ : نَػَعْم ، الصَََّلُة َعَلْيِهَما ، َواْْلِ

ـُ َصِدْيِقِهَما ، َوِصَلُة الرَِّحِم الََِّّت الَُتَصُل ِاالَّ ِِبَِما. )َوَمْعَِن اِنْػَفا ِذ َعْهِدُِهَا : َواِنْػَفاُذ َعْهِدُِهَا ، َواِْكَرا

 ِاْمَضاُء َوِصيَِّتِهَما ، َوَما َعِهَدا ِبِو قَػْبَل َمْوِِتَِما(.

ارَْيِن.ْلِت ِرَضا اهلِل تَػَعاَل ، َوثَػَوابَُو اْلَعِظْيَم ، ِاَذا ُقْمِت ِبَبّْ َواِلَدْيِك نِ  -7              َفِعْشِت َسِعْيَدًة ِِف الدَّ

ِر َوِِف اْلَِْدْيِث : ِرَضا اهلِل ِِف ِرَضا اْلَواِلَدْيِن ، َوُسْخُط اهلِل ِِف ُسْخِط اْلَواِلَدْيِن. َوِِف اْلَِْدْيِث اَْلَخَ 

أَْفَضُل ِمَن الصَََّلِة َوالصََّدَقِة َوالصَّْوـِ َواْلَْجّْ َواْلُعْمرَِة َواْلَِْهاِد ِِف َسِبْيِل اهلِل. َوَسْوَؼ : ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن 

 "ِبرُّْوا آبَاءَُكْم َتَبَُّكْم أَبْػَناؤُُكْم".: َيَبُِّؾ أَْواَلُدِؾ ِِف اْلُمْستَػْقَبِل ، َكَما ِِف اْلَِْدْيثِ 
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نُػْوِب ، قَاَؿ النَِّبُّ َصلَّى اهلُل َعلْيِو َوَسلََّم : َأْكبَػُر اْلَكَبائِِر َوأَمَّا ُعُقوُؽ  اْلَواِلَدْيِن : َفِمْن َأْكََبِ الذُّ

ْشرَاُؾ بِاهلِل ، َوُعُقوْ  ُد ِمْن ، فَِإفَّ رِْيَح اْْلَنَِّة يُػْوجَ  ًضا: ِإيَّاُكْم َوُعُقْوَؽ اْلَواِلَدْينِ ُؽ اْلَواِلَدْيِن. َوقَاَؿ اَيْ اْْلِ

رَِة أَْلِف َعاـٍ ، َواهلِل الَ َيَُِدَىا َعاؽّّ ، َوالَ قَاِطُع َرِحٍم ، َوقَاَؿ أَْيًضا : َمْلُعْوٌف َمْن َعقَّ َوالِ   َدْيِو.َمِسيػْ

ُهَما ، َماَزااَل ِِف قَػْيدِ  -8 اْْلََياِة ، َوِاالَّ  َوِاَذا َحَصَلْت ِمْنِك َزلٌَّة َْمَْو َواِلَدْيِك : فَػَباِدرِى ِبطََلِب اْلَعْفِو ِمنػْ

فَّ َفَسْوَؼ تَػْنَدِمْْيَ َنَدًما َشِدْيًدا ، َوَعاِىِدى نَػْفَسِك َعَلى ، اَْنََل تَػُعْوِدى ِاَل ِمْثِل تِْلَك اْلَغْلَطِة ، فَإِ 

نْػَيا ، َوالَ ِسيًَّما بَػْعَد َوفَاِة اْلَواِلَدْيِن. َلٌة ِِف الدُّ  ُعُقْوبََة اْلُعُقْوِؽ ُمَعجَّ

َها ، َماَشاَء ِاَل يَػْوـِ اْلِقَياَمِة ، ِاالَّ ُعُقْوَؽ اْلَواَوِِف  ُر اهللُ ِمنػْ نُػْوِب يُػَؤخّْ ِلَدْيِن ، فَِإفَّ  اْلَِْدْيِث : ُكلُّ الذُّ

ُلُو ِلَصاِحِبِو ِِف اْْلََياِة قَػْبَل اْلَمَماِت.  اهلَل يُػَعجّْ

َعَة َعَلىاَلِْْجرَِة، َوقَاَؿ : َما ِجْئُتَك َحَّتَّ َوَجاَء َرُجْوٌؿ ِاَل النَِّبّْ َصلَّى اهللُ  َعَليْ  ِو َوَسلََّم: َيْطُلُب اْلبَػيػْ

 أَْبَكْيُت َواِلَدىَّ. فَػَقاَؿ : اْرِجْع اِلَْيِهَما، فََأْضِحْكُمَها َكَما أَْبَكْيتُػَها.

َعًة أَِديْػَبًة ّمَِْيَبًة ،  -9 َوبِاْلَعْكِس اَلَشْيَء اَلَشْيَء َاَسرُّ لِْلَواِلَدْيِن ِمْن َاْف يَػرَيَا بِْنتَػُهَما قُػرََّة َعْْيٍ : بَارًَّة ُمِطيػْ

ِهِدى َاْف َتُكْوِِن قَػرََّةٍف ، َاْحَزُف لُِقُلْوِِبَا : ِمْن َاْف يَػرَيَا بِْنتَػُهَما َعاقًَّة ُمَعاِنَدًة ، َوِقَحًة بَِلْيَدًة ، فَاْجتَ 

ُلِغْى َغايََة آَماِلِك. َعاَء ِبَذاِلَك ، َحَّتَّ تَػبػْ ُهَما الدُّ  َواْطُلِّبْ ِمنػْ

  ُدَعاُء اْلَواِلِد ِلَوَلِدِه ، َكُدَعاِء النَِّّبّْ ِْلُمَِّتِو.َوِِف اْلَِْدْيِث : 

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat, Syeikh Umar Baradja menjelaskan bahwa betapa 

besarnya rasa cinta seorang ayah dan ibu. Mereka telah bersusah payah merawat 
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dan mendidik kita dengan sabar, gembira dan tanpa mengeluh. Maka kita sebagai 

anak wajib membalas kebaikan mereka dengan kebaikan pula, kerjakanlah apa yang 

dapat kita kerjakan untuk berbhakti kepada kedua orang tua karena sesungguhnya 

apa yang kita lakukan tersebut tidak sebanding dengan kebaikan kedua orangtua 

kita. Adapun kewajiban-kewajiban anak terhadap kedua oragtua adalah: (1) 

mencintai kedua orangtua dengan setulus hati dan menghormati keduanya, (2) 

menyadari bahwa adanya ayah dan ibu adalah nikmat yang besar, barokah serta 

rahmat yang diberikan oleh Allah SWT untuk kita, pandanglah kedua orangtua kita 

dengan pandangan yang menyenangkan, karena hal itu terdapat pahala yang besar, 

(3) hendaklah menggunakan tata krama yang baik terhadap kedua orangtua, (4) 

bersungguh-sengguh dalam mempelajari pelajaran sekolah dan merawat alat-alat 

sekolah serta pakaian, karena orangtua sangat menyukai anak yang rajin, (5) jika 

meminta sesuatu kepada ayah dan ibu janganlah sekali-kali kita memintanya 

dihadapan orang lain, dan jika orangtua tidak mengabulkan permintaan kita, maka 

jangan sekali-kali kita marah atau menggerutu dan sebagainya, (6) apabila kita 

sudah besar atau dewasa hendaklah kita memperhatikan dan merawat orangtua kita 

layaknya mereka merawat kita dahulu, (7) apabila kita berbhakti kepada kedua 

orangtua, maka kita akan mendapat ridho dari Allah SWT dan mendapat pahala 

yang besar, karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua, (8) apabila kita 

bersalah kepada ayah ibu, maka hendaklah kita segera memohon maaf selama 

keduanya masih hidup, (9) orang tua akan sangat gembira apabila melihat putrinya 

yang menyenangkan hati, berbakti, taat, sopan santun dan cerdas. Begitu juga 

sebaliknya orangtua akan sangat sedih jika melihat putrinya yang pendurhaka, 

pembangkang, tidak sopan dan bebal (bodoh).
8
 

 

2) Akhlak terhadap Saudara 

Dalam pembahasan akhlak terhadap saudara, didalamnya terdapat 

beberapa akhlak kita terhadap saudara-saudara kita baik itu saudara laki-laki maupun 

perempuan, diantaranya ialah sopan santun, menghormati yang lebih tua dan 

menyayangi yang lebih muda, patuhlah terhadap apa yang ia perintahkan karena ia 

adalah orang terdekat setelah ayah dan ibu, saling menghargai dan tidak suka 

bertengkar dengan sesama saudara.  

                                                           
8 Umar bin Ahmad Baradja. Kitab Al-Akhlak Lil-Banat Jilid II, (Surabaya: Maktabah Ahmad 

Nubhan, 1374), h. 27-33 
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 آَداُب اْلِبْنِت َمَع ِإْخَواِِتَا َوَأَخَواِِتَا 

رًا تََأدَِِّب َمَع ِإْخَوِتِك َوَأْخَواِتِك ، ِْلَ   -1 نػَُّهْم أَقْػَرُب النَّاِس ِإلَْيِك بَػْعَد َواِلَدْيِك، َوُُهَا يَػْفَرَحاِف ِمْنِك َكِثيػْ

رََة، َواتَِّبِعى َنَصاِئُحَها ، َواْمتَ  َر، َوُأْخَتِك اْلَكِبيػْ ِثِلى ِإَذا : ِإَذا تََأدَّْبِت َمَعُهْم ، فَاْحتَػَرِمى َأَخاِؾ اْلَكِبيػْ

رََة ، أََمَراِؾ ِبَشْيٍء َواَل تػُ  َر َوُأْخَتِك الصَِّغيػْ َواْحَذرِى َأْف تُػْؤِذيِْبِهَما َعانِِدْيِهَما ، َواْرٔتَِى َأَخاِؾ الصَِّغيػْ

ُهَما ، َوَقْد بِالضَّْرِب أَوِالشَّْتِم ،  أَْوتَػتَػَقاطَِعى َمَعُهَما ، أَْوتُػَغْيِّْى لَُعبَػُهَما ، أَْوتَْأُخِذيْػَها ِبََل ِإْذٍف ِمنػْ

َرنَا ، َويَػْعِرُؼ َحقَّ َكِبْْيِنَا. َوقَ قَاَؿ النَِّّبُّ  اَؿ  َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوآلِِو َوَسلََّم: لَْيَس ِمنَّا َمْن َلَْ يَػْرَحْم َصِغيػْ

َفَمْن َىَجَر فَػْوَؽ َثََلٍث َفَماَت َدَخَل أَْيًضا : "اَل ُيَِلُّ ِلُمْسِلٍم َأْف يَػْهُجَر َأَخاُه فَػْوَؽ َثََلٍث ، 

 .النَّاَر"

 َتَساَمَِى َداِئًما َمَع ِإْخَوِتِك َوَأَخَواِتِك: َفََلتَػتَػَنا َزِعى َمَع َأِخْيِك أَْوُأْخَتِك َعَلى ُدُخْوِؿ اْلَْمَّاـِ ،  -2

، أَْوَغْْيِ َذاِلِك، وَُكْوِِن َصاِبرًَة : ُتُِبػّْْْيَ اْلَعْفوَ   ،أَْوَعَلى لُْعَبٍة ، أَْوَعَلى اْْلُُلْوِس َعَلى اْلُكْرِسيّْ

 َما.َوالَتَػْغَضِبْْيَ ِبُسْرَعٍة ، فَِإَذا َأَساَء إِلَْيِك َأُخْوِؾ أَْوُأْخَتِك : َفََلُتِسْيِئي إِلَْيِهَما ، َبْل َساَِمِْيهِ 

ًرا َمَع ِإْخَوِتِك َوَأَخَواِتِك ، ِْلَفَّ َكثْػَرَة اْلِمَزاِح ُتَسبُّْب اْْلِْقَد َواْلُمَخاَصَمَة. َوإِ   -3 َذا َرأَْيِت اَلَّتَْزِحى َكِثيػْ

 َما. َأَخاِؾ أَْو ُأْخَتِك يَػْعَمََلِف َعَمًَل الَيَِلْيُق ِِبَِما : فَاْنَصِخْيِهَما بُِلْطٍف ، َوالَ ُتَشدِّْدى َعَلْيهِ 

ِإَذا اتػَّبَػْعِت َىَذِه اْْلَداَب، َوِبَذاِلَك َتِعْيِشْْيَ َمَع ِإْخَوِتِك ِك َمْسُرْوَراِف ِمْنِك ِجدِّ:اَلَشكَّ َأفَّ َواِلَديْ   -4

 وَأَخَواِتِك ِِف َىَناٍء َوُسُرْوٍر.

Syeikh Umar Baradja menjelaskan bahwasanya, “Saudara laki-laki dan saudara 

perempuan adalah orang terdekat kita setelah ayah dan ibu. Maka kita harus 

memperlakukan saudara kita layaknya kedua orangtua kita. Jadi kita harus bersikap 
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sopan santun terhadap saudara perempuan maupun laki-laki, kita harus 

menghormati saudara kita yang lebih tua dan menyayangi saudara yang lebih muda 

serta mencintai keduanya dengan tulus dan ikhlas. 

Dilarang mengganggu saudara kita dengan memaki atau memusuhi mereka, 

janganlah bertengkar dan berebut segala ssuatu yang dapat menimbulkan keributan 

dan permusuhan. Hendaklah kita selalu bersabar dan mengalah serta saling 

memaafkan jika saudara kita melakukan kesalahan, ingatkan mereka dengan cara 

atau perkataan yang halus dan lembut, karena sesungguhnya perkataan yang halus 

dan lembut dapat menyadarkan hati dengan baik, sedangkan perkataan yang kasar 

atau keras dapat menimbulkan kebencian dan pemutus hubungan persaudaraan. Hal 

yang demikianlah yang dapat membuat orang tua kita bahagia da ridho terhadap 

kita.
9
 

Syeikh Umar Baradja memberikan contoh bagaimana hubungan 

persaudaraan yang baik dan yang saling mencintai satu sama lain. 

 َاْْلُْخَتاِف اْلُمَتَحابػََّتافِ 

ُهَما   اْْلُْخَرى، َوتَػتَػرَافَػَقاِف َدائًِما: فَػَتْذَىَباِف ِال اْلَمْدَرَسةِ رُقَػيَُّة َوَمْرََيُ ُأْخَتاِف : ُتُِبُّ ُكلُّ َواِحَدٍة ِمنػْ

َها َمًعا، َوتَػتَػَعاَونَاِف َعَلى ُمطَاَلَعِة اْلُكُتِب، َوِحْفِظ الدُُّرِس: ِِف اْلَمْنزِِؿ َوِِف  اْلَمْدَرَسِة. َوِِف َمًعا، َوتَػْرِجَعاِف ِمنػْ

 َىاِف َمًعا.َوْقِت اْلَفرَِغ تَػْلَعَباِف َوتَػتَػنَػزَّ 

َبِْيِِن أَْيَن َوَذاَت يَػْوـٍ اْشتَػَرْت رُقَػيَُّة تُػفَّاَحًة ِمَن اْلَفاِكَهاِِنّْ، َفَسأََلْت أُمََّها قَائَِلًة: يَا أُمّْى تَػَفضَِّلى َأخْ 

نَػَها، فَػَفرِحَ  ُأْخَِّت َمْرََيُ؟ فَِإِنّْ  ْت أُمََّها َكِثيػْرًا، َوَأْخبَػرَتْػَها بَِأفَّ ُأْختَػَها ِِف أُرِْيُد َأْف أَْقِسَم َىِذِه التػَُّفاَحَة بَػْيِِن َوبَػيػْ

 اْلَِْديْػَقِة.

َها  ًفًة، َفَذَىَبْت رُقَػيَُّة ُمْسرَِعًة ِاَل اْلَِْديْػَقِة، فَِإَذا ُأْختُػَها ََتَْمُع اْْلَْزَىاَر: تُرِْيُد َأْف َتْصَنَع ِمنػْ بَاَقًة َلِطيػْ

َها ِنْصَف التػُّفَّاَحةِ  ، َفَشَكَرتْػَها ُأْختُػَها َمْرََيُ َعَلى َىِذِه اْلَمَحبَِّة َواْْلُْلَفِة، ُُثَّ ، َوِىَى ُمْبَتِسَمٌة َمْسُرْورٌَة  فََأْعطَتػْ
                                                           

9 Umar bin Ahmad Baradja. Kitab Al-Akhlak Lil-Banat Jilid I, (Surabaya: Maktabah Ahmad 

Nubhan, 1359), h.22 
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َها، َوِىَي تَػُقوْ  ِؾ َكِثيػْرًا يَا ُؿ: َأْشُكرُ َقدََّمْت ََلَا اْلَباَقَة قَائَِلًة: َوَىِذِه َىِديََِّّت إِلَْيِك يَا َعزِيْػزَِتى، فَػَفرَِحْت َمْرََيُ ِمنػْ

 ُأْخَِّت.

 َوَىَكَذا َعاَشْت َىاتَاِف اْْلُْخَتاِف ِعْيَشًة َىِنْيَئًة َسِعْيَدًة.

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat diceritakan, “Ada dua saudara perempuan yang 

saling mencintai dan menyayangi, yaitu Ruqayyah dan Maryam. Ruqayyah dan 

Maryam selalu bersama-sama dalam melakukan aktifitas, seperti pergi kesekolah 

dan pulang dari sekolah, belajar dan bermain bersama-sama. Pada suatu hari 

Ruqayyah membeli sebuah apel dari penjaja buah. Ia bertanya kepada ibunya 

tentang keberadaan maryam, ibunya pun memberitahu kepada ruqayyah tentang 

keberadaan maryam. Setelah ia tahu keberadaan saudarinya maka ia segera 

bergegas menghampiri saudarinya untuk membagi apel yang telah ia beli dari 

seorang penjaja buah, Ruqayyah memberikan apel kepada maryam dengan ikhlas 

dan sambil tersenyum gembira, maka maryam pun berterima kasih kepada Ruqayyah 

atas pemberiannya, dan ia berterima kasih juga atas kecintaan dan kasih sayang 

yang telah diberikan Ruqiyyah kepada Maryam. Maryam memberikan hadiah 

rangkaian bunga kepada Ruqayyah sebagai tanda terimakasihnya pada Ruqayyah 

dan kedua saudara tersebut hidup senang dan bahagia. Ibunya pun bahagia melihat 

anak-anaknya saling mencintai dan menyayangi satu sama lain.
10

 

 

3) Akhlak terhadap Kerabat 

Akhlak terhadap kerabat-kerabat yang dijelaskan dalam kitab Al-Akhlak 

Lil-Banaat ialah, seorang anak perempuan harus menghormati dan mencintai 

kerabatnya, memperlakukan kerabat sama seperti halnya kedua orangtua kita, yakni, 

sopan santun, patuh, saling mengunjungi dansebagainya. 

 

 

 

                                                           
10 Ibid, h. 23 
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 آَداُب اْلِبْنِت َمَع أَقَارِِِبَا
َىا -1 ِِتَا، َواَْعَماِمَها َوَأْخَواَِلَا َواَْواَلِدِىْم، َوَعمَّاِِتَا  اَْلِبْنُت اْلَعاِقَلُة ُتُِبُّ َوَُتََْتِـُ أَقَارِبَػَها : َكَجدّْ َوَجدَّ

ْونَػَها أَْيًضا، َوَخااَلِِتَا َواَْواَلِدِىنَّ، َعَمًَل ِبَقْولِِو تَػَعاَل: )َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذى اْلُقْرَِب( َوُىْم ُيُِبػُّ 

 بِاْْلََداِب اْْلَتَِيِة: َوُيُِبػُّْوَف َواِلَديْػَها، َوتَػْعَملُ 

َراِت ، َوتُػَعاِمَل ِصَغاَرُىْم ُمَعاَمَلتَػهَ  -2 اِِتَا ا اْْلََخوَ َأْف تُػَعاِمَل ِكَباَرُىْم ُمَعاَمَلتَػَها ِلَواِلَديْػَها َوَأَخَواِِتَا اْلَكِبيػْ

َراِت ، َوَأْف تُػَقابَِلُهْم ُمَقابَػَلًة َحَسَنًة : ِإَذا اتػََّفَقْت ِِبِمْ  ْيٍل، َوَأْف  الصِِّغيػْ ، َوتَػَتَكلََّم َمَعُهْم ِبَكََلـٍ ٓتَِ

ُهْم إِ  َذاَلَْ تَػَرُىْم، َّتَْتِثَل أََواِمَرُىْم : ِإَذا أََمُرْوَىا بَِأْمٍر، َوُتَساِعَدُىْم ِإَذا اْحَتاُجْوا ِإَل َشْيٍئ، َوَتْسَأَؿ َعنػْ

َوتَػُزْوَرُىْم َوقْػًتا بَػْعَد َوْقٍت ، ُخُصْوًصا ِِف ْوِىِهْم ، َواَلُِتَاِصَمُهْم أَْوتُػَقاِطَعُهْم ، أَْوتَػْعِبَس ِِف ُوجُ 

ـَ ِمْنُو ، اْْلَْعَياِد َواْلُمَناَسَباِت : ِمْثُل ِإَذا َمِرَض َأَحُدُىْم ، أَْو ُوِلَد َلُو َمْوُلْوٌد ، أَْوأََراَد السََّفَر، أَْوقَ  ِد

ْف َُتَْذَر ِمْن َأْف ُتِسْيَء اْْلََدَب إِلَْيِهْم ، ِْلَفَّ َذاِلَك يُػْغِضُب اهلَل ، فَػتػْرََح لَِفَرِحِهْم، َوَُتَْزَف ِْلُْزِِنِْم ، َوأَ 

 َويُػْغِضُب، َواِلَديْػَها َوأَقَارِبَػَها.

ُعْمَرَىا ،َوِِف  ؿُ اَْلِبْنُت الََِّّت ُُتِْسُن ِإَل أَقَارِبَػَها : َتِعْيُش ُمْسََتُِْيًَة ََمْبُػْوبًَة، َوُيَكثػُّْر اهلُل رِْزقَػَها ، َويَُطوّْ  -3

11اْلَِْدْيِث : "ِصَلُة الرَِّحِم َتزِْيُد ِِف اْلُعْمِر".
 

Dalam kitab Al-AkhlakLil-Banat dijelaskan “Kerabat adalah keluarga terdekat 

setelah kedua orangtua dan saudara kandung, yang termasuk dalam kerabat ialah 

kakek, nenek, paman, bibi, saudara sepupu, keponakan dan lain-lain. Anak 

perempuan yang cerdas atau berakal ialah anak yang selalu mencintai dan 

menghomati kerabatnya, mematuhi perintah-perintahnya, mengunjungi kerumah 

kerabat-kerabat terutama ketika sedang libur sekolah atau pada saat hari raya, 

menjenguknya ketika sakit. Anak perempuan juga harus selalu mencintai anak-anak 

                                                           
11 Umar bin Ahmad Baradja. Kitab Al-Akhlak Lil-Banat Jilid I, (Surabaya: Maktabah Ahmad 

Nubhan, 1359), h. 24 
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dari para kerabatnya, mengajak bermain bersama dan saling tegur sapa satu sama 

lain, berbicara dengan baik dan sopan. Apabila anak-anak perempuan dapat 

bersikap demikian, maka akan tenang hidupnya dan Allah akan memberikan rizki 

yang berkah serta dipanjangkan umurnya”. 

 

Berkaitan dengan pembahasan tentang akhlak terhadap kerabat, Syeikh 

Umar Baradja menyajikan sebuah kisah cerita antara lubna dan laila. Keduanya 

adalah kerabat yang saling mencintai, menghormati dan saling membantu.  

َِن َوَقرِيْػَبتُػَها لَيػَْلى  لُبػْ

َِن بِْنتٌ  َعٌة ِلوِاِلَديْػَها ، ََمْبُػْوبٌَة ِعْنَد أَْىِلَها ، وَ  لُبػْ رٌَة الَيَػَتَجاَوُز ُعْمُرَىا َْتَاِنَ ِسِنْْيَ ،َوِىَي ُمِطيػْ ِعْنَد َصِغيػْ

َلى، َوِىَي بِْنُت َخالَِتَها ، ُتُِبػَُّها َغايََة اْلَمَحبَِّة ، َودَ  ْيِع النَّاِس ، َوََلَا َقرِيْػَبٌة ِإَْسَُها لَيػْ اِئًما ُتَساِعُدَىا َوُُتِْسُن ٓتَِ

ا ِبََُلقَِتَها. َها َوتَػْفرَُح ِجدِّ  ِإلًيػْ

رٌَة َبْل َكاَنْت لُْبِِن َحَسَنَة اْْلَْخََلِؽ ، طَيَّْبَة اْْلَداِب ، َوِلَذاِلَك  الََتْسَتْحِقُر َقرِيْػَبتَػَها لَيػَْلى، َمَع أَنػََّها َفِقيػْ

َلى قَػْلِبَها ، فَِإَذا اْحَتاِجْت ِإَل َشْيٍءِمَن اْْلََدَواِت اْلَمْدَرِسيَِّة : ِإْشتَػَرْتُو ََلَا ،َوِإَذا َُتََْتُِمَها َوُتْدِخُل السُُّرْوَر عَ 

َها. َها َشْيًئا ، َلَْ تَػْبَخْل ِبِو َعَليػْ  اْستَػَعاَرْت ِمنػْ

َها : َأْف يَ  ْيَع تِْلِمْيَذاِت ِقْسِميػْ ْشََتِْيَن ِكَتابَاْْلَْخََلِؽ لِْلبَػَناِت ، فَاْشتَػَرْت َوَذاَت يَػْوـٍ أََمرَِة اْْلُْسَتاَذُة ٓتَِ

ُهَما ِإَل َقرِيْػَبِتَها َِن ُنْسَختَػْْيِ ِمَن اْلِكَتاِب ، ُُثَّ أَْىَدْت َواِحَدًة ِمنػْ َلى.لُبػْ  لَيػْ
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ـَ  ًرا ، َوَشَكَرتْػَها أََما َها َكِثيػْ َعِت اْْلُْسَتاَذُة ِِبَََبَِىا : َفرَِحْت ِمنػْ ًعا َعَلى  وَلَّ َسَِ يػْ َزِمْيََلِِتَا ، َوَحثَّتػُْهنَّ ٓتَِ

َلِة. َِن ِِف َأْخََلِقَها اْلَِْميػْ 12َأْف يَػْقَتِدْيَن بِلُبػْ
 

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat, diceritakan ada seorang anak perempuan berusia 

kurang dari delapan tahun bernama lubna, ia anak yang taat kepada kedua 

orangtuanya, ia pun dicintai oleh keluarganya dan semua orang. Lubna adalah 

seorang anak prempuan yang baik akhlaknya. Oleh karena itu ia tidak pernah 

meremehkan kerabatnya laila, walaupun laila miskin. Lubna sangat menghormati 

dan sangat senang membantu laila. Apabila laila membutuhkan alat sekolah, lubna 

membelikannya untuk laila, apabila laila meminjam sesuatu dari laila, maka lubna 

selalu meminjamkannya. Pada suatu hari, ibu guru memerintahkan serta mewajibkan 

kepada seluruh siswinya untuk membeli buku “Bimbingan Akhlak”, kemudian Lubna 

membeli dua buah buku tersebut, kemudian ia menghadiahkan yang satu kepada laila 

kerabatnya. Ketika ibu guru mengetahui hal tersebut, ibu guru sangat bangga, 

bahagia serta memujinya atas apa yang telah dilakukan oleh lubna terhadap laila. 

Dari kisah diatas, dapat disimpulkan bahwa kita harus saling 

menghormati dan saling membantu satu sama lain terutama kerabat, tidak saling 

menjatuhkan ataupun menghina karena kerabat adalah termasuk anggota keluarga 

besar kita.  

4) Akhlak terhadap Teman 

Dalam kehidupan sehari-hari, anak tidak terlepas dari kehidupan bersama 

teman-temannya. Baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Maka dari 

itu wajib bagi anak untuk berakhlak terpuji terhadap temannya. 

 

 

                                                           
12 Umar bin Ahmad Baradja. Kitab Al-Akhlak Lil-Banat Jilid I, (Surabaya: Maktabah Ahmad 

Nubhan, 1359), h. 25 
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َلِتَها   آَداُب التػّْْلِمْيَذاِة َمَع َزِميػْ
َتِعْيِشْْيَ َمَع  أَيػَّتُػَها التِّْلْلِمْيَذُة النَِّجَبُة : اَْنِت تَػتَػَعلَِّمْْيَ َمَع َزِمْيََلِتِك ِِف َمْدَرَسٍة َواِحَدٍة ، َكَما أَنَّكِ  -1

َأَخَواِتِك ، َواْحََتِِمى َمْن ِىَي َأْكبَػُر ِمْنِك ، بػّْْْيَ َأَخَواِتِك ِِف بَػْيٍت َواِحٍد ، فَِلَذاِلَك َأِحبػّْْيِهنَّ َكَما ُتُِ 

ْرْرِس : َعَلى اْسِتَماِع َكََلـِ  َواْرٔتَِى َمْن ِىَي َأْصَغُر ِمْنِك ، َوُتَساِعِدى َمَع َزِمْيَلَِتِك َوْقَت الدَّ

ْسَتَاَحِة ِِف السَّاَحِة ، اَل ِِف الِقْسِم ، اْْلُْسَتاَذِة ، َوَعَلى ِحْفِظ النّْظَاـِ ، َواْلِعِّب َمَعُهنَّ ِِف َوقْ  َت اْْلِ

يَِلْيُق ِبِك: َكاْلَفْقِز َواْلَْْرِى َوابْػَتِعِدى َعِن اْلُمَقاطََعِة َواْلُمَناَزَعِة َوالصَّْياِح ، َوَعِن الَلِعِب الَِّذى الَ 

 .الَّلَذْيِن يُػَعرََّضاِنِك لِْلَخِطرٍ 

َلِتِك : َفََل تَػْبَخِلى َعَلْيِهنَّ ِإَذا اْستَػَعْرَف ِمْنِك َشْيًئا ، ِْلَفَّ ََمْبُػْوبًَة بَػْْيَ ِإَذا فَػَرْدَت َأْف َتُكوِِن   -2 َزِميػْ

َر لَْيَس ُبْخَل قَِبْيٌح ِجدِّا ، َواَل تَػَتَكَبَِّى َعَلْيِهنَّ ِإَذا ُكْنِت ذَِكيًَّة ، أَْوُُمَْتِهَدًة ، أَْوَغِنيًَّة ، ِْلَفَّ االْ  ْلِكبػْ

ُرَؾ ْخََلِؽ اْلبَػَناِت الطَّيَّْباِت، َوَلِكْن ِإَذارَ ِمْن أَ  َها لَِتْجَتِهَد ، َوتَػتػْ أَْيِت تِْلِمْيَذًة َكْسََلنًَة : فَاْنَصِحيػْ

َها ، َوَساِعِديْػَها ِبَا  يػْ رًَة : فَاْرٔتَِ ِت َقَدرْ اْلَكْسَل اَْوبَِلْيَدًة : َفَساِعِديْػَها َعَلى فَػْهِم ُدُرْوِسَها ، أَْو َفِقيػْ

 ِمَن اْلُمَساَعَدِة.

َلَتِك :   -3 َها ِِف َمَكاِِنَا ، اَْوَِتَْبِئ بَػْعَض أََدَواِِتَا ، أَْوتَػْفَتِحى َِمَْفظَتَػَها ِبُدْوِف الَتُػْؤِذى َزِميػْ بَِأْف ُتَضاَِيِقيػْ

تَػْبَتِعَد اْلبَػَناُت َعْن ُمَصاَحَبِتِك. ِإْذِِنَا : فَػَتْشَتِهرِى بِالسَّرَِقِة أَوِاْْلَِيانَِة ، َوتُػَعاِقَبِة اْْلُْسَتاَذُة ، وَ 

َها ِبَعْْيٍ َحادٍَّة ، أَْوُتِسْيِئ الظَّنَّ ِِبَا. أَ  ْوتُػْؤِذيْػَها َواْحَذرِى أَْيًضا َأْف ُتَصعّْرِى ََلَا َخدَِّؾ ، أَْوتَػْنظُرِى ِإلَيػْ

َها، َفُكلُّ َذاِلَك : بِ  ُفِخى ِِف أُُذِِنَا، أَْوُتَصوِّْتى ِفيػْ يُػْؤِذيْػَها. َوِِف اْلَِْدْيِث:"اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم َأْف تَػنػْ

 اْلُمْسِلِمْْيَ ِمْن ِلَسانِِو َوَيِدِه".
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َها بِ   -4 ِْيِو ، اَْوُتَضيِّْعْيِو ، اَْوتُػَوسِّْخْيِو ، َوأَْرِجِعْيِو ِإلَيػْ َها َشْيًئا : َفََلتُػَغْيّْ ُسْرَعٍة ، َوِإَذا اْستَػَعْرِت ِمنػْ

َصْوَتِك ،  َواْشُكرِيْػَها َعَلى ِإْحَساِِنَا . َوِاَذا َتَكلَّْمِت َمَعَها : فَػَتَكلَِّمى بُِلْطٍف َوابِْتَساـٍ ، َواَل تَػْرَفِعى

ى َعِن النػّْزَاِع َواْلَغَضِب َواْلََْسِد ، َواْلَكَلِم اْلَقبِْيِح ، َوَعِن اْلَكِذِب أَْوتَػْعِبِس ِبَوْجِهِك ، َوابْػَتِعدِ 

ُقِلى َدْرَس ِإْمََل  ٍء اَْوِإْنَشاٍء َوالشَّْتِم َوالنَِّمْيَمِة، َواَلَُتِْلِفى َوَلوُْكْنِت َصاِدَقًة ِِف َكََلِمِك. َواْحَذرِى َأْف تَػنػْ

رََة  ََ اْلَكِبيػْ َلِتِك ، فَِإفَّ َذاِلِك لَْيَس ِمَن اْْلََمانَِة ، َواِنَِّك الَتَػْعرِِفْْيَ اْلََْسارَِة ِبَسَبِب النػَّْقِل َمَثًَل ِمْن َزِميػْ

َفعِ  ْمنِتَحاِف ، فَػَتْاَسِفْْيَ َحْيُث الَيَػنػْ  اْْلََسُف. : ِإالَّ ِإَذا َسَقْطِت ِِف اْْلِ

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat Syeikh Umar Baradja menjelaskan bahwa 

anggaplah seorang teman seperti saudara kita dirumah karena setiap hari kita selalu 

bersama-sama dengannya ketika disekolah ataupun bermain, maka dari itu cintailah 

teman sebagaimana kita mencintai saudara-saudara kita dirumah, hormatilah yang 

lebih tua dan sayangilah yang lebih muda dari kita, saling membantu ketika kesulitan 

atau membutuhkan bantuan.  

Apabila kita ingin dicintai oleh teman kita, maka janganlah sekali-kali kita memiliki 

sifat kikir dan sombong, mskipun kita adalah murid yang rajin dan pandai. 

Nasihailah jika ada teman yang malas-malasan dalam belajar, apabila ada teman 

yang kurang pandai dan tidak memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh 

guru, maka bantulah ia agar dapat memahaminya. Janganlah kita mengganggu 

teman yang sedang belajar, jangan memandang ia dengan pandangan yang tajam 

dan jangan berburuk sangka terhadap teman, apabila kita meminjam sesuatu dari 

teman rawatlah apa yang kita pinjam darinya, jangan sampai merusak, mengotori 

atau menghilangkannya. Kembalikanlah barang itu dengan tepat waktu dan jangan 

lupa untuk berterimakasih, apabila kita berbicara dengan teman maka berbicaralah 

dengan suara yang lembut dan hiasi dengan senyuman, jangan keraskan suara kita 

atau menunjukkan wajah yang cemberut, hindari pertengkaran, marah, dengki, 

berdusta, adu domba, dan hindari perkataan buruk. Jangan sekali-kali kita 

bersumpah walaupun perkataan kita benar sekalipun, jangan menyontek tugas teman 

atau mengutip hasil karya teman karena hal itu bukanlah amanah.
13

 

 

                                                           
13 Umar bin Ahmad Baradja. Kitab Al-Akhlak Lil-Banat Jilid I, (Surabaya: Maktabah Ahmad 

Nubhan, 1359), h. 37 
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Maksud dari penjelasan diatas adalah kita harus saling mencintai, 

menyayangi dan menghargai teman-teman kita. Kita tidak boleh memiliki sifat 

sombong dan kikir terhadap teman, karena hal itu adalah temasuk akhlak tercela dan 

dilarang. Apabila kita telah lulus sekolah dan kita menjadi orang sukses, tetap jagalah 

silaturrahim dengan teman kita agar hidup kita selalu berkah dan tali persaudaraan 

kita semakin erat. 

5) Akhlak terhadap pembantu atau pelayan 

Akhlak terhadap pelayan atau pembantu rumah tangga adalah termasuk 

akhlak terhadap sesama manusia, bahkan pelayan sudah seperti keluarga kita sendiri 

karena setiap hari ia tinggal dirumah kita. Dibawah ini dijelaskan bagaimana akhlak 

kita terhadap pelayan atau pembantu. 

 آَداُب اْلِبْنِت َمَع َخاِدَمِتَها

ِك ِىَي : الَِِّت َتْشَتِغُل ِفْ بَػْيِتِك : تُػَنظُّْف أَثَاثَُو ، َوَتْكُنُس قَاَعُتُو ، َوَتْطَبُخ طََعاِمِك ، َخاِدَمتُ   -1

ِِف َأْشَغاَِلَا ، َوتَْاُمُرَىا ِِف َحاَجاِِتَا : فَػَتْذَىُب ُكلَّ يَػْوـٍ ِإَل َوتَػْغِسُل َمََلِبَسِك ، َوُتَساِعُد أُمُِّك 

َر َذاِلِك.السُّْوِؽ : لِتَ  َم َواْلبُػُقْوَؿ َواْْلَبَازِيْػَر َوَغيػْ  ْشََتَِى اْلَّْ

ِبَشْيٍء ِإَذا أََرْدِت َأْف تَػْفرََح ِمْنِك أُمُِّك : فَػَتَخلَِّقى َمَع َخاِدَمِتِك بِاْْلَْخََلِؽ اْلََْسَنِة ، فَِإَذا أََمْرِِتَا   -2

ـَ الَِّطْيَف ، َوِإَذا َغِلَطتْ  َها ، وََكاَف لِلنَِّبّْ  فَاْستَػْعِمِلى اْلَكََل فََأْخَبِيْػَها ِبَغَلِطَها ِبرِْفٍق َوِلْْيٍ ، ُُثَّ َساَِمِيػْ

َهْرُه  ُـّ ِإَْسُُو أََنٌس ، َلَْ يَػنػْ أَْويَػْغَضْب َعَلْيِو َقطُّ. َوَسأََلُو َرُجٌل : َكْم َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوآلِِو َوَسلََّم َخاِد

 َرُسْوَؿ اهلِل؟ فَػَقاَؿ : اْعُف َعْنُو ِِف ُكلّْ يَػْوـٍ َسْبِعْْيَ َمرًَّة.نَػْعُفْو َعِن اْْلَاِدـِ يَا
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ِإَذا َعِمْلِت َعَمًَل ُُمَالًِفا : َكَأْف َكَسْرِت إِنَاًء ، أَْوَغيػَّْرِت َشْيًئا ِمَن اْْلََدَواِت ، فَػَغِضَبْت أُمُِّك :   -3

َها ، َواْحَذرِى َأْف تُػْنِكرِى َعَمَلِك ، َوتَػْنُسِّب فََأْخَبِيْػَها بِأَنَِّك الََِّّت فَػَعْلِت َذاِلِك ، وَ  اْطُلِّب اْلَعْفَو َمنػْ

َرِؾ. َوِإَذا َدَعْوِت َخاِدَمَتِك ، فَػَلْم َتُِْبِك َحااًل :  ِإَل اْْلَاِدَمِة َشْيًئا َلَْ تَػْفَعْلُو ، فَػَتْكِذِِب َوَتُضرّْى َغيػْ

َها ، فَػَلَعلََّها َما َسََِعْت َصْوَتِك ، وََكَذاِلَك ِإَذا أََمْرِِتَا ِبَشْيٍء فَأَْبطََأْت : َفََل  َفََل تَػْغَضِّب َعَليػْ

َهرِيْػَها ، َتْستَػْعِجِلى ِِف ِعَتا َها ، أَْوتَػنػْ َها أَْوَتْشِتِميػْ َا ِىَي َمْعُذْورٌَة. َواْحَذرِى َأْف َتْضرِبِيػْ ِِبَا ، فَػُرِبَّ

ْيُع ال َها ، َفََل تَػْعَمُل َذاِلِك ِإالَّ اْلِبْنُت السَّيَّْئُة اْْلَْخََلِؽ ، الََِّّت يُػْبِغُضَها ٓتَِ ،  نَّاسِ أَْوتَػْعِبِسى َعَليػْ

َة اْْلَاَجِة ِإَل اْْلَاِدَمِة : ِإالَّ ِإَذا َخَرَجْت َخاِدَمُتِك ِمَن اْلبَػْيِت ، فَػُتْصِبُح َواْعَلِمى أَنَّ  ِك الَتَػْعرِِفْْيَ ِشدَّ

 أُمُِّك ِِف تَػَعٍب َشِدْيٍد ، َوَمشََّقٍة َعِظْيَمٍة ، َوِلَذاِلِك َعاِمِلى َخاِدَمَتِك ُمَعاَمَلًة َحَسَنًة ، َحَّتَّ تَػبػَْقى

ِتِك ، َوتَػُقْوـَ ِبَُساَعَدِة َواِلَدِتِك. َواْعَلِمى أَْيًضا: َأفَّ اْْلَاِدَماِت َبَشٌر ِمثْػلَُنا، َوَيْشُعْرَف ِمْثَل ِِف بَػيْ 

نَػُهنَّ، َونَػَتَكبػََّر َعَلْيِهنَّ .  ُشُعْورِنَا، َفََلََيُْوزُلََنا َأْف ُِنِيػْ

َهااَلُتُِِّب اْْلُُلْوَس َمَع اْْلَاِدَمِة ، َوالَُتكَ   -4 ِإاَل بَِقْدِر اْْلَاَجِة : َكْيََل تَْاُخِذى ِمْن طَْبِعَها ، َواَل  لِّْميػْ

ْيٍل . َر ٓتَِ َها َكََلَما َغيػْ َا َتْسَمِعْْيَ ِمنػْ  َّتَْزِحى َمَعَها : ِْلَفَّ َذاِلِك ِمَّا َُيَرّْئُػَها َعَلْيِك ، َوُرِبَّ

Syeikh Umar Baradja menjelaskan bahwa “Pelayan adalah seseorang yang bekerja 

dirumah dan mengatur peralatan rumah tangga serta membersihka halaman dan 

lantai, pelayan juga yang memasak makanan, mencuci pakaian, dan membantu ibu 

kita dalam pekerjaan sehari-hari dalam urusan rumah tangga. Kita sebagai putri 

yang berakhlak harus menggunakan akhlak yang baik terhadap pembantu. Jika 

hendak memerintah sesuatu kepadanya sebaiknya gunakanlah perkataan yang lembut 

dan tidak semena-mena terhadapnya. Jika seorang pelayan atau pembantu 

melakukan kesalahan janganlah membentaknya, lebih baik ingatkan ia dengan baik 

atas kesalahannya. Apabila kita melakukan kesalahan seperti memeahkan piring atau 

gelas sehingga ibu kita marah, maka beritahu kepadanya bahwa kita yang 

melakukannya, jangan sampai kita menuduh pelayan kita yang melakukan. Apabila 
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kita memanggil pelayan kita sedang ia tidak mendengar,janganlah marah karena 

mungkin saja ia sedang sibuk sehingga tidak mendengar suara kita. Dan jika kita 

memerintah melakukan sesuatu sedangkan ia lambat dalam melakukannya, maka 

janganlah terburu-buru menegurnya, mungkin saja ia berhalangan. Janganlah kita 

memukul, memaki, atau membentaknya karena seorang pelayan juga manusia yang 

juga memiliki perasaan seperti kita. Janganlah sekali-kali kita duduk bersama 

dengan pelayan dan jangan berbicara kepadanya kecuali seperlunya, karena hal itu 

akan menyebabkan ia berani terhadap kita atau ia akan berkata tak pantas kepada 

kita.
14

 

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kita harus sopan terhadap 

pelayan kita dan tidak boleh sombong atau semena-mena terhadap pelayan, karena 

pelayan juga manusia biasa yang memiliki perasaan dan ia juga yang telah membantu 

ibu kita dalam mengurus urusan rumah tangga.  

6) Akhlak terhadap Tetangga 

Tetangga adalah orang yang tinggalnya dekat dengan tempat tinggal 

seseorang sampai 40 rumah. Salah satu akhlak terhadap tetangga yakni menyukai 

tetangga, sopan santun dan saling menghormati. 

َرِِنَا  آَداُب اْلِبْنِت َمَع ِجيػْ
رَاِنِك ، َوَُتََْتِِمْيِهْم َواَل تُػْؤِذْيِهْم ، بَِأْف َتْشتَ   -1 ِمْيِهْم ، أَْوَتْشتَػْهزِِئى ِِبِْم ، َيَُِب َعَلْيِك َأْف ُتُِِّبّْ ِجيػْ

ْوِمِهْم ، أَْوتَػْرِمى بُػيُػْوتَػُهْم ، أَْوتُػَوسِّْخى َساَحتَػَها َوُجْدرَانَػَها ، َوِِف اْلَِْدْيِث أَْوتَػْرَفِعى َصْوَتِك َوْقَت نػَ 

 : "َمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِاهلِل َواْليَػْوـِ اْْلَِخِر : َفََليُػْؤِذ َجارَُه".

ابَػْلِت بَػَناِت ِجْْيِاِنِك ، فَاْبَدِءْيِهنَّ بِلسَََّلـِ ، َوابْػَتِسِمى أََماَمُهنَّ ، َواْلَعِّب َمَعُهنَّ ، َوَلِكِن ِإَذا قَ   -2

َها ، َوِإَذا  اْحتَػَرِسى ِمْن َأْف تَػَتَخاَصِمى َمَع َواِحَدٍة ِمنػُْهنَّ ، َوِإَذا َغاَبْت ِإْحَداُىنَّ فَاْسَأِل َعنػْ
                                                           

14 Umar bin Ahmad Baradja. Kitab Al-Akhlak Lil-Banat Jilid I, (Surabaya: Maktabah Ahmad 

Nubhan, 1359), h. 26 
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أُمُِّك طََعاًما أَْوفَاِكَهًة ُُثَّ َحَضَرْت َجاَرُتِك : َفََلتَػْنَسى َأْف تَْأُكِلى َىا ، َوِإَذا أَْعطَْتِك َمِرَضْت فَػُزْورِ 

 َذاِلِك َمَعَها .

ْيِع ِإَْسَِعى ِإَل ِقصَِّة َسْلَمى َوَجاَرِِتَا ، وَُكْوِِن ِمثْػَلَها ، َحَّتَّ َتِصْْيِى فَػَتاًة َعزِيْػزًَة َُمْتَػَرَمًة بَػْْيَ   -3 ٓتَِ

 النَّاِس .

Menurut Syeikh Umar Baradja “Tetangga adalah seseorang yang dekat dengan 

tempat tinggal kita dan tetangga adalah orang yang selalu membantu ketika 

tetangganya sedang kesusahan, maka dari itu kita harus menghormati dan menyukai 

tetangga kita, jangan pernah mengganggu mereka dengan memaki atau mengolok-

olok ataupun mengeraskan suara ketika tetangga sedang tidur, jangan mengotori 

halaman ataupun dinding rumah tetangga. Apabila bertemu dengan putri-putri 

tetangga maka berilah salam kepada mereka dan tersenyumlah dihadapan mereka 

serta ajaklah mereka bermain bersama, tetapi ketika sedang bermain dengan meeka 

janganlah bertengkar dan berkatalah yang baik terhadap mereka. Jika ada tetangga 

yang sakit jenguklah ia dan apabila kita mempunyai makanan atau rezeki yang lebih 

hendaklah berbagi dengan tetangga, jangan sampai kita memakannya sendiri 

sedangkan tetangga kita melihatnya.
15

   

Kesimpulan dari penjelasan diatas ialah bahwa manusia adalah makhluk 

sosial yang tidak dapat hidup sendiri-sendiri, ia pasti membutuhkan bantuan 

seseorang dalam hidupnya, maka dari itu kita sebagai makhluk sosial harus 

berperilaku terpuji terhadap tetangga karena kita saling membutuhkan. 

7) Akhlak terhadap Guru 

Guru adalah orang tua kita ketika disekolah, ia pun mendidik kita seperti 

halnya kedua orangtua kita dirumah. Jika kita hormat dan patuh terhadap kedua 

orangtua kita dirumah, maka kitapun wajib menghormati dan patuh terhadap guru 

                                                           
15 Ibid, h. 30 
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kita. Dalam tema ini, dijelaskan beberapa hal mengenai akhlak siswi terhadap seorang 

pendidik atau guru. 

 آَداُب التػَّْلِمْيَذِة َمَع ُأْسَتَذِِتَا

 َواِلَدْيِك : ِْلَنػَُّهَما يُػرَبػَّْياِنِك ِِف اْلبَػْيِت ، فََأِحِّبّْ أُْسَتاَذَتِك : ِْلَنػََّها تُػَربػّْْيِك ِِف اْلَمْدَرَسةِ ِإنَِّك ُتُِبػّْْْيَ   -1

َفُعِك ، َوتَػْنَصُحِك بَِنَصاِئَح ُمِفْيَدٍة ، َوِىَى ُتُِبُِّك  : تُػَهذُّْب َأْخََلَقِك ،  َوتُػَعلُّْمِك اْلِعْلَم الَِّذى يَػنػْ

 َكِثيػْرًا ، َوتَػْرُجْو َأْف َتُكْوِِن بِْنًتا َعاِلَمًة َحَسَنَة اْْلَداِب.

أََماَمَها بَِأَدٍب ، َوتَػَتَكلَِّمى َمَعَها بَِأَدٍب  َواْحتَػَرِمى أُْسَتَذَتِك ، َكَما َُتََْتِِمْْيَ َواِلَدْيِك : بَِأْف ََتِْلِسى  -2

تُػْلِقْيِو ، َوِإَذا َتَكلََّمْت : َفََل تَػْقطَِعى َكََلَمَها ، َوَلِكِن انْػَتِظرِى ِإَل َأْف تَػْفرَُغ ِمْنُو ، َواْسَتِمِعى ِإَل َما 

ُرْوِس ، َوِإَذا َلَْ تَػْفَهِمى بَػْعَض اْلَمَساِئِل : فَ  َها ، بُِلْطٍف َواْحَتَاـٍ : بَِأْف ِمَن الدُّ َأْسَأِل أُْسَتَذَتِك َعنػْ

ِيِدِؾ اْلُيْمَِن أَوَّاًل ، َحَّتَّ تَْاَذَف َلِك ِِف السَُّؤاِؿ ، َواَل َتْسَأِل ِإالَّ ِِف َمْوُضْوِع الدَّْرِس ، تَػْرَفِعى َسبَّابََة 

ََواٍب َحَسٍن ، َوْلَيُكْن َجَواُبِك ِبَصْوٍة َوِإَذا َسأَلَْتِك َعْن َشْيٍء : فَػُقْوِمى َوَأِجْيِّب   َعَلى ُسَؤاَِلَا ِِ

َرِؾ ، فَػَهَذ لَْيَس ِمَن اْْلََدِب.  َواِضٍح ، َوَعِلى َحَسِب السَُّؤاِؿ. َوِإيَّاِؾ َأْف َتُِْيِّب : ِإَذا َسأََلْت َغيػْ

َعَلى اْلُُْضْوِر ُكلَّ يَػْوـٍ ِِف ِتِك ، َوِىَى َأْف تُػَواِظِّب ِإَذا أََرْدِت َأْف ُتُِبَِّك ُأْسَتاَذُتِك : فَػُقْوِمى ِبَواِجَبا  -3

ِ ، َفََلَتِغْيِّب َعِن اْلَمْدَراَسِة ، َواَل تَػَتَأخَّرِى َعِن الدُُّخْوِؿ : ِإالَّ لُِعْذٍر َصِحْيٍح  ، َوَأْف اْلَوْقِت اْلُمَعْيَّ

ْسَتَاَحِة ، َواْحَذرِى َأْف ُتُِِّبّْ التََّأخَُّر :فَِإَذا َعاتَػَبْتِك  تُػَباِدرِى أَْيًضا ِإَل الدُُّخْوِؿ ِِف اْلَفْصِل بَػْعدَ  اْْلِ

ِظَها اْْلُْسَتاَذُة تَػْعَتَذرِْيَن أََماَمَها بَِأْعَذاٍر بَاِطَلٍة . َوَأْف تَػْفَهِمى ُدُرْوَسِك ُكّلَها ، َوُتَداِوِمى َعَلى ِحفْ 

َوَأْف تَػْغَضِعى ِْلََواِمِر اْْلُْسَتاَذِة ِمْن قَػْلِبِك تُِبِك َوأََدَواِتِك َوتَػْرتِْيِبَها ، َوُمطَاَلَعِتَها ، َوتَػْعَتِِن بَِنظَاَفِة كُ 
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، َوِِف اَلَخْوفًا ِمَن اْلِعَقاِب . َوِإَذا َعاقَػَبْتِك َفََل تَػْغَضِّب : ِْلَنػََّها َما تُػَعاِقُبِك ِإالَّ لِتُػَؤدّْى َواِجَباِتِك 

 ْوَؼ َتْشُكرِيْػنَػَها َعَلى َذاِلَك ِإَذا َكَبِْت. َذاِلَك فَائَِدُتِك ، َوسَ 

 اَلَشكَّ َأفَّ أُْسَتاَذَتِك َمَع تَْأِديِْبَها َلِك : ُتُِبُِّك ، َوتَػْرُجْو َأْف يُِفْيَدِؾ َىَذ التَّْأِدْيُب ، َوِلَذاِلكَ   -4

َلهَ  يػْ ا أَبًَدا ، َوأَمَّا التػّْْلِمْيَذُة اْلَفاِسَدُة اْْلَْخََلِؽ فَاْشُكرِيْػَها َعَلى ِإْخََلِصَها ِِف تَػْربَِيِتِك ، َواَل تَػْنَسى ٓتَِ

َها ُأْسَتاَذتُػَها ، َوَتْشَتِكى َذاِلَك ِإَل َواِلَديْػَها.: فَِإنػََّها   تَػْغَضُب ِإَذا أَدَّبَػتػْ

Menurut Syeikh Umar Baradja, “Guru adalah orangtua kedua setelah orangtua 

kandung kita dirumah, guru selalu memberi kita ilmu pengetahuan, mendidik akhlak 

seperti orangtua dorumah, serta menasehati dengan nasihat-nasihat yang 

bermanfaat. Semua hal itu dilakukan karena seorang guru sangat mencintai 

muridnyasebagaimana kedua orangtua mencintai anaknya, guru selalu berharap 

agar murid-muridnya menjadi anak yang pandai dan memiliki akhlakul karimah. 

Sebagai siswi yang berakhlak baik, kita harus menghormati seorang guru 

sebagaimana kita menghormati kedua orangtua kita. Berperilaku sopan 

dihadapannya, misalnya duduk yang sopan didepannya dan berbicaralah kepadanya 

dengan penuh hormat, jika guru sedang berbicara maka janganlah sekali-kali kita 

kita memutuskan pembicaraannya, tunggulah sampai ia selesai berbicara. 

Dengarkan dan perhatikanlah ketika guru sedang memberikan pelajaran, ketika kita 

tidak faham dengan materi yag disampaikan oleh guru, maka tanyakanlah kepada 

guru dengan lemah lembut dan penuh hormat, sebaiknya ketika ingin bertanya, 

pertama-tama yakni mengangkat tangan dan tunggu sampai guru memberikan izin 

untuk bertanya, janganlah bertanya kecuali tentang isi pelajaran, jika guru bertanya 

sesuatu kepada kita, maka berdirilah dan jawablah pertanyyan tersebut dengan baik 

dan hendaklah menjawab dengan suara keras dan sesuai dengan pertannyaan. 

Apabila kita ingin dicintai oleh seorang guru, maka lakukanlah kewajiban-kewajiban 

kita, yakni selalu hadir setiap hari dengan tepat waktu, tidk terlambat, tidak masuk 

sekolah kecuali dengan alasan yang logis, disiplin, rajin belajar, memahami 

pelajaran, menjaga kebersihan pakaian, badan dan peralatan sekolah, hendaklah 

tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah guru, jangan marah ketika guru 

menegur lalu menghukummu, karena jika kita tidak melakukan kesalahan maka guru 

tidak akan menghukum kita. Meskipun guru sering menghukum muridnya tetapi ia 

tetap mencintai murid-muridnya, guru ingin muridnya menjadi anak yang baik, 

disiplin, cerdas, dan berakhlakul karimah. Guru adalah seorang pendidik sekaligus 

pahlawan tanpa tanda jasa, maka dari itu berterimakasihlah kepada guru-guru kita 



106 
 

yang telah ikhlas mengajarkan ilmu pengetahuan dan mendidik akhlak kita, jangan 

sampai lupakan jasa-jasa seorang guru untuk selama-lamanya.
16

 

 

Pada penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akhlak terhadap guru 

sama halnya seperti akhlak kita terhadap kedua orangtua. Kita harus menghormati, 

sopan santun, patuh atas segala perintahnya, dan mencintai guru kita.  

4. Macam-Macam Akhlak 

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat terdapat dua macam akhlak yakni akhlak 

terpuji (Mahmudah) dan akhlak tercela (Mazmumah). Akhlak terpuji ialah akhlak 

yang harus dimiliki seorang anak, sedangkan akhlak tercela adalah akhlak yang tidak 

boleh dimiliki atau dihindari oleh anak. Berikut ini adalah penjelasan dari akhlak 

terpujidan tercela. 

a. Akhlak Mahmudah  

Akhlak mahmudah ialah perilaku seseorang yang dilahirkan dari sifat-

sifat yang baik. Akhlak mahmudah yang dijelaskan dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat 

diantaranya ialah sopan santun, jujur, taat, menghormati orangtua. 

1) Sopan santun 

Berkaitan dengan sopan santun, Syeikh Umar Baradja mengambil 

sebuah tema, yaitu Al-Bintu Al-Adiibah, yang artinya putri yang sopan. Didalamnya 

terdapat penjelasan bagaimana ciri-ciri putri yang sopan santun. Ciri-ciri anak yang 

sopan santun ialah mencintai dan menyayangi orangtua, berbhakti kepada kedua 

                                                           
16 Ibid, 35 
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orangtua, menyayangi yang lebih muda, santun dalam berbicara, dan selalu hidup 

rukun dan tertib dengan saudara, kerabat ataupun teman.  

 اْلِبْنُت اْْلَِديْػَبةُ 
َُتََْتِـ َواِلَديْػَها َوُمَعلَّْمِتَها َوِإْخَوانَػَها اْلِكَباَر َوَأًخَواِِتَا اْلِكَباَراِت وَُكل َمْن ِىَي َأْكبَػُر اْلِبْنُت اْْلَِديْػَبُة :   -1

َراِت  َها . َوتَػْرَحُم ِإْخَوانَػَها الصَّْغاَر َوَأَخَواِِتَا الصَِّغيػْ َها.ِمنػْ  ، وَُكلُّ َمْن ِىَى َأْصَغُر ِمنػْ

َوَتْصُدُؽ ِِف َكََلِمَها َوتَػَواَضُع لَِغْْيَِىا َوالَتُػْعَجُب بِنَػْفِسَها َوَتْصَبُ َعَلى اْْلََذى َواَلُتُِبُّ اْلَغَضَب   -2

قَِبْيًحا َوَلْو َكاَنْت َوْحَدَىا َوالشَّْكَوى ، َوالَتُػَقاِطُع اْلبَػَناِت َواَل ُِتَاِصُمُهنَّ َوَتْسَتِحى َأْف َتْستَػْعَمَل 

َنمَ  ا تَْأُكُل ، ِْلَنػََّها َِتَاُؼ رَبػََّها َوَتْسَمُع َنَصاِئُح َواِلَديْػَها َوُمَعلَّْماِِتَا َوُتََلِزـُ اْْلََدَب ِِف ُكلّْ َحاٍؿ ِحيػْ

ـُ.  أَْو َّتِْشى ، أَْو تَػَتَكلَُّم ، أَْو تَػَنا

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat dijelaskan bahwa, “putri yang sopan ialah yang 

menghormati kedua orangtuanya, guru-gurunya, saudara-saudara yang lebih tua 

darinya, serta menyayangi saudara-saudara yang lebih muda darinya. Putri yang 

santun memiliki sikap berkata benar, sikap rendah hati, sabar dalam menghadapi 

segala gangguan, tidak suka marah ataupun mengeluh dan tidak suka memutuskan 

hubungan dengan teman sesama putri dan tidak suka bertengkar dengan teman-

temannya. Anak yang santun jiga merasa malu jika melakukan perbuatan yang yang 

buruk walaupun ia sendirian karena ia takut dengan Tuhannya. Anak yang sopan 

juga selalu menjaga dalam segala hal, seperti tata cara makan, berjalan, berbicara 

maupun tidur.
17

 

Putri yang sopan santun juga adalah yang selalu tertib dalam peraturan dirumahnya. 

Ia selalu menjaga diri, contohnya selalu mandi setiap pagi dan sore dengan tepat 

waktu atas kemauan diri sendiri bukan karena diperintah oleh siapapun dan tidak 

berlama-lama dikamar mandi. Selalu memperhatikan kebersihan pakaian dan 

merapikan buku-bukunya secara teratur ditempat yang khusus yang telah disediakan. 

Putri yang sopan sntun juga selalu tidur tepat waktu dan bangun juga tepat waktu, 

kemudian mandi dan berwudhu serta shalat shubuh berjama‟ah dengan keluarganya, 

kemudian setelah shalatia tidak lupa menjabat tangan kedua orangtuanya dan 

saudara-saudaranya, stelah itu ia membaca kembali pelajaran-pelajaran sekolah 

                                                           
17 Umar bin Ahmad Baradja. Kitab Al-Akhlak Lil-Banat Jilid I, (Surabaya: Maktabah Ahmad 

Nubhan, 1359), h. 6 
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sebelum berangkat kesekolah. Anak yang sopan juga tidak pernah memasuki kamar 

siapapun tanpa izin, tidak suka duduk-duduk atau berguarau bersama pelayannya, 

tidak pernah menceritakan hal-hal yang terjadi dalam rumahnya kepada siapapun, 

tidak pernah meninggalkan shalat wajib lima waktu atau menundanya sekalipun. 

Putri yang sopan santun juga putriyang selalu mendengar nasihat-nasihat ayah 

ibunya serta gurunya. Dengan demikian putri yang sopan santun akan mendapatkan 

keridhaan dari kedua orangtua ataupun keluarganya serta mendapatkan Ridha dari 

Allah SWT sehingga hidupnya akan bahagia dan senang.
18

 

 

2) Menghormati Orangtua 

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat dijelaskan bahwa menghormanti 

kedua orangtua yakni dengan mencintai dan menyayangi, menghormati, patuh, dan 

selalu mendo‟akan kedua orangtua. 

Berikut ini penelasan tntang menghormati kedua orangtua. 

 َتَُِب َعِلى َواِلَدْينِ 

ْحَتَاـِ ، َوتُػَعاِمِلْيِهَما ِبُكلّْ َشْيٍئ يُػَفرُّْح َأْف ُتُِبػّْْيِهَما   -1 ِمْن َصِمْيِم قَػْلِبِك ، َوَُتََْتِِمْيِهَما َغايََة ااْلِ

ُرُُهَا َوُتْصِغى ِإَل َنَصاِئِحَها ، َوتُػَباِدرِى ِاَل اْمِتثَاِؿ اَ  َواِمرُِِهَا، قُػُلْوبَػُهَما ،َوَُتََْتِزِى ِمْن َأىّْ َشْيٍئ ُيَكدّْ

َضاِء َحَواِئِجِهَما ، َوُتَصاِفِحْيِهَما ُكلَّ َصَباٍح َوَمَساٍء ، َوتُػَقابِِلْيِهَما ِبَوْجٍو َبسَّاـٍ ، َوَتْدِعى ََلَُما َوقَ 

َراْلَْزَاِء،َعَلى   ُحْسنِ ِبطُْوِؿ اْلُعْمِر، ِِف َخْْيٍ َوَعاِفَيٍة، َوِِبُُصْوِؿ َمَقاِصِدُِهَا، َوبَِأْف ََيْزِيَػُهَما اهلُل ًخيػْ

 تَػْربَِيِتِهَما

 بِلنَّطَِر َوأَنْػتَػْعَلِمى َأفَّ بَػَقاَء َواِلَدْيَك نِْعَمٌة َلِك ِمَن اهلِل َعِظْيَمٌة، َوبَػرََكٌة َعَلْيِك َوَرْٔتٌَة : تَػَتَمتَِّعْْيَ  -2

َنْظَر َرْٔتٍَة :  اِلَْيِهَما، َوِِف َذاِلَك ثَػَواٌب َعِظْيٌم، َكَما ِِف اْلَِْدْيِث: َما ِمْن َرُجٍل يَػْنظُُر ِاَل َوْجِو َواِلَدْيوِ 

                                                           
18 Ibid, h. 17 
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نَػُهَما ُكلَّ يَػْوـٍ ، َوُتَشاِورِيْػنَػُهَما ِِف اُُمْورِِؾ. َوُتْدِخِلْْيَ  ِااَل َكَتَب اهلُل َلُو ِِبَا َحجًَّة َمْقبُػْوَلًة : َوُتَصاِفِحيػْ

ْعَظَم َىِذِه النػَّْعَم! َوَما السُُّروَرَعَلْيهَما ، َوتَػْقِضْْيَ َحَواِئَجُهَما، َوَيْدُعَواِف َلِك ِبُكلّْ َخْْيٍ ، َفَما اَ 

ُهَما، َاْجَزَؿ َىَذا الثػََّواَب! َفَحقِّا الَتَػْعِرُؼ اْلِبْنُت ـ!بْػَلَغ النػّْْعَمِة ِبُوُجْوِد َواِلَديْػَها : ِاالَّ ِاَذا فَػَقَدتػْ 

 .فَػُهَناَؾ ُتُِسَّو بِاْلََْسارَِة اْلَعِظْيَمِة ، َواْْلُْزِف الشَِّدْيِد َعَلى ِفرَاِقِهَما

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat dijelaskan, “kedua orangtua sangat mencintai dan 

menyayangi anak-anaknya dengan setulus hati, kedua orangtua sangat berjasa dan 

sangat berharga dalam kehidupan kita, ibu yang telah mengandung kita selama 

sembilan bulan, kemudian menyusui merawat dan mengasuh sehingga kita sekarang 

menjadi seperti ini. Tidak hanya ibi, namun ayah juga telah bersusah payah mencari 

nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, beliau tak mengenal lelah 

demi keluarganya. Kedua orangtua kita juga sangat memperhatikan pendidikan 

untuk anak-anaknya, begitu besar pengorbanan mereka untuk anak-anaknya, maka 

dari itu, sebagai putri yang shalihah kita wajib mencintai dan menyayangi mereka 

seperti mereka menyayangi kita, menghormati keduanya dan patuhilah perintah-

perintahnya, dengarkan nasihat-nasihat dari ayah dan ibu, jangan suka membantah 

keduanya, karena jika kita berani membentah orangtua maka kita tidak akan 

mendapat Ridha dari Allah SWT, karena Ridha Allah adalah Ridha orangtua. 

Kemudian do‟akan kedua orangtua kita setiap waktu agar diberikan kesehatan, 

keselamatan, rizki yang murah dan sebagainya. Hal inilah yang mencerminkan sikap 

berbakti atau menghormati orangtua (Birrul Waalidaini).
19

 

  

3) Tolong Menolong  

Tolong menolong adalah saling membantu kepada sesama manusia, 

baik itu tetangga, saudara, kerabat, dan sebagainya. Tolong menolong juga termasuk 

salah satu Akhlak Mahmudah dan putri yang shalihah harus memiliki jiwa saling 

tolong meolong. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai tolog menolong terhadap 

sesama. 

                                                           
19 Umar bin Ahmad Baradja. Kitab Al-Akhlak Lil-Banat Jilid II, (Surabaya: Maktabah Ahmad 

Nubhan, 1374), h. 28 
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َرافِ   تَػَعاُوُف اْْلِيػْ

رَا  -1 َما ، َوُيُِبَّاِف ِمْنِك َأْف ُتُِبػّْْيِهْم أَْيًضا : ِْلَنػَُّهْم ُيُِبػُّْوَف َواِلَدْيِك ، ِنُِ أَبُػْوِؾ َوأُمُِّك ُيُِبَّاِف ِجيػْ

ُر ِمْن َجاَرِِتَا بَػْعَض اْْلََدَواِت ، َوُيَساِعُدْونَػُهَما ِإَذا اْحَتاَجا ِإَل ُمسَ  اَعَدٍة : فَأّمُِّك تَارًَة َتْسَتِعيػْ

َها.  ُر َذاِلَك ِمنػْ  َوَجاَرتُػَها أَْيًضا َتْسَتِعيػْ

،  رَانَُو ، َوُىْم ُيُِبػُّْونَُو أَْيًضا. أَْنظُرِى ِإَذا َدَخَل َسارٌِؽ بَػْيَت إِْنَسافٍ ُكلُّ ِإْنَساٍف طَيٍّْب ُيُِبُّ ِجيػْ    -2

رَانُُو : لُِيَساِعُدْوُه َعَلى قَػْبِض السَّرِِؽ ، َوِإَذا َجاَء ِمْن َسَفٍر ، أَْو ُوِلَد َلُو َمْوُلوْ  ٌد ، َفَكْيَف يَاِْتى ِجيػْ

َرانُُو ِإَل َدارِِه لُِيْظِهلُروا َلُو فَػَرُىْم ِبُقُدْوِمِو ِمَن السََّفِر ، َوِبَوَلِدِه اْلَِْديْ  ِد، َوِإَذا َمِرَض َفَكْيَف يَاِْتى ِجيػْ

 َحزِنُوا َعَلْيِو ، َوَجاُءوا ِإَل بَػْيِتِو ، َيْسأَُلْونَُو َعْن َحالِِو ، َوَيْدُعْوَف َلُو بِاْلَعاِفَيِة .

Manusia adalah makhluk sosial, karena antara manusia satu dengan yang lainnya 

membutuhkan orang lain. Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat dijelaskan, bahwasanya 

salah satu aakhlak madzmumah ialah saling tolong menolong dengan sesama. 

Tetangga adalah orang yang terdekat dilingkungan kita, kita sering meminta bantuan 

kepada tetangga kita dan merekapun tidak pernah keberatan ketika dimintai bantuan, 

begitupun kita ketika melihat tetangga kita kesulitan dan membutuhkan bantuan, 

maka hendaklah kita membantunya, karena tolong menolong adalah hak setiap 

muslim dan muslimat.  

Setiap orang yang baik akan menyukai dan mencintai tetangganya, jangan pernah 

bertengkar dengan tetangga dan orang-orang sekitar kita, saling tolong 

menolonglah, karena hal tersebut akan membuat diri kita merasa tentram dan 

bahagia.
20

 

 

4) Syukur  

Syukur adalah rasa terima kasih kita terhadap Allah SWT atas nikmat-

nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Berikut ini dalah penjelasan 

mengenai syukur. 

                                                           
20 Ibid, h. 29 
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 الشُّْكُر لِلِو تَػَعاَل 
ِمْن  َحانَُو َوتَػَعاَل َوَجَعَل النَّاَس ُيُِبػُّْوَنِك ، َوَحِفَظِك ِإَذا َشَكْرِت رَبَِّك ، َواْمَتثَػْلِت أََواِمرَُه ، َأَحبَِّك ُسبْ 

ْيَع َما تُرْيِدْيَن ، َوَزاَدِؾ ِمْن نَِعِمِو . َكَما قَاَؿ ِِف اْلُقْرآِف: )لَِئْن  َشَكْرُُتْ ُكلّْ َبََلٍء َوأًَذى ، َوأَْعطَاِؾ ٓتَِ

نْػَيا َواْْلِخرَِة َسِعْيَذًة َمْسُرْوَرًة.َوِبَذاِلَك َتِعْيِشْْيَ ِِف ال َْلَزِْيَدنَُّكْم(.  دُّ

Apabila kita bersyukur kepada Allah SWT dan memenuhi perintah-Nya, maka Allah 

SWT akan mencintai dan melindungi kita dari segala cobaan dan gangguan serta 

memberikan segala yang kita inginkan dan menambahkan nikmat-nikmat Allah SWT 

kepada kita semua. Seperti dalam Q.S. Ibrahim:7 “Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, pasti kami akan menambah (ni‟mat) kepadamu.
21

 

 

b. Akhlak Madzmumah 

Akhlak madzmumah adalah tingkah laku atau perangai yang buruk. 

Akhlak madzmumah cenderung pada hal-hal atau tingkah laku yang tidak 

menyenangkan. Syeikh Umar Baradja menjelaskan akhlak tercela yajni dalam tema 

Al-Bintu Al-Waqiihah yang artinya Putri yang berakhlak tercela. Berikut 

penjelasannya. 

 اَْلِبْنُت اْلَوِقَحةُ 
َها ، َواَل تَػْرَحُم َمْن اَْلِبْنُت اْلَوِقَحُة اَل تَػَتَأَدُب َمَع َواِلَديْػَها َوُأْسَتاَذاِِتَا ، َواَل َُتََْتِـُ   -1 َمْن ِىَي اْكبَػُر ِمنػْ

َها ، َوَتْكِذُب ِإَذا َتَكلََّمْت ، َوتَػْرَفُع  ـَ ِىَي َأْصَغُر ِمنػْ َصْوتَػَها ِإَذا َضِحَكْت ، َوُتُِبُّ الشَّْتَم ، َواْلَكََل

، َوتَػْفَتِخُر بِنَػْفِسَها، ِوَُتُْسُد اْلبَػَناِت ،  ، َوَتْستَػْهزُِئ ِبَغْْيَِىاِد ، َوِإْخََلَؼ اْلَوعْ َمَة اْلَقِبْيَح، وِاْلُمَخاصَ 

نَػُهنَّ ، َوالََيْسَتِحِى َأْف تَػْعَمَل قَبِ   .ْيًحا ، َوالَ َتْسَمُع النَِّصَحةَ ِوتَػْفِِتُ بِيػْ

                                                           
21 Ibid, h. 9 
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Anak perempuan yang tidak mempunyai akhlak yang baik yaitu yang tidak 

menghormati kedua orangtuanya, tidak menghormati guru-gurunya, tidak 

menghormati orang yang lebih tua darinya, dan tidak menyeyangi orang yang lebih 

muda darinya. Anak perempuan yang tidak berakhlakul karimah juga, jika berbicara 

suka berdusta, tertawa atau berbicara dengan suara keras, suka mencaci maki dan 

berkata buruk terhadap orang lain, suka bertengkar, selalu ingkar janji, suka 

mengolok-olok orang lain dan membanggakan dirinya, mempunyai sifat iri hati, suka 

mengadu domba, tidak pernah melakukan hal yang baik bahkan tidak mempunyai 

rasa malu melakukan perbuatan yang buruk serta tidak pernah mau untuk 

mendengarkan nasihat dari rang lain.
22

 

 

Dari penjelasan diatas, anak yang tidak mempunyai akhlak yang baik 

yakni disebabkan karena kurangnya bimbingan akhlak dari kedua orangtuanya sejak 

kecil, padahal bimbingan atau pendidikan akhlak yang baik itu dimulai dari sejak 

anak berada didalam kandungan, misal seperti dibacakan bacaan Al-Qur‟an setiap 

waktu atau orangtuanya terbiasa melakukan hal-hal yang baik, karena pendidikan 

yang pertama dan yang paling utama ialah dari kedua orangtuanya terutama seorang 

ibu. Seperti dalam Hadits yang artinya “Al-Umm Al-Madrasatu Al-Uulaa”. 

B. Analisis Data 

1. Pentingnya Pendidikan Akhlak 

Akhlak ialah sebuah perangai, tabiat atau budi pekerti. Akhlak merupakan 

hal yang menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji dan tercela, mengenai 

perkataan ataupun perbuatan manusia baik lahir maupun batin.
23

 Kedudukan akhlak 

dalam suatu kehidupan manusia yakni menempati tempat yang sangat penting, karena 

jatuh bangunnya seseorang atau masyarakat tergantung kepada bagaimana akhlaknya. 

                                                           
22 Ibid, H. 7 
23 Rosihon anwar, Akidah Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 206 
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Jika akhlaknya baik, maka akan sejahteralah lahir batinnya, namun jika akhlaknya 

buruk, maka rusak pulalah lahir batinnya.
24

 

Menurut Syeikh Umar Baradja seorang anak putri harus memiliki akhlak 

yang baik sejak dini, agar dalam hidupnya ia dicintai oleh keluarganya, masyarakat, 

dan orang-orang sekelilingnya, serta mendapatkan ridho dari Allah SWT sehingga 

bahagialah hidupnya. Seorang anak perempuan juga harus mejauhkan diri dari akhlak 

yang buruk seperti berbohong, iri, dengki dan lain sebagainya agar tidak dibenci atau 

tidak disenangi oleh keluarganya, orang-orang sekelilingnya dan masyarakat, serta 

agar tidak mendapatkan murka dari Allah SWT yakni berupa kesengsaraan dalam 

hidupnya.
25

 

Syeikh Umar Baradja juga menjelaskan bahwa sesungguhnya akhlak yang 

baik adalah akhlak yng menyebabkan seseorang bahagia di dunia dan akhirat, Allah 

SWT ridha dan karena akhlak juga dapat menambah iman, melapangkan rezeki, 

memberkati umur serta amal-amal manusia. Sebaliknya jika akhlak yang buruk 

adalah sumber dari kesengsaraan dunia dan akhirat.  

Berdasarkan dari penjelasan dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat diatas 

bahwasannya telah dijelaskan bagaimana pentingnya pendidikan akhlak untuk anak 

dan metodenya, namun dalam kitab tersebut tidak dijelaskan secara mendetail apa 

saja tujuan dari pendidikan akhlak tersebut. Seharusnya dalam pendidikan terdapat 

                                                           
24 Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur‟an, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 1 

 
25 Umar bin Ahmad Baradja, Kitab Al-Akhlak Lil-Banat jilid I, (Surabaya: Maktabah Ahmad 

Nabhan, 1359), h. 6 
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beberapa komponen pendidikan yaitu tujuan, manfaat, metode, pendidik dan peserta 

didik. Agar kitab tersebut menjadi lebih sempurna lagi sebaiknya dapat ditambahkan 

dengan tujuan dari pendidikan akhlak itu sendiri.  

Pernyataan Syeikh Umar Baradja dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat sesuai 

dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an Surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. 

                      

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan 

Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”. (Q.S. Asy-Syams: 9-10)
26

 

 

Selain ayat diatas, salah satu ayat al-Qur‟an yang menjelaskan tentang 

pentingnya pendidikan akhlak sejak usia dini ialah Qur‟an Surat Luqman ayat 13. 

                              

    

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan 

Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar". (Q.S. Luqman: 13)
27

 

 

Ayat diatas, menjelaskan bagaimana para orangtua dalam mendidik anak-

anaknya untuk mengesakan Penciptanya yakni Allah SWT dan memegag teguh 

prinsip ketauhidan dengan tidak menyekutukan Allah. Hal ini termasuk pendidikan 

akhlak terhadap Allah SWT. 

                                                           
26 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Firdaus, (Jakarta: Pustaka Al-Fadhilah, 2012), h. 595 
27 Ibid, h. 412 
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Rasulullah SAW besabda:  

السَّيَّْئَة اْلََْسَنَة َعْن َأِِب َذرٍّ قَاَؿ: قَاَؿ ِلْ َرُسْوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم : اتَِّق اللِهةَحْيُثَما ُكْنَت َوأَْتِبِع 

 َّتُْحَها َوَخاِلِق النَّاَس ِِبُُلٍق َحَسٍن. )َرَواُه التػّْْرِمِذى(.

Artinya: “Dari Abu Dzar: Rasulullah SAW bersabda: “Bertaqwalah kepada Allah 

SWT di manapun engkau berada, dan sertailah keburukan dengan kebaikan, niscaya 

kebaikan itu akan menghapuskan dosa, serta pergaulilah manusia dengan akhlak 

yang baik. (HR. At-Tirmidzi)
28

 

 

Dalam hadits lain di dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat Rasulullah SAW 

bersabda: 

. َوقَاَؿ أَْيًضا :  قَاَؿ النَِّبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم : َأْكثَػُر َما يُْدِخُل النَّاَس اْْلَنََّة تَػْقَوى اهلِل َوُحْسُن اْْلُُلقِ 

نًا َأْحَسنُػُهْم ُخُلًقا . َوقَاَؿ أَْيًضا : ِإفَّ اْلُمْؤِمَن لَُيْدرُِؾ ِِبُْسِن ُخُلِقِو َدَرَجَة الصَّاِئِم اْلَقائِِم َأْكَمُل اْلُمْؤِمنْْيَ ِإّْيَا

 اْلُيْمَن ُحْسُن اْْلُُلِق.

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: “Yang terbanyak memasukkan manusia kedalam 

syurga ialah takwa kepada Allah”. “Orang mukmin yang paling sempurna imannya 

adalah orang yang terbaik akhlaknya”. “Sesungguhnya orang mukmin itu dengan 

akhlaknya yang baik dapat mencapai derajat orang yang puasa dan shalat 

sunnah”.
29

 

 

Dalam sebuah syair dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat, Syeikh Umar Baradja 

mengatakan, “Jika kita ingin mengenal seseorang, janganlah kita melihat seseorang 

tersebut melalui baju atau pakaiannya, tetapi lihatlah tata krama atau akhlaknya. 

Dalam syair lain dikatakan, “Seorang pemudi dinilai oleh semua orang (masyarakat) 

                                                           
28 Hasan Al-Banna dan Imam Nawawi, Al-Ma‟tsurat dan Hadis Arba‟in, (Jakarta: Gema 

Insani, 2017), h. 64 
29 Umar bin Ahmad Baradja. Kitab Al-Akhlak Lil-Banat Jilid II, (Surabaya: Maktabah Ahmad 

Nubhan, 1374), h. 5 
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bukan karena kecantikan wajahnya, banyak bajunya serta memiliki perhiasan yang 

gemerlap, tetapi dilihat dari akhlak dan pendidikannya yang baik.
30

 

Dari penjelasan diatas, maksud dari syair tersebut ialah janganlah kita 

menilai seseorang secara dzahir atau luarnya saja, namun kenali dan nilailah 

seseorang tersebut dari dalamnya juga, yaitu melalui akhlak atau perilakunya sehari-

hari.  

Ilmu dan pengetahuan tanpa disertai dengan akhlak yang baik, maka ilmu 

tersebut tidak berguna. Orang yang memiliki banyak ilmu namun tidak memiliki 

akhlak yang baik, maka orang lain akan membencinya. Sedangkan seseorang yang 

tak berilmu namun ia memiliki akhlak yang baik, maka orang lainpun akan 

menyukainya. Oleh karena itu, perhatikanlah perhatikanlah akhlak kita, apabila kita 

sudah dewasa dan memiliki akhlak tercela atau buruk, maka akan sangat sulit untuk 

mendidik dan memperbaikinya.
31

 

Rasulullah SAW bersabda: 

َفْعُو اهللُ ِبِعْلِموِ   . ِإفَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَذابًا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة : َعاَِلٌ ََلء يَػنػْ

Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling pedih siksanya di hari kiamat ialah 

orang alim yang tidak diberi kemanfaatan oleh Allah dengan ilmunya. 

 

Bidang akhlak adalah bidang yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

karena nilai manusia pada hakikatnya terletak pada akhlak dirinya sendiri. Semakin 

tinggi nilai akhlak yang dimiliki seseorang, akan semakin tinggi pula nilai 

                                                           
30 Ibid, h. 7 
31 Ibid, h. 7 
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kemanusiaan yang ada pada dirinya. Akhlak juga merupakan hal yang membedakan 

antara manusia dengan hewan, baik dari segi perilaku, tindak-tanduk, dan tanggung 

jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, seseorang yang tidak berakhlak baik sama 

tarafnya dengan hewan bahkan lebih buruk lagi dari hewan. 

Allah SWT berfirman: 

                             

                          

          

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan 

dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk 

memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak 

dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka 

mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat 

Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka 

Itulah orang-orang yang lalai”. (Q.S. Al-A‟raf: 179)
32

 
 

Dalam penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan sifat 

yang timbul dari hasil perpaduan anatara hati nurani, pikiran, perasaan, kebiasaan dan 

bawaan yang menyatu sehingga membentuk suatu akhlak yang dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Akhlak juga menempati kedudukan yang paling luhur dalam 

islam, karena salah satu misi Rasulullah SAW adalah diutus ke muka bumi untuk 

menyempurnakan akhlak. Orang yang berakhlakul karimah akan lebih baik dan 

terhormat dari pada orang yang berilmu tinggi, berharta melimpah dan bertahta.  

                                                           
32 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Firdaus, (Jakarta: Pustaka Al-Fadhilah, 2012), h. 174 
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2. Dasar Pendidikan Akhlak 

Dasar-dasar pendidikan akhlak dalam islam adalah Al-Qur‟an dan Hadits 

Nabi Muhammad SAW. Baik dan buruk dalam akhlak islam ukurannya adalah baik 

dan buruk menurut kedua sumber tersebut, bukan baik dan buruk menurut ukuran 

manusia. Sebab jika ukurannya manusia, maka baik dan buruk itu bisa berbeda-beda, 

karena pandangan dan penilaian manusia satu dan yang lainnya pasti berbeda-beda.
33

 

Seseorang dapat menganggap bahwa sesuatu itu baik, namun orang lain belum tentu 

menganggapnya baik pula. Begitu pula sebaliknya, seseorang menganggap sesuatu 

itu buruk, padahal bisa saja orang lain menganggapnya baik. 

Menurut Yunahar Ilyas, yang dimaksud dengan dasar atau sumber akhlak 

adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana 

keseluruhan ajaran islam, sumber akhlak adalah Al-Qur‟an dan As-Sunnah, bukan 

akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana konsep etika dan moral.
34

 

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat karya Syeikh Umar Baradja, pendidikan 

akhlak bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadits, kitab Al-Akhlak Lil-Banaat 

menjelasakan tentang akhlak yang harus dimiliki seorang anak dan akhlak yang harus 

dihindari oleh seorang anak dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat terdapat beberapa ayat Al-Qur‟an yang 

menjadi dasar suatu pendidikan akhlak, ayat tersebut sesuai dengan materi yang 

                                                           
33 Marjuki, Akhlak Mulia (Pengantar Studi Konsep-konsep Dasar Etika Dalam Islam), 

(Yogyakarta: Debut Wahana Press, 2009), h. 34 
34 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: LPPI, 2000), h. 4 
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berada dalam kitab tersebut juga. Di bawah ini beberapa ayat yang brkaitan dengan 

pendidikan akhlak yaitu: 

a) Q.S. Al-Ahzab ayat 21 

                        

        

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”. (Q.S. Al-Ahzab: 21)
35

 

 

b) Q. S. Al-Qalam ayat 4 

           

Artinya: “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (Q.S. 

Al-Qalam: 4)
36

 

  

 

c) Q.S. Luqman ayat 12-19 

                             

                               

                           

                        

                            

                                                           
35 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Firdaus, (Jakarta: Pustaka Al-Fadhilah, 2012), h. 420 
36 Ibid, h. 564 
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Artinya: 12. dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: 

"Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka 

Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak 

bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". 

13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". 

14. dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- 

bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- 

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua 

orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. 

15. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang 

tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, 

dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang 

kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan 

kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 

16. (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) 

seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya 

Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi 

Maha mengetahui. 

17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik 

dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa 

yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang 

diwajibkan (oleh Allah). 

18. dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan 

janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. 
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19. dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. 

Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (Q.S. Luqman: 12-19)
37

 

 

Inti sari dari Qur‟an Surat Luqman ayat 12 sampai 19 adalah bagaimana cara 

orangtua dalam mendidik anak-anaknya, diantaranya sebagai berikut: 

1) Mengajarkan kepada anak untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT. 

2) Mengajarkan kepada anak untuk mengesakan Allah SWT atau tidak 

mempersekutukan allah SWT dengan suatu apapun. 

3) Mengajarkan kepada anak untuk berbuat baik atau berakhlakul karimah. 

4) Mengajarkan kepada anak untuk beribadah kepada Allah SWT dengan 

baik dan benar. 

5) Mengajarkan kepana anak tentang nilai-nilai akhirat. 

 

Selain al-Qur‟an, dasar atau sumber pendidikan akhlak ialah hadits Nabi 

Muhammad SAW. Sumber lain pendidikan akhlak yang terdapat dalam kitab Al-

Akhlak Lil-Banat ialah hadits Nabi Muhammad SAW. Beberapa contoh hadits Rasul 

yang terdapat dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banat ialah sebagai berikut: 

َا  .1 َعْن َاِب َصاِلح السماف ، َعْن اِب ىريرة ، قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  ِاَّنَّ

 ااْلَْخََلؽ.بُِعْثُت ِْلَُّتَّْم َمَكاِرـَ 

Artinya: Dari abi shalih saman, dari abi hurairah berkata: Rasulullah SAW bekata: 

“Sesungguhnya aku (Muhammad) diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak 

mulia.” (HR. Ahmad). 

 

 

                                                           
37 Ibid, h. 412 
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ِخُل النَّاَس اْْلَنََّة تَػْقَوى اهلِل َوُحْسُن اْْلُُلِق . َوقَاَؿ قَاَؿ النَِّبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم : َأْكثَػُر َما يُدْ  .2
ُلِقِو أَْيًضا : َأْكَمُل اْلُمْؤِمنْْيَ ِإّْيَانًا َأْحَسنُػُهْم ُخُلًقا . َوقَاَؿ أَْيًضا : ِإفَّ اْلُمْؤِمَن لَُيْدرُِؾ ِِبُْسِن خُ 

 ِق.َدَرَجَة الصَّاِئِم اْلَقاِئِم اْلُيْمَن ُحْسُن اْْلُلُ 
Artinya: Rasulullah SAW bersabda: “Yang terbanyak memasukkan manusia kedalam 

syurga ialah takwa kepada Allah”. “Orang mukmin yang paling sempurna imannya 

adalah orang yang terbaik akhlaknya”. “Sesungguhnya orang mukmin itu dengan 

akhlaknya yang baik dapat mencapai derajat orang yang puasa dan shalat 

sunnah”.
38

 

 

السَّيَّْئَة َعْن َأِِب َذرٍّ قَاَؿ: قَاَؿ ِلْ َرُسْوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم : اتَِّق اللِهةَحْيُثَما ُكْنَت َوأَْتِبِع  .3
 )َرَواُه التػّْْرِمِذى(. اْلََْسَنَة َّتُْحَها َوَخاِلِق النَّاَس ِِبُُلٍق َحَسٍن.

Artinya: “Dari Abu Dzar: Rasulullah SAW bersabda: “Bertaqwalah kepada Allah 

SWT di manapun engkau berada, dan sertailah keburukan dengan kebaikan, niscaya 

kebaikan itu akan menghapuskan dosa, serta pergaulilah manusia dengan akhlak 

yang baik. (HR. At-Tirmidzi)
39

 

Dari berbagai pendapat dan keteranga diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

dasar atau sumber pendidikan akhlak ialah al-Qur‟an dan Hadits. Hal ini 

menunjukkan bahwa pendapat Syeikh Umar Baradja dalam kitab Al-Akhlak Lil-

Banaat sesuai dengan dasar atau sumber ajaran agama islam secara keseluruhan, 

yakni al-Qur‟an dan Hadits. 

Namun, dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat terdapat beberapa ayat al-Qur‟an 

yang ditulis lafadz ayatnya namun tidak dituliskan surat apa dan ayat berapa, ada juga 

yang ditulis surat dan ayat berapanya namun tidak dituliskan lafadz ayatnya. Begitu 

pula dengan haditsnya tidak ditulis lengkap dengan sanadnya. Jika dalam kitab 

                                                           
38 Umar bin Ahmad Baradja. Kitab Al-Akhlak Lil-Banat Jilid II, (Surabaya: Maktabah Ahmad 

Nubhan, 1374), h. 5 
39 Hasan Al-Banna dan Imam Nawawi, Al-Ma‟tsurat dan Hadis Arba‟in, (Jakarta: Gema 

Insani, 2017), h. 64 
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tersebut dituliskan secara lengkap, maka akan menambah ilmu dan wawasan 

tersendiri bagi pembaca seperti dapat mengetahui ayat dan sanad hadits yang 

dibacanya.   

3. Ruang Lingkup Akhlak 

Menurut Yunahar Ilyas, secara umum ruang lingkup akhlak dibagi menjadi 

enam bagian yaitu: akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap Rasulullah SAW, 

akhlak terhadap diri sendiri atau pribadi, akhlak dalam keluarga, akhlak dalam 

bermasyarakat dan akhlak benegara.
40

 

Menurut pendapat Jusnimar Umar, juga menyebutkan yang menjadi ruang 

lingkup akhlak islami adalah: Akhlak terhadap Allah SWT akhlak terhadap 

Rasulullah SAW, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama manusia, dan 

akhlak terhadap lingkungan.
41

 

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ruang lingkup akhlak mencakup 

berbagai aspek, di mulai dari akhlak terhadap Allah SWT, hingga akhlak kepada 

sesama makhluk (manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak 

bernyawa). Beliau membagi ruang lingkup akhlak menjadi tiga yaitu: akhlak terhadap 

Allah SWT, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan.
42

 

                                                           
40 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: LPPI, 2000), h. 6 
41 Jusnimar Umar, Materi Akhlak Tasawuf, (Lampung: Fakta Press, 2013), h. 42-61 

42 M. Quraish Shihab, wawasan Al-Qur‟an, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), h. 347 
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Ruang lingkup akhlak terbagi menjadi dua bagian, yakni bersifat vertikal dan 

horizontal. Akhlak yang bersifat vertikal adalah akhlak manusia terhadap sang 

pencipta yakni Allah SWT, dan yang termasuk akhlak yang bersifat horizontal ialah 

akhlak atau perilaku manusia terhadap ssama manusia ataupun benda, yaitu seperti 

akhlak terhadap Rasulullah SAW, keluarga, tetangga, masyarakat, saudara, teman, 

guru, diri sendiri dan sebagainya.  

Ruang lingkup akhlak yang dijelaskan oleh Syeikh Umar Baradja dalam kitab 

Al-Akhlak Lil-Banat mencakup beberapa ruang lingkup akhlak, diantaranya ialah 

akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap Rasulullah, Akhlak terhadap sesama 

Manusia, akhlak terhadap ilmu atau dalam belajar.  

Ruang lingkup akhlak dalam kitab Al-Akhlak Lil-banaat tidak dijelaskan 

mengenai akhlak terhadap lingkungan sekitar, padahal akhlak terhadap lingkungan 

juga penting bagi manusia. Melihat banyaknya fenomena-fenomena alam yag terjadi 

pada akhir-akhir ini (kebakaran, banjir, tanah longsor dan lain-lain) penyebab 

terjadinya adalah ulah tangan manusia yang tidak mempunyai akhlak terhadap 

lingkungannya, salah satu contohnya ialah membuang sampah sembarangan sehingga 

menyebabkan terjadinya banjir. Selain itu dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat juga 

tidak ada sub bab yang menjelaskan tentang akhlak terhadap diri sendiri, namun 

akhlak terhadap diri sendiri dimasukkan dalam sub-sub bab yang lain seperti 

“aadaabu al-bintu fii manzilihaa, qobla adz-dzahaabi ila al-madrasati”. Agar lebih 
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mudah difahami oleh pembaca sebaiknya adab terhadap diri difokuskan dalam sebuah 

sub bab. 

Berikut ini adalah penjelasan mengenai ruang lingkup akhlak menuut Syeikh 

Umar Baradja dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banat, diantaranya ialah: 

a. Akhlak terhadap Alah SWT 

Akhlak terhadap Allah SWT merupakan esensi daripada nilai-nilai akhlak 

yang lain. Artinya apabila akhlak seseorang terhadap Allah baik, maka akan 

mewarnai dan menjiwai akhlak yang lainnya. Akhlak terhadap Allah SWT termasuk 

tolok ukur keberhasilan dalam memahami dan melaksanakan nilai-nilai akhlak 

lainnya. Jika akhlak terhadap Allah SWT lemah (kualitas rendah), maka akan 

mempengaruhi kualitas akhlak yang lainnya. Dengan demikian, untuk menjalani 

proses hidup dengan baik, manusia perlu menjalin hubungan yang harmonis dengan 

sang Khaliq, sehingga perjalanan hidup manusia senantiasa mendapat bimbingan dan 

petunjuk dari Allah SWT.
43

 

Akhlak kepada Allah SWT dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada Tuhan sebagai 

                                                           
43 Zubaedi, Desaian Pendidikan Karakter; Konsepsi dan Aplkasi dalam lembaga pendidikan, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 85 
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Khaliq.
44

 Menurut Abudin Nata, terdapat empat alasan mengapa kita sebagai manusia 

perlu dan harus berakhlak terhadap Allah SWT. Diantaranya sebagai berikut:
45

 

1) Karena Allah telah menciptakan manusia, hal ini dijelaskan dalam Q.S. 

At-Thariq ayat 5-7 dan Q.S. Al-Mu‟minun ayat 12-13. 

                             

    

Artinya:” Maka hendaklah manusia memperhatikan dari Apakah Dia diciptakan? 

Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-

laki dan tulang dada perempuan”. (Q.S. At-Thariq: 5-7)
46

 

                             

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati 

(berasal) dari tanah kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) 

dalam tempat yang kokoh (rahim)”. (Q.S. Al-Mu‟minuun: 12-13)
47

 

 

2) Kaena Allah yang telah memberikan pancaindera yang lengkap kepada 

manusia, seperti pendengaran, penglihatan, akal pikir dan hati sanubari, 

hal ini dijelaskan dalam Q.S An-Nahl ayat 78. 

                          

            

                                                           
44 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 127 
45 Ibid, h. 127 
46 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Firdaus, (Jakarta: Pustaka Al-Fadhilah, 2012), h. 591 
47 Ibid, h. 342 
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Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, 

agar kamu bersyukur”. (Q.S. An-Nahl: 78)
48

 
 

3) Karena Allah yang telah menyediakan bahan sarana yang diperlukan 

bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan, air, udara, 

binatang ternak dan sebagainya, hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al-

Jatsiyah ayat 12-13. 

                          

                             

          

Artinya: Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat 

berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya 

dan Mudah-mudahan kamu bersyukur. dan Dia telah menundukkan untukmu apa 

yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan 

Allah) bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Al-Jatsiyah: 12-13).
49

 
 

4) Karena Allah yang telah memuliakan manusia dengan cara memberikan 

kemampuan menguasai daratan dan lautan, hal ini dijelaskan dalam Q.S. 

Al-Isra‟ ayat 70. 

                              

               

                                                           
48

Ibid, h. 275 
49

Ibid, h. 499 
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Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 

mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik 

dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 

makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Q.S. Al-Isra‟: 70)
50

 
 

Abudin Nata menjelaskan, banyak cara yang dapat dilakukan dalam 

berakhlak kepada Allah SWT, diantaranya dengan tidak menyekutukan-Nya, taqwa 

kepada-Nya, mencintai-Nya, ridha dan ikhlas terhadap segala keputusan-Nya dan 

bertaubat, mensyukuri nikmat-Nya, selalu berdo‟a kepada-Nya, beribadah kepada-

Nya, meniru-niru sifat-Nya, dan selalu berusaha mencari-cari keridhaan-Nya.
51

 

M. Quraish Shihab juga berpendapat, bahwa titik tolak akhlak terhadap 

Allah SWT adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT. 

Dia memiliki sifat-sifat terpuji, demikian agung sifat itu, jangankan manusia, 

malaikat pun tidak akan mampu menjangkau hakikatnya.
52

 

Menurut pendapat Yunahar Ilyas, akhlak terhadap Allah SWT diantaranya 

ialah bertaqwa, cinta, ridho, ikhlash, khauf dan raja‟, tawakkal, syukur, muraqqabah 

dan taubat.
53

 

Menurut Syeikh Umara Baradja dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banat, ada 

beberapa alasan mengapa manusia wajib berakhlak terhadap Allah SWT, diantaranya 

ialah Allah SWT telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna atau 

sebaik-biknya, hal ini terdapat dalam Q.S Al-Infithar ayat 7 dan Q.S At-Tiin ayat 4. 

                                                           
50 Ibid, h. 289 
51 Ibid, Abudin Nata, h. 128 
52 . Quraish Shihab, wawasan Al-Qur‟an, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), h.348 
53 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: LPPI, 2009), h. 17-57 
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Allah SWT telah melimpahkan nikmat kepada manusia berupa kesehatan, kasih 

sayang yang diberikan melalui kedua orangtua yang selalu membimbing, mengajari 

dan mendidik kita dengan baik, dan lain sebagainya. kita tidak dapat menghitug 

nikmat Allah SWTkarena sangatlah banyak, hal ini terdapat dalam Q.S An-Nahl ayat 

18.  

Kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah SWT ialah: 

1) Mensyukuri NikmatAllah SWT 

                          

Artinya: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika 

kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 

mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (Q.S. 

Ibrahim: 7).
54

 

 

 

2) Mengangungkan Nama Allah SWT dan Mencintai-Nya 

                        

                      

                    

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 

malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) 

orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan 

berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha 

suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka”. (Q.S. Al-„Imraan: 190-

191)
55

 
 

                                                           
54 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Firdaus, (Jakarta: Pustaka Al-Fadhilah, 2012), h. 256 
55 Ibid, h. 61 
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3) Bertawakkal kepada Allah SWT 

                        

                     

Artinya: “Berkatalah dua orang diantara orang-orang yang takut (kepada Allah) 

yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya: "Serbulah mereka dengan melalui 

pintu gerbang (kota) itu, Maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. 

dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang 

yang beriman". (Q.S. Al-Maidah: 23)
56

 
 

4) Bertaqwa kepada Allah SWT 

                        

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 

takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan 

beragama Islam”. (Q.S. Al-Imraan: 102)
57

 

 

 

b. Akhlak terhadap Rasulullah SAW 

Menurut yunahar Ilyas, akhlak terhadap Rasulullah SAW diantaranya ialah 

mencintai dan memuliakan Rasulullah SAW, mengikuti dan menaati Rasulullah 

SAW, serta mengucapkan Shalaawat dan Salam kepada Rasulullah SAW.
58

 Akhlak 

terhadap Rasulullah secara umum pun sama seperti pendapat Yunahar Ilyas, yaitu 

mencintai Rasulullah SAW, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dan mengucapkan 

shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW. 

                                                           
56 Ibid, h. 111 
57 Ibid, h. 63 
58 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: LPPI, 2000), h. 65-76 
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Sedangkan menurut Syeikh Umar Baraja dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banat 

dijelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sempurna budi 

pekerti atau akhlaknya. Allah SWT telah memuji Rasulullah dengan firman-Nya 

Qur‟an Surat Al-Qalam ayat 4: 

           

Artinya: “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (Q.S. 

al-Qalam: 4)
59

 

 

Allah SWT telah mengutus Rasulullah SAW sebagai “uswatun hasanah” 

yang berarti teladan yang baik bagi umat muslimin dan muslimat dalam segala 

perkataan dan perbuatan beliau. Allah SWT berfirman: 

                        

        

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (Q.S. Al-Ahzab: 21)
60

 

 

Allah SWT mengutus Rasulullah SAW yakni untuk menyempurnakan 

akhlak manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits: 

َا بُِعْثُت ِْلَُّتَّْم َمَكاِرـَ   ااْلَْخََلؽ َعْن َاِب َصاِلح السماف ، َعْن اِب ىريرة ، قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  ِاَّنَّ

                                                           
59 Ibid, h. 564 
60 Ibid, h. 420 
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Dari abi shalih saman, dari abi hurairah berkata: Rasulullah SAW bekata: 

“Sesungguhnya aku (Muhammad) diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak 

mulia.” (HR. Ahmad). 

Syeikh Umar Baradja dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banat menjelaskan 

beberapa akhlak terhadap Rasulullah SAW, diantaranya sebagai berikut: 

1) Umat Rasulullah SAW wajib mengagungkan nama Rasulullah SAW 

sebagaimana wajibnya kita dalam mengagungkan nama Allah SWT, 

karena Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT. sebagai umat 

Rasulullah SAW, kita juga diwajibkan untuk mencintai Rasulullah SAW 

melebihi cinta kita terhadap kedua orangtua dan diri sendiri, karena 

Rasulullah telah mengajarkan pada kita tentang agama Islam dan 

mengenal Allah SWT serta telah mengajarkan kita tentang mana perkara 

yang baik dan mana yang burk. Rasulullah SAW bersabda: 

َأَحدُُكْم َحَّتَّ َأُكْوَف َأَحبَّ ِإلَْيِو ِمْن نَػْفِسِو َوَواِلِدِه َوالنَّاِس  َحِدْيُث أََنس َقاَؿ: َقاَؿ النَِّبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: الَيُػْؤِمنُ 
 َأْٓتَِعْْيَ )رواه البخار، مسلم، نساء(

Artinya: “Tak beriman salah seorang diantaramu, sehingga aku lebih 

dicintainya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan semua 

manusia. (HR. Bukhari, Muslim dan Nasa‟i)
61

 

 

2) Mencontoh akhlak Rasulullah SAW dan mentaati perintah atau nasihat-

nasihat Rasulullah SAW agar kita mendapatkan ridha dari Allah SWT. 

                                                           
61 Muhammad Fuad, Hadits Shahih Bukhari Muslim, (Depok: Fathan, 2013), h. 13 
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Artinya: “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota 

Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya 

harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara 

kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa 

yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”. (Q.S. Al-Hasyr: 

7)
62

 
 

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banat terdapat beberapa akhlak Rasulullah 

SAW yang wajibkita contoh yaitu, jujur, tidak pernah berdusta atau 

berbohong, tanggung jawab, menepati janji, sabar, tenggang rasa, 

pemaaf, rasa malu dan menjaga pengkihatan, dermawan, penyayang dan 

pengasih, setia, menjaga tali silaturrahim dan bergaul dengan baik, dan 

lain sebagainya.
63

 

3) Shalawat kepada Rasulullah SAW seperti yang diperintahkan oleh Allah 

kepada umat nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman: 

                                                           
62 Log. Cit, h. 546 
63 Umar bin Ahmad Baradja. Kitab Al-Akhlak Lil-Banat Jilid II, (Surabaya: Maktabah Ahmad 

Nubhan, 1374), h. 27-35 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat 

untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk 

Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya”. (Q.S Al-Ahzab: 

56)
64

 

Terlebih jika kita bershalawat pada malam jum‟at dan siang harinya, 

terdapat banyak syafa‟at ketika hari itu. Seperti sabda Rasulullah SAW: 

َلِة اْلُْْمَعِة َفَمْن فَػَعَل َذاِلَك : ُكْنُت َلُو َشِهْيًدا َوَشاِفًعا يَػْوـَ اَْكِثُرْوا ِمَن ال  صَََّلِة َعَلىَّ ِِف يَػْوـِ اْلُْْمَعِة َولَيػْ
 . اْلِقَياَمةِ 

Artinya: Perbanyaklah membaca shalawat kepadaku pada hari jum‟at 

dan malam jum‟at. Barang siapa melakukannya, aku akan mensaksikan 

dan memberi syafa‟at baginya di hari kiamat nanti.
65

 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapat Syeikh Umar 

Baradja dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat sepemdapat dengan pendapat Yunahar 

Ilyas dalam buku Kuliah Akhlak, bahwa akhlak terhadap Rasulullah SAW adalah 

mengagungkan dan mencintai Rasulullah SAW, mengikuti atau menaati semua 

nasehat atau perintahnya, dan selalu bershalawat kepada Rasulullah SAW. 

c. Akhlak terhadap Sesama Manusia 

Akhlak terhadap sesama manusia terdapat beberapa bagian yakni akhlak 

terhadap keluarga, tetangga, masyarakat, guru, teman, dan lain sebagainya. menurut 

Syeikh Umar Baradja dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat menjelaskan beberapa akhlak 

                                                           
64 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Firdaus, (Jakarta: Pustaka Al-Fadhilah, 2012), h. 426 
65 Log.Cit, h. 19 



135 
 

terhadap sesama manusia. Yang termasuk akhlak terhadap sesama manusia adalah 

akhlak terhadap kedua orang tua (ayah dan ibu), saudara, karib kerabat, pelayan, 

tetangga, guru, dan teman. 

Berikut beberapa penjelasan Syeikh Umar Baradja mengenai akhlak sesama 

manusia, diantaranya ialah: 

1) Akhlak terhadap kedua orangtua 

Sebagai anak yang shalihah, wajib berbhakti kepada kedua orangtua. 

Orangtua telah bersusah payah melahirkan, mengasuh, merawat serta mendidik 

anaknya sehingga menjadi orang yang berguna dan hidup bahagia. Maka dari itu, 

seorang anak wajib menghormatinya, patuh terhadap perintahnya, menjunjung tinggi 

namanya, mencintai keduanya dengan tulus dan ikhlas, merawatnya ketika mereka 

lanjut usia, dan tidak berkata keras dan kasar terhadap keduanya.
66

 

Yunahar Ilyas mendefinisikan akhlak terhadap orang tua yaitu dengan 

sebutan “Birrul Walidain” yang artinya berbhakti kepada kedua orang tua. Bentuk-

bentuk birrul walidain adalah mengikuti keinginan dan saran orang tua, menghormati 

dan memuliakan kedua orang tua, membantu kedua orang tua secara fisik dan materil, 

serta mendo‟akan kedua orang tua agar diberi keselamatan dunia akhirat.
67

 

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat dijelasakan bahwa kedua orangtua 

sangat mencintai dan menyayangi anak-anaknya, kedua orangtua telah bersusah 

                                                           
66 Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur‟an, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 215 
67 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: LPPI, 2000), h. 156 
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payah dan menderita dalam merawat kita sejak kecil hingga sekarang. Ibu yang telah 

mengandung selama sembilan bulan, kemudian menyusui dan merawat kita sejak 

kecil hingga dewasa dengan susah payah dan penuh perjuangan. Sejak kecil kita 

selalu dijaga dan dididik dengan penuh kasih sayang. Allah SWT berfirman: 

                            

          

Artinya: “dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 

ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- 

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua 

orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”. (Q.S. Luqman: 14)
68

 
 

Selain menghargai perjuangan seorang ibu, kita juga harus menghargai 

seorang ayah juga, setiap hari ayah selalu bekerja keras mencari nafkah untuk 

keluarganya, beliau tidak peduli panas dan hujan, dengan kegigihannya beliau dapat 

mencukupi keluarganya. Ayah selal menjaga kesehatan putra-putrinya dengan penuh 

rasa tanggung jawab, apabila ia mengetahui anaknya sakit maka aayah segera 

memanggil atau membawa anaknya ke dokter dan membelikan obat-obatan sesuai 

resep dokter demi kesembuhan putrinya, beliau selalu berdo‟a dan usaha demi 

kesehatan keluarganya. Seorang ayah ingin berhasil melihat putra-putrinya sukses 

dalam pendidikan ilmu pengetahuan dan akhlak, berpegang teguh pada agama Islam, 

dan bermanfaat bagi seluruh manusia dan alam sekitar.
69

 

                                                           
68 Ibid, h. 412 
69 Umar bin Ahmad Baradja. Kitab Al-Akhlak Lil-Banat Jilid II, (Surabaya: Maktabah Ahmad 

Nubhan, 1374), h. 35 
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Dalamkitab Al-Akhlak Lil-Banaat juga dijelaskan beberapa kewajiban 

kita terhadap kedua orangtua: 

a) Mencintai kedua orangtua dengan tulus serta menghormatinay 

dengan amat sangat. Perlakukankeduanya dengan perlakuan yang 

membuat mereka gembira serta jauhilah sesuatu yang memuat 

mereka kecewa, dengarkan nasihat-nasihat keduanya serta 

lakukanlah apa yang diperintahkan kedua orangtua selagi hal itu 

baik, jaga sopan santun dan selalu tersenyum ketika dihadapannya, 

serta mendo‟akan kesehatan dan keselamatan kedua orangtua beliau 

setiap waktu. 

b) Berjabat tangan setiap hari terutama ketika hendak pergi kesekolah 

atau kemanapun hendak pergi setiap hari dan bermusyawarahlah 

dengan kedua orangtua mengenai urusan-urusan kita agar kebutuhan 

kita dapat terpenuhi. 

c) Gunakan tata krama terhadap kedua orangtua setiap waktu, jangan 

sampai kita membelakangi kedua orangtua kita atau memanggil 

mereka dengan menyebut namanya, jangan memandang keduanya 

dengan pandangan yang tajam, tidak berbicara dengan mereka 

dengan suara keras dan tertawa sampai terbahak-bahak. 

d) Berusaha untuk mendapatkan Ridho orangtua dengan sungguh-

sunggu, karena Ridho Allah tergantung pada Ridho orangtua. 

Seperti yang terdapat dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut: 

 .ِرَضى اهللُ ِِف ِرَضى اْلَواِلَدْيِن َوُسْخُط اهلِل ِِف ُسْخِط اْلَواِلَدْينِ 
“Ridha Allah terletak pada Ridha orangtua, dan murka Allah 

terletak pada  murka orangtua”. 

 

e) Apabila kita ingin meminta sesuatu kepada orangtua janganlah 

memintanya didepan orang banyak, dan apabila orangtua belum bisa 

mengabulkan permintaan kita, janganlah marah lebih baik diam 

karena orangtua yang lebih mengerti tentang maslahat atau kebaikan 

kita. 

f) Apabila kita melakukan kesalahan kepada kedua orangtua, maka 

segeralah minta maaf kepada keduanya dan berjanji tidak akan 

mengulanginya lagi. 

g) Setelah kita sudah dewasa, perhatikan kedua orangtua yang semakin 

berlanjut usia, dan rawatlah mereka semampu kita layaknya mereka 

merawat kita diwaktu kecil.
70

 

                                                           
70 Ibid, Umar Baradja, h. 35-39 
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Dari uraian ditas, dapat disimpulkan bahwa inti dari akhlak terhadap 

orangtua ialah menghormati kedua orangtua, mencintai keduanya dengan setulus hati, 

berbakti kepada keduanya, serta mendo‟akan kesehatan dan keselamatan keduanya. 

2) Akhlak terhadap Saudara 

Menurut Yatimin Abdullah, berbuat santun terhadap saudara harus sama 

sebagaimana santun kepada orang tua dan anak. Misalnya seorang adik harus sopan 

kepada kakaknya sebagaimana seorang anak sopan kepada ayahnya, kakak harus 

menyayangi adiknya sebagaimana orang tua menyayangi anak-anaknya. Akhlak yang 

perlu dilakukan terhadap saudara ialah adil, saling mencintai, jangan su‟udzan, dan 

menjaga kehormatan mereka.
71

 

Syeikh Umar Baradja menjelaskan dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat, 

bahwa saudara laki-laki dan saudari perempuan ialah orang yang terdekat setelah 

ayah dan ibu, maka cintai dan hormatilah saudara yang lebih tua dari kita serta 

sayangilah saudara yag lebih muda dari kita. Jika kita menyayangi dan menghormati 

saudara-sudari kita, maka kedua orangtua kita akan merasa sangat bahagia dan 

bangga terhadap kia. Rasulullah SAW bersabda: 

َرنَا  َرنَا َويَػْعِرْؼ َحقَّ َكِبيػْ  قَاَؿ النَِّّبُّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم : لَْيَس ِمنّْا َمْنَلَ يَػْرَحْم َصِغيػْ
Rasulullah SAW bersabda: “Bukanlah termasuk golongan kami, barang siapa yang 

tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormai orangtua.  

Dalam hadits lain juga dikatakan: 

                                                           
71 Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur‟an, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 218 
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رَِح. اَل َيْدُخُلَها ِاالَّ َمْن فَػرََّح قَاَؿ َرُسْوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم : ِإفَّ ِِف اْْلَنَِّة َداًرا . يُػَقاُؿ ََلَا : َدارُاْلفَ 
َياَف.  الصّْبػْ

Artinya: “Sesungguhnya di dalam syurga terdapat sebuah rumah yang diberi nama 

“Darul Farah (Rumah Kebahagiaan)” yang tidak dimasuki oleh seorangpun kecuali 

oleh orang yang membahagiakan anak-anak kecil”.
72

 

 

Syeikh Umar Baradja juga menjelaskan, apabila ada saudara/saudari kita 

sedang kesusahan dan membutuhkan pertolongan, hendaklah kita tolong sesuai 

dengan kemampuan kita, begitupun sebaliknya jika kita sedang kesusahan dan butuh 

pertolongan, maka saudara/saudari kita akan membantu kita juga. Terhadap saudara 

kita juga harus saling mengingatkan, ketika saudara kita melakukan kesalahan maka 

ingatkanlah ia dengan nasihat atau ucapan yang halus dan lemah lembut agar ia tidak 

marah atau tersinggung.  

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan, bahwa akhlak terhadap 

saudara/saudari mencintai mereka seperti kita mencintai kedua orangtua kita, karena 

saudara/saudari adalah orang yang terdekat setelah orangtua, kemudian hormatilah 

saudara/saudari yang lebih tua dari kita seperti kita menghormati kedua orangtua kita 

dan sayangilah saudara/saudari yang lebih muda dari kita seperti kedua orangtua 

menyayangi kita. Kemudian kita di wajibkan untuk saling tolong menolong dan 

nasihat menasihati terhadap saudara/saudari kita. Jangan sampai ada pertengkaran 

atau permusuhan dengan saudara/saudari. 

 

                                                           
72 Umar bin Ahmad Baradja. Kitab Al-Akhlak Lil-Banat Jilid II, (Surabaya: Maktabah Ahmad 
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3) Akhlak terhadap Kerabat 

Kerabat adalah orang terdekat setelah kedua orangtua dan saudara, maka 

dari itu kita diwajibkan untuk menghormati kerabat seperti kita menghormati 

orangtua dan saudara kita. Yang termasuk kerabat ialah nenek, kakek, paman, bibi, 

sepupu, keponakan dan lain sebagainya. 

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banat, Syeikh Umar Baradja menjelaskan 

tentang kewajiban ita terhadap para kerabat ialah, sama seperti saudara kita harus 

menghormati kerabat yang lebih tua serta menyayangi kerabat yang lebih muda. 

Apabila saat bertemu dengan kerabat, maka ucapkanlah salam serta berjabat tangan 

dan pandanglah ia dengan wajah yang cerah dan tersenyum serta berbicara yang baik 

terhadap mereka tanpa menunjukkan kesombongan dan keangkuhan.  

Rasulullah SAW bersabda: 

 َتزِْيُد ِِف اْلُعْمِر َويَػْغِفُر اهللُ ُذنُػْوبَُو.ِصَلُة اْلَقرَابَِة ُمثْػَرأٌَة ِِف اْلَماِؿ ِصَلُة الرَِّحِم 
“Berhubungan baik dengan kerabat akanmemperbanyak harta, dan silaturrahim 

akan menambah umur danAllah SWT akan mengampuni dosa-dosanya.”. 

 

Apabila mereka memerintahkan sesuatu kepada kita hendaklah patuh 

perintahnya dan jika mereka membutuhkan pertolongan kita, maka tolonglah dengan 

semampu kita.
73

 

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat dijelaskan, bahwa kita wajib menjaga 

tali silaturrahim dengan kerabat dengan mengunjungi mereka dari waktu ke waktu, 

terutama pada waktu-waktu yang tepat seperti waktu libur sekolah, hari raya dan hari-
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hari bahagia lainnya terlebih lagi jika ada alah seorang dari kerabat kita ada yang 

sakit kita wajib untuk menjenguknya. Bersatulah dengan kerabat kita dan hindarilah 

segala sesuatu yang menyebabkan putusnya hubungan dan pan permusuhan, serta 

berbuat baiklah trhadap kerabat kita. Allah SWT berfirman: 

                           

Artinya: “Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, dan karib-

kerabat”.(Q.S. An-Nisa: 36)
74

 

 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa akhlak terhadap kerabat 

yakni sama halnya dengan akhlak terhadap saudara, yaitu saling menghormati, 

mencintai dan menyayangi, tolong meolong, berbuat baik atau berprilaku baik dan 

menjaga tali silaturrahim dengan kerabat. 

4) Akhlak terhadap Teman 

Menurut Syeikh Umar Baradja, teman perempuan ibarat saudari-saudari 

perempuan kita dirumah, karena kita selalu bersama-sama seorag teman baik ketika 

belajar maupun bermain disekolah. Maka dari itu kita harus mencintai dan 

menyayangi seorang teman yang lebih muda dari kita dan menghormati teman yang 

lebih tua dari kita, saling membantu antar teman ketika sedang membutuhkan 

bantuan.  

Apabila ingin dicintai oleh teman-teman kita, maka janganlah kikir dan 

sombong walaupun kita murid yang cerdas, rajin, ataupun kaya, karena kesombongan 
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bukan termasuk akhlak anak yang shalihah. Jika kita melihat teman yang malas 

belajar, maka nasihatilah mereka agar bersungguh-sungguh untuk belajar dan 

menghilangkan sifat malasnya. Jika kita melihat teman kita yang kurang pandai, 

maka bantulah ia untuk memahami pelajaran yang tidak ia mengerti itu, namun 

jangan bantu dia dengan cara memberikan contekan. Jikakita melihat teman kita yang 

kurang mampu, maka kasihanilah mereka dengan cara membantu sesuai dengan 

kemampuan kita. 

Jangan sekali-kali kita mengganggu teman-teman yang sedang belajar, 

janganlah kita memalingkan muka atau memandangnya dengan pandangan yang 

tajam atau pandangan yang membuatnya tersinggung, jangan mengganggunya dengan 

meniup telinganya dari belakang atau berteriak kencang ditelinganya, karena itu akan 

membuatnya marah dan merasa sangat terganggu. Dalam Hadits dikatakan: 

 اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُمْوَف ِمْن ِلَسانِِو َوَيِدِه .
Artinya: “orang muslim itu ialah orang yang tidak mengganggu orang-orang muslim 

lain dengan lisan dan tangannya”. 

 

Apabila kita meminjam sesuatu dari teman, janganlah merusak, 

menghilangkan, atau mengotorinya, kembalikanlah dengan tepat waktu, jika sesuatu 

yang kita pinjam tersebut hilang, maka gantilah dengan yang baru dan berikan 

kepadanya dengan wajah tersenyum dan meminta maaf. Apabila kita berbicara 

dengan teman, maka bicaralah dengan lemah lembut jangan sampai mengeraskan 

suara dan dengan wajah yang cemberut, jangan suka bertengkar, marah-marah, iri, 



143 
 

dengki dan mengucapkan perkataan yang buruk, anak yang shalihah sebaiknya ketika 

berbicara yakni berbicara dengan lemah lembut dan tersenyum.
75

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa akhlak terhadap teman 

perempuan yakni sama dengan akhlak terhadap saudari perempuan dirumah, karena 

setiap hari kita selalu bersama dengan teman baik ketika belajar disekolah ataupun 

bermain. Jadi kita harus mencintai dan menyayangi teman dan jangan saling 

bertengkar satu sama lain dan jangan lupakan teman ketika kita sudah tidak bersama-

sama lagi serta bertemanlah dengan orang yang baik-baik. 

5) Akhlak terhadap Pembantu atau Pelayan 

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat dijelaskan pelayan atau pembantu 

ialah seseorang yang membantu ibu dalam mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari, 

tugasnya ialah memasak, membersihkan rumah serta menjaga peralatan rumah tangga 

yang ada dirumah. 

Sebagai anak yang shalihah, maka gunakanlah akhlak yang baik 

terhadap pelayan. Apabila ingin memerintah pelayan, maka berbicaralah dengan 

sopan, dan jangan bersikap sombong terhadapnya, jika pembantu kita melakukan 

kesalahan, maka nasihatilah ia dengan baik-baik atas kesalahannya jangan sampai 

membentaknya, kemudian maafkanlah kesalahan yang telah ia perbuat. Nabi 

Muhammad SAW memiliki pelayan, namun ketika pelayannya melakukan kesalahan, 

Nabi tidak pernah membentaknya, tetapi beliau ingtkan baik-baik. Apabila kita 
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memanggil pelayan namun ia tidak menjawab dengan cepat, maka janganlah mara, 

karena bisa jadi ia sedang sibuk sehingga ia tidak mendengar panggilan suara kita. 

Apabila kita memerintah ia untuk melakukan sesuatu sedangkan ia lambat, maka 

janganlah terburu-buru memarahi atau menegurnya, mungkin saj ia sedang 

berhalangan atau terlalu banyak pekerjaan.
76

  

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa akhlak terhadap seorang 

pelayan ialah sopan santun dan berbicara yang baik terhadapnya, jangan sekali-kali 

berlaku sombong karena kita sebagai majikan, dan berbuat baiklah terhadap seorang 

pelayan, karena pelayanlah yang telah membantu ibu kita dalam pekerjaan rumah 

tangga.  

6) Akhlak terhadap Tetangga 

Tetangga adalah orang yang yang tinggalnya dekat dengan tempat tinggal 

seseorang sampai 40 rumah,yang selalu mengetahui keadaannya lebih dahulu 

daripada saudara dan familinya yang berjauhan. Kedudukan tetangga lebih utama 

dibandinkan dengan sanak famili yang tempat tinggalnya jauh dari kita, karena 

tetanggalah yang pertama kali menolong jika kita sedang dalam keadaan sulit serta 

menjaga keluarga dan tempat tinggal kita ketika kita sedangbepergian.
77

 

Akhlak terhadap tetangga merupakan prilaku yang terpuji. Tetangga 

merupakan orang yang paling dekat secara sosial, karena itu menjadi prioritas untuk 

diperlakukan secara baik, sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis dalam 
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bentuk tolong menolong dan sebagainya.
78

 Salah satu akhlak terhadap tetangga yakni 

menyukai tetangga, sopan santun, saling tolong menolong, menghargai, saling 

memberi dan saling menghormati. Rasulullah SAW bersabda: 

ىَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ، قَاَؿ: َمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِاهلِل َواْليَػْوـِ َعْن َأِبْ ُىَريْػرََة َرِضَي اهلُل َعْنُو ، َأفَّ َرُسوَؿ اهلِل َصلَّ 
ًرا أَْو لَِيْصُمْت ، َوَمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِاهلِل َواْليَػْوـِ ااْلَِخِر فَػْلُيْكِرـْ َجارَُه ، َومَ  ْن َكاَف يُػْؤِمُن بِاهلِل اْْلَِخِر فَػْليَػُقْل َخيػْ

َفُو.  )رواه البخارى ومسلم(َواْليَػْوـِ اْْلَِخِر فػَ   ْلُيْكِرـْ َضيػْ
Artinya: “Dari Abu Hurairah R.A, dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda, Barang 

siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik 

atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah SWT dan hai akhir, hendaklah ia 

memuliakan (menghormati) tetangganya, dan barang siapayang beriman kepada 

Allah SWT dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya.” (HR. Bukhori dan 

Muslim)
79

 

Seorang muslim harus peduli dan memperhatikan tetangganya, membantu 

untuk mengatasi kesulitan hidup yang dihadapi oleh tetangganya. Jangan sampai 

membiarkan tetangganya menangis kelaparan sedangkan kita tidur nyenyak. 

Rasulullah SAW bersabda: 

َعانًا َعْن اََنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: َما آَمَن  ِِب َمْن بَاَت َشبػْ
    َوَجارُُه َجاِئٌع َوُىَو يَػْعَلُم )رواه الَبزار(

Artinya: Dari Anas bin Malik R.A, Rasulullah SAW berkata:“Tidaklah beriman 

kepadaku orang yang dapat tidur dengan perut kenyang sementara tetangganya 

kelaparan, padahal dia mengetahui.” (HR. Bazzar)
80
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Menurut Syeikh Umar Baradja, tetangga ialah seseorang yang tinggalnya 

dekat dengan tempat tinggal kita dan selalu membantu kedua orangtua kita saat 

membutuhkan sesuatu atau pertolongan, misalnya ketika orangtua kita membutuhkn 

peralatan rumah tangga, makanan atau uang, orangtua kita bisa meminjam kepada 

tetangga. Ketika salah satu anggota keluarga kita ada yang sakit, maka tetanggalah 

yang pertamakali menjenguk, menolong serta mendo‟akan kesehatan keluarga kita 

terseut.  

Sebagai anak yang shalihah, maka kita harus bersikap soapan santun 

terhadap tetangga, selalu tersenyum dihadapannya, buatlah tetangga kita bahagia dan 

menyukai anak-anak mereka. Janganlah sekali-kali kita mengganggu mereka baik 

dengan memusuhi, bersikap sombong, mencaci maki bahkan sampai mengolok-olok 

mereka. Apabila kita sedang bermain dengan anak-anak tetangga, maka bersikaplah 

sopan santun, jangan sampai bertengkar atau mengambil mainan tanpa seizin dari 

mereka, serta jangan memamerkan harta atau pakaian yang kita miliki. Apabila kita 

mempunya kelebihan makanan, hendaknya kita bagikan ke tetangga-tetangga, 

terutama tetangga terdekat.
81

 

Kesimpulan dari penjelasan diatas ialah, bahwa akhlak terhadap tetangga 

ialah dengan menghormati dan memuliakan tetangga, menolong tetangga ketika 

mereka sedang membutuhkan pertolongan, saling memberi, saling menjaga perasaan 
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atau tidak mengganggu tetangga, menjenguknya ketika sedang sakit, serta saling 

memaafkan jika bersalah. 

7) Akhlak terhadap Guru 

Menurut Syeikh Umar Baradja Guru adalah orangtua kedua kita setelah 

ayah dan ibu, guru merupakan orangtua kita disekolah sedangkan ayah dan ibu adalah 

orangtua kita dirumah. Guru mengajarkan ita tentang ilmu pengetahuan serta gurupun 

mendidik akhlak kita dengan baik, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi, 

sebagai anak yang shalihah, kita wajib menghormatinya, mencintainya, serta 

memeperlakukannya seperti kedua orangtua kita dirumah. 

Sebagai anak yang shalihah juga kita harus mendengarkan nasihat-

nasihat guru, patuh terhadap perintah-perintahnya serta perhatikanlah guru ketika 

menyampaikan pelajaran agar kita memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh 

guru kita. Jika kita ingin dicintai oleh guru, maka datanglah ke sekolah dengan tepat 

waktu, jangan sampai telat, memakai pakaian yang bersih dan rapi, berbicara dengan 

baik dan jangan sekali-kali melawan guru apalagi sampai menyakiti hatinya, karena 

gurulah yang telah mengajarkan kita tentang ilmu pengetahuan serta mendidik akhlak 

kita selain orangtua dirumah. Berterimakasihlah kepada guru dan jangan lupakan 

jasa-jasa mereka sebagai seorang pendidik. 

4. Macam-Macam Akhlak 

Menurut Yatimin Abdullah, ada dua jenis akhlak dalam islam, yaitu 

akhlaqul karimah (akhlak terpuji) adalah akhlak yang baik dan benar menurut 
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syaria‟at islam, dan akhlaqul madzmumah (akhlak tercela) adalah akhlak yang tidak 

baik dan benar menurut syari‟at islam.
82

 

Menurut Musthafa Kamal, secara garis besar akhlak terbagi menjadi dua 

macam, yaitu: akhlak Mahmudah yaitu akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia, 

yang tidak bertentangan dengan hukum syara‟ akal pikiran sehat dan harus dianut 

serta dimiliki oleh setiap muslim. Akhlak Madzmumah yaitu akhlak yang tercela atau 

akhlak yang buruk, serta bertentangan dengan ajaran agama islam.
83

 

Sedangkan menurut Rosihon Anwar, berdasarkan sifatnya akhlak dibagi 

menjadi dua macam, yaitu, akhlak mahmudah (akhlak terpuji) dan akhlak 

madzmumah (akhlak buruk/ tercela). Sifat yang termasuk akhlak terpuji ialah taat 

ibadah, menepati janji, amanah, sopan santun, qana‟ah, tawakkal, sabar, syukur, dan 

tawadhu‟. Sedangkan sifat yang termasuk akhlak tercela ialah kufur, syirik, riya‟, 

takabbur, iri dengki, dendam, dan putus asa.
84

 

Segala macam tingkah laku atau perbuatan baik yang tampak dalam 

kehidupan sehari-hari ialah termasuk Akhlakul Mahmudah atau Akhlakul Karimah. 

Acuan dari akhlakul Mahmudah ialah al-Qur‟an dan hadits serta berlaku universal. 

Akhlakul Mahmudah contohnya seperti beribadah kepada Allah SWT dan berbuat 

baik serta menjauhkan diri dari perbuatan-prbuatan yang buruk atau yang dibenci 
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oleh Allah SWT, beramal shalih dengan niat ikhlash serta berbakti kepada orangtua 

dan sebagainya. 

Sedangkan yang dimaksud dengan akhlakul Madzmumah ialah ialah segala 

timhkah laku atau perbuatan yang buruk yang dibenci oleh Allah dan tidak disukai 

oleh manusia, seperti sombong, dengki, pemarah, iri, riya‟, berbohong, makhil, 

malas, suka memfitnah, ujub dan lain sebagainya. bagi manusia yang ingin di cintai 

oleh Allah, maka hindarilah Akhlakul Madzmumah. 

Akhlakul Mahmudah adalah sebab-sebab kebahagian didunia dan di akhirat 

serta mendapatkan ridho dari Allah SWT dan dicintai oleh seluruh manusia. 

Sebaliknya, akhlakul Madzmumah adalah asal penderitaan dan kesengsaraan di dunia 

dan dia khirat serta dibenci olehAllah SWT dan tidak dicintai oleh seluruh manusia. 

Syeikh Umar Baradja membagi akhlak menjadi dua bagian, yakni akhlak 

mahmudah (Akhlak Terpuji) dan akhlak madzmumah (Akhlak Tercela). Berikit ini 

adalah penjelasan macam-macam akhlak menurut Syeikh Umar Baradja, yaitu: 

a. Akhlak Mahmudah 

Menurut Imaam Al-Ghazali, akhlak terpuji merupakan sumber ketaatan 

dan kedekatan kepada Allah SWT, sehingga mempelajari dan mengamalkannya 

merupakan kewajiban individual setiap muslim.
85
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Akhlak yang terpuji ialah segala tingkah laku yang baik dan dinamakan 

dengan fadhilah atau keutamaan. Akhlak yang baik dilahirkan dari sifat-sifat 

yangbaik. Beberapa contok akhlak yang terpuji ialah sopan santun, menghormati 

orangtua, tolong menolong, syukur, sabar, jujur, istiqomah, adil, amanah, malu, kasih 

sayang dan sebagainya. 

Dibawah ini beberapa akhlak mahmudah atau akhlak terpuji yang 

dijelaskan oleh Syeikh Umar Baradja dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat yaitu sebagai 

berikut: 

1) Sopan Santun 

Syeikh Umar Baradja dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat menjelaskan 

bahwa, putri yang sopan ialah putri yang menghormati kedua orangtua, para ibu 

bapak guru, saudara-saudarinya yang lebih tua dan setiap orang yang lebih tua 

darinya serta menyayangi saudara-saudari dan orang-orang yang lebih muda darinya. 

Sikap dari seorang putri yang soapan ialah jika berkata selalu benar, rendah hati atau 

tidak suka membanggakan dirinya dihadapan oraang lain, sabar dalam menghadapi 

cobaan, tidak suka bertengkar dan selalu menjaga tali silaturrahim dengan baik.
86

 

Seorang putri yang sopan ialah yang apabila bermain yakni bermain 

dengan teratur tanpa teriak dan bertingkah laku yang tidak sopan sampai mengganggu 

seseorang, putri yang sopan juga akan selalu menjaga peralatan rumah tangga dengan 

baik dengan tidak memecahkan peralatan rumah tangga serta merawat tanaman-
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tanaman yang ada disekitar halaman rumah. Putri yag sopan juga yang selalu 

berjabatan tangan dengan kedua orangtua dan saudara-saudari nya ketika hendak 

pergi ke sekolah dan sepulang skolah. Putri yag sopan juga adalah putri yang didiplin 

waktu, yakni tidur lebih awal dan bangun sebelum subuh, menjaga shalatnya, 

mempelajari atau membaca ulang pelajaran yang telah diberikan oleh guru disekolah 

serta selalu mendengar nasihat-nasihat kedua orangtua dan guru-gurunya.   

2) Menghormati Orangtua  

Orangtua adalah seseorang yang telah bersusah payah merawat kita 

sejak kecil hingga sekarang ini, seorang ibu yang telah mengandung selama sembilan 

bulan, kemudian menyusui, mengasuh dan merawat kita tanpa kenal lelah. Begitupun 

seorang ayahpun rela untuk bekerja keras dalam mencari rizki yang halal untuk 

mencukupi keluarganya tanpa kenal hujan dan panas. Maka dari itu, sebagai putri 

yang shalihah, kita wajib menghormati kedua orangtua kita. 

Beberapa kewajiban kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua 

orangtua ialah mencintai dan menghormati keduanya, menaati dan melaksanakan 

perintahnya, selalu tersenyum dan sopan santun dihadapannya, selalu mendengarkan 

nasihat orangtua, selalu membuat orangtua bahagia, serta mendo‟akannya disetiap 

waktu demi kesehatan dan keselamatan mereka.
87

 Allah SWT berfirman: 
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Artinya: “dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 

selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-

baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur 

lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada 

keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah 

kepada mereka Perkataan yang mulia. dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka 

berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah 

mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". 

(Q.S. Al-Isra‟: 23-24)
88

 

 

3) Syukur 

Syukur merupakan aktualisasi ajaran islam terhadap diri sendiri, yaitu 

menumbuhkan sikap berterima kasih atas apa yang diperolehnya dari Allah SWT atas 

sesama manusia.
89

 Bersyukur terhadap nikmat Allah SWT dijamin mendapatkan 

tambahan nikmat Allah.  

Menurut Syeikh Umar Baradja, Syukur adalah rasa terima kasih kita 

terhadap Allah SWT atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. 

Berikut ini dalah penjelasan mengenai syukur. Sebagaimana firman Allah SWT:  
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89 Toto Suryana dkk, Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Tiga Mutiara, 2013), h. 207 
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Artinya: “dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika 

kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 

mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (Q.S. 

Ibrahim: 7) 

4) Tolong Menolog 

Tolong menolong adalah saling membantu kepada sesama manusia, 

baik itu tetangga, saudara, kerabat, dan sebagainya. Tolong menolong juga termasuk 

salah satu Akhlak Mahmudah dan putri yang shalihah harus memiliki jiwa saling 

tolong meolong. 

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat dijelaskan, bahwa tolong menolong 

terhadap sesama manusia hukumnya wajib, terutama dengan orang terdekat kita, 

seperti tetanga, saudara, kerabat, teman dan lain sebagainya. Manusia adalah makhluk 

sosial yang tentunya saling membutuhkan satu sama lain, misal tetangga atau teman 

kita yang sedang dalam kesulitan, maka kita wajib membantu atau menolongnya 

karena tlong menolong sudah menjadi kewajiban seorang muslim dan termasuk 

akhlak mahmudah. Firman Allah SWT: 

b. Akhlak Madzmumah 

Akhlak madzmumah ialah tingkah laku atau perbuatan yang buruk. 

Akhlak madzmumah cenderung melekat dalam bentuk yang tidak menyenangkan 

orang lain. Akhkak madzmumah dapat menghasilkan perbuatan buruk dan tingkah 

laku yang tidak elok, tidak sopan, dan gerak gerik yang menyenangkan. Tiang utama 
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dari akhlak tercela ialah nafsu jahat. Yag termasuk akhlak tercela ialah, iri hati, 

dengki, sombong, riya‟ dan lain sebagainya.
90

 

Rosihon Anwar menjelaskan, Akhlak madzmumah adalah segala bentuk 

akhlak yang bertentangan dengan akhlak terpuji. Akhlak madzmumah merupakan 

perbuatan atau tingkah laku yang tercela yang dapat merusak keimanan seseorang dan 

menjatuhkan martabat sebagai manusia. Macam-macak akhlak Madzmumah ialah 

syirik, fasik, takabur, dengki , ghibah dan riya‟.
91

 

Dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat, yang termasuk akhlak madzmumah 

dalam kitab tersebut hanya dijelaskan dalam tema “Al-Bintu Al-Waqihah” yang 

artinya “Putri yang tidak sopan”. Putri yang tidak sopan ialah putri yang tidak 

mencintai dan menghormati kedua orangtuanya, para gurunya dan orang-orang yang 

lebih tua darinya serta tidak menyayangi seseorang yang lebih muda darinya. Putri 

yang tidak sopan, bila berbicara selalu berdusta, suka mengeraskan suara ketika 

tertawa, suka mencaci maki dan berkata buruk, serta suka bertengkar dan 

mengingkari janji. Anak yang tidak sopan juga suka mengolok-olok orang lain dan 

senang membanggakan dirinya didepan banyak orang, mempunyai sifat iri hati, suka 

mengadu domba dan tidak malu ketika melakukan perbuatan yang buruk dan tidak 

pernah mau mendengarkan nasihat orangtua ataupun orang lain.
92

 

                                                           
90 Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur‟an, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 55 
91 Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 139 
92 Umar bin Ahmad Baradja, Kitab Al-Akhlak Lil-Banat jilid I, (Surabaya: Maktabah Ahmad 

Nabhan, 1359), h. 7 



155 
 

Jadi kesimpulannya adalah akhlak tercela menurut Rosihon Anwar dan 

Syeikh Umar Baradja sangat relevan, hanya saja dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat 

penjelasannya tidak dirinci satu persatu, hanya terkumpul dalam satu sub tema namun 

sudah mencakup semua. Yang termasuk Akhlak tercela menurut Syeikh Umar 

Baradja dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat ialah tidak menghormati orangtua, iri hati, 

ingkar janji, suka berkata buruk dan kasar, suka bertengkar, bohong, dan tidak mau 

menerima nasihat dari orang lain. Sebaiknya dalam kitab ini dijelaskan secara rinci 

mengenai macam-macam akhlak (Mahmudah dan madzmumah) dan bagian-

bagiannya secara rinci agar lebih mudah lagi dalam memahaminya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendidikan akhlak 

menurut Syeikh Umar Baradja dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat. Melalui analisis 

data, rumusan masalah tersebut dapat dijawab, bahwa pendidikan akhlak yakni 

mencakup pentingnya pendidikan akhlak, dasar-dasar pendidikan akhlak, ruang 

lingkup akhlak dan macam-macam akhlak. Pendidikan akhlak dalam kitab Al-Akhlak 

Lil-Banaat ini sesuai dengan pendidikan akhlak secara umum. Kitab AlAkhlak Lil-

Banaat merupakan kitab pendidikan Akhlak untuk anak-anak sejak umur lima sampai 

12 tahun, hal ini berbeda dengan pendidikan akhlak yang dikemukakan oleh para ahli 

lain seperti Yunahar Ilyas, Rosihon Anwar, Quraish Shihab dan lain sebagainya, 

karena para ahli tersebut membahas pendidikan akhlak secara meluas. Salah satu 

contoh yang membedakan yakni dalam akhlak terhadap manusia, dalam kitab Al-

Akhlak Lil-Banaat hanya mencakup Akhlak terhadap orangtua, guru, teman, tetangga, 

dan pelayan, karena kehidupan anak-anak belum begitu meluas sampai pada 

masyarakat umum, hanya pada lingkungan keluarga, lingkungan sekitar dan 

lingkungan pendidikan.  

Kelebihan dari kitab Al-Akhlak Lil-Banaat ialah isnya mudah dipahami karena 

menggunakan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dimengerti oleh anak-anak. 

Kitab Al-Akhlak Lil-Banaat juga sudah banyak sekali di pakai dikalangan pesantren-
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pesantren sebagai kitab wajib yang harus dipelajari oleh anak-anak. Selain kelebihan, 

dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat ini juga ada beberapa kekurangannya, diantaranya 

ialah kitab Al-Akhlak Lil-Banaat jilid I tidak mencantumkan dalil Al-Qur’an maupun 

Hadits dalam menjelaskan setiap sub bab, pada jilid 2 dalam penulisan hadits tidak 

disertai dengan sanadnya dan pada lafadz ayat tidak dituliskan nama surat dan ayat 

berapa. Dalam kitab ini juga kurang dalam menguraikan macam-macam akhlak 

mahmudah dan akhlak madzmumah, seharusnya diberi penjelasan secara lengkap 

mengenai macam-macam dan contoh akhlak terpuji dan tercela agar anak-anak lebih 

mudah lagi dalam memahaminya serta dapat melaksanakannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

B. Saran  

Setelah penulis melakukan penelitian dan kajian terhadap kitab Al-Akhlak Lil-

Banaat karya Syeikh Umar Baradja, maka dalam hal ini penulis ingin 

menyumbangkan sebuah saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi para pembaca. 

Beberapa saran tersebut ialah, sebaiknya pembagian tentang akhlak mahmudah 

dan akhlak madzmumah lebih dijelaskan secara rinci lagi dan beri contoh dari 

masing-masing akhlak tersebut agar lebih mudah lagi untuk dipahami oleh anak-anak 

sehingga mereka dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, 

setiap tema bahasan dalam kitab Al-Akhlak Lil-Banaat jilid I sebaiknya dicantumkan 

dalil Al-Qur’an atau Hadits Rasulullah SAW agar para pembaca lebih yakin karena 

Al-Qur’an dan Hadits adalah dasar pendidikan akhlak tersebut. 
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C. Penutup 

Alhamdulillah wa Syukru Lillaahi penulis panjatkan kehadirat Allah ‘Azza wa 

Jalla yang telah memberikan kekuatan, hidayah, serta taufiq-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa masih 

terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan dalam penyajian skripsi ini, 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 semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Amiin. 
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