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ABSTRAK 
 NILAI-NILAI MATERI PENDIDIKAN AKHLAK TERPUJI DALAM KITAB AL-

-SANIYYAH KARANGAN SYAIKH ABD AL-WAHAB AL-SYA’RANI 

 

Oleh 

Fikriansyah 

 

Akhlak yang mulia merupakan cermin kepribadian seseorang, selain itu akhlak yang 

mulia akan mampu mengantarkan seseorang kepada martabat yang tinggi. Perhatian 

Rasulullah SAW dalam mendorong umatnya agar berprilaku dengan akhlak mulia 

sampai pada titik kulminatif dengan menginformasikan kepada mereka bahwa orang 

yang berbudi pekerti baik akan terangkat derajatnya sejajar dengan orang-orang yang 

aktif mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan shalat dan puasa. Yang menjadi 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah ingin mengetahui nilai-nilai akhlak yang 

terkandung dalam kitab Al-  Al-Saniyyah. 

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian library 

research atau penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis, yakni suatu 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku, 

surat kabar, majalah, notulen, dan data-data lainnya. Sumber data dalam penelitian ini 

diperoleh dari sumber data primer yaitu buku karya Syaikh Abdul Wahab Asy-

Sya’rani kitab Al-  Al-Saniyyah dan juga data sekunder yaitu data-data dari 

sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan atau tema penelitian ini. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis filosofis, yaitu proses 

menguji dan menganalisis secara kritis rekaman atau peninggalan masa lampau 

berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian 

dianalisis dengan analisis isi (content analysis). Content analisis merupakan upaya 

menganalisa tentang isi suatu teks mencakup klarifikasi, menentukan suatu kriteria 

dan membuat prediksi  suatu teks. 

 Adapun Nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam kitab Al-  Al-

Saniyyah merupakan gambaran langsung dari Nabi Muhammad Saw., yang di nukil 

langsung oleh pengarang dari hadits-hadits beliau. Beberapa macam akhak di 

dalamnya ialah bertaubat, ikhlas, tawakkal, dzikrullah, dermawan, jujur.  

Selanjutnya, peneliti merekomendasikan kepada para orangtua dan para 

pendidik untuk memberikan penanaman akhlak mulia kepada anak-anak dan peserta 

didik, bahwa pendidikan akhlak sangatlah diperlukan. Demikian juga kepada para 

peneliti lain agar terus mengembangkan nilai-nilai akhlakul karimah dari literatur-

literatur klasik yang menjadi rujukan bagi pendidikan Islam.  
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MOTTO 

 

 

ۡۡلَّقَدۡ  َۡرُسوِل ۡفِي ۡلَُكم  َِۡكاَن َۡحَسنَةۡٱّللَّ َوةٌ ۡۡأُس  ُجوْا ۡيَر  َۡلَِّمهَۡكاَن مَۡوَۡۡٱّللَّ يَو  ِٓخرَۡۡٱل  ۡٱۡل 

ََۡوَذَكَرۡ ١٢ۡۡاَۡكثِيرۡٱّللَّ

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.”
1
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemah, Sygma, Bandung, 2007, hlm 595 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penjelasan Judul 

 Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian judul, akan penulis 

jelaskan terlebih dahulu mengenai istilah judul dalam skripsi ini. Skripsi iini berjudul 

“NILAI-NILAI MATERI PENDIDIKAN AKHLAK TERPUJI DALAM KITAB 

AL- -SANIYYAH KARANGAN SYAIKH ABD AL-WAHAB 

AL-SYA’RANI”.  Adapun penjelasan judul tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Nilai 

Kata value, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

menjadi nilai, berasal dari bahasa latin valere atau bahasa pranis kuno valoir. 

Sebatas arti denotatifnya, valere, valoir, value, atau nilai dapat dimaknai 

sebagai harga.
1
 Menurut Driyarkara, nilai merupakan hakikat suatu hal yang 

menyebabkan hal itu pantas dikejar oleh manusia.
2
 Sementara itu, menurut 

Bertens, nilai merupakan suatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, 

sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan.
3
 

Jadi, nilai adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan 

diinginkan yang berifat abstrak yang mana nilai itu kita rasakan dalam diri 

kita masing-masing yang dapat membedakan seorang individu atau ciri-ciri 

kelompok. 

 

                                                             
1
Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (bandung: Alfabeta, 2011), h. 7. 

2
A.Ahmadi,  setianingsih, Transformasi Pendidikan memasuki millenium ketiga, (Yogyakarta: 

Kanisius, 2000), h. 72. 
3
 Ibid, h. 36. 
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2. Akhlak 

Akhlak adalah bentuk jamak dari khul q yang berarti perbuatan atau 

penciptaan. Dalam konteks agama, aklak bermakna perangai, budi, tabiat, 

adab atau tingkah laku.
4
 

Ibnu maskawaih mengatakan  : 

: َحاٌل لِلنَّْفِس َداِعيَةٌ لََها اِلَى اَْفَعالَِها ِهْن َغْيِر فَْكٍر َوالََرفِيٍَة.اَْلُخلُُك   

 

Artinya : 
Akhlak ialah keadaan jiwa yang selalu mendorong manusia berbuat, tanpa 

memikirkan lebih lama.
5
 

Akhlak adalah sifat/perbuatan manusia yang terdidik yang dilakukan oleh 

seseorang yang bersumber dari dalam diri seseorang tersebut, dimana 

perbuatan tersebut dilakukan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih 

dahulu, yang mana keadaan ini bisa berasal dari tabiat aslinya, adapula yang 

didapatkan dari kebiasaan yang berulang-ulang. 

3. Kitab Al-  al-Saniyyah 

Kitab Al-  Al-Saniyyah merupakan kitab yang masyhur dan 

biasa diajarkan dikalangan pesantren, lembaga pendidikan Islam dan majelis 

ta’lim lainnya. Kitab yang menjelaskan tentang wasiat atau pesan nabi 

Muhammad Saw., kepada sahabat Ali Ibn Abi Thalib ini merupakan kitab 

karangan Syaikh Abd al-Wahab al-Sya’rani. 

 

                                                             
4
 Rosihan Anwar, Akhlak tasawwuf, (Bandung, Pustaka Setia, 2010), h. 115 

5
 Muhammad Yusuf Musa, Falsafat al-Akhlak Fi AL-Islam, (Qairo, Muassasah Khanji, 1936 

M), h. 81. 
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B. Alasan memilih Judul 

Adapun alasan mengapa penulis memilih untuk meneliti skripsi ini yaitu: 

1. Fenomena yang terjadi pada masyarakat kita ialah penurunan moral yang 

cukup memprihatinkan, yang apabila dibiarkan akan menjadi dampak yang 

sangat besar bagi masyarakat khususnya anak-anak dan para remaja penerus 

bangsa.  

2. Pembinaan akhlak yang merupakan tujuan perhatian pertama dalam Islam. 

Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, 

yang utama adalah akhlak yang mulia. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah 

yang terakhir, beliau diutus untuk menyempurnakan agama-agama 

sebelumnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw., yang artinya: Dari 

Abu Hurairah RA. .Berkata. Rasulallah  Saw., bersabda: “Sesungguhnya Aku 

diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak”. (H.R Bukhari) 

3. Ingin menggali secara mendalam nilai akhlak yang terkandung didalam kitab 

al-Minah al-Saniyyah. 

C. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah  makhluk ciptaan Allah yang disebut-sebut sebagai makhluk 

yang paling sempurna, hal ini dituliskan dalam al-Qur’an Surah al-Tin ayat 4 

yang artinya“sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 

yang sebaik-baiknya”.
6
 Dalam penciptaannya, manusia dibedakan dengan 

makhluk lainnya berupa hati dan akal fikiran untuk membedakan hal yang baik 

                                                             
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro), h. 674. 
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dan tidak dan untuk membedakan mana yang pantas dan tidak pantas untuk di 

lakukan.   

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak luput dari hubungannya dengan  

Tuhan (hablun min Allah) dan hubungan dengan sesama manusia (hablun Min 

an-Naas). Pada hubungan dengan manusia dengan sesamanya, seorang manusia 

melakukan hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat baik norma agama, hukum adat kebiasaan serta norma-norma lain 

yang berlaku. Dari norma-norma ini maka timbul penilaian-penilaian baik atau 

buruk yang sering disebut dengan istilah akhlak. 

Persoalan akhlak dalam perjalanan kehidupan umat manusia menjadi 

persoalan yang pokok. Sebab pada dasarnya, berbicara tentang akhlak selalu 

berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam rangka pembentukan 

peradaban. Tingkah laku manusia menjadi tolak ukur untuk mengetahui 

perbuatan atau sikap mereka. Wajar kiranya persoalan akhlak selalu dikaitkan 

dengan persoalan sosial kemasyarakatan, karena akhlak menjadi simbol bagi 

peradaban suatu kelompok manusia.
7
 Baik atau buruknya penilaian seseorang 

terhadap peradaban serta penguasaan ilmu pengetahuan ialah terletak pada 

akhlaknya. Karena seseorang akan dinilai dari cara orang tersebut berkomunikasi 

orang lain. 

Bangsa-bangsa di dunia di dunia ini sedang memasuki era global, suatu potret 

peradaban manusia universal tanpa sekat-sekat wilayah negara, yang di tandai 

dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Arus globalisasi tersebut 

berdampak pada penyusupan budaya-budaya (buruk) negara maju terhadap 

negara-negara sedang berkembang, khususnya negara-negara Islam. Tak 

terkecuali bangsa Indonesia serta bangsa-bangsa lain yang penduduknya 

didominasi oleh umat Islam. Yakni semakin tersingkirnya nilai-nilai moral 

(akhlak) yang baik dan agama oleh budaya-budaya asing yang bermental 

materialis, kapitalis dan hedonis.
8
 Perkembangan teknologi tak akan berhenti, 

namun yang harus diperhatikan adalah bagaimana beradaptasi dengan teknologi 

                                                             
7
 Zainuddin, Pendidikan Akhlak Generasi Muda, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2013), 

h. 85. 
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tanpa mengurangi nilai-nilai kebaikan yang sudah tertanam pada identitas bangsa 

tersebut. 

Kemajuan ilmu-pengetahuan dan teknologi yang dialami oleh manusia 

sekarang ini, tidak sedikit dampak negatifnya terhadap sikap hidup perilakunya, 

baik ia sebagai manusia beragama maupun, maupun sebagai makhluk individual 

dan sosial.
9
 Terpaan nilai-nilai budaya negatif ini telah menjangkiti kepribadian 

bangsa dan dengan timbuhnya mental-mental individualistik dan kecintaan yang 

berlebihan terhadap harta, kekuasaan atau apapun yang bersifat materi sebagai 

simbol kemegahan, kehormatan dan kesuksesan. Akibat dari budaya materialis-

hedonis ini seseorang terdorong untuk melakukan segala cara dalam mewujudkan 

ambisi dan keinginannya, tanpa memperdulikan norma-norma dan kepentingan 

orang lain. 

Dalam sejarah bangsa-bangsa yang diabadikan dalam al-Qur’an seperti kaum 

„Ad, Samud, Madyan dan Saba‟ yang menunjukkan kaum yang memiliki 

serendah-rendahnya akhlak. Dan kemudian di temukan pernyataan dalam buku-

buku sejarah menunjukkan bahwa “suatu bangsa yang kokoh akan runtuh 

apabila akhlaknya rusak”.
10

 Ketika sebuah bangsa yang kuat keimanan ataupun 

keilmuannya, maka akan merosot kualitasnya ketika banyak terjadi 

penyimpangan akhlak pada bangsa tersebut. Seperti hilangnya kejujuran, 

kedisiplinan, saling menghargai, tolong menolong serta nilai akhlak mahmudah 

lainnya. 

                                                             
9
 Mahjuddin, , Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2009), h. 43. 

10
 Susiwo, Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ibn Miskawaih, (Disertasi), (Jakarta: Program 

Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1995), h. 1. 
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Pada sisi lain, kepekaan sosial menjadi rendah, hilangnya rasa malu pada saat 

melakukan seesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama, serta 

budaya toleransi, kebersamaan, tolong-menolong tidak lagi dianggap memiliki 

nilai unuk suatu kemajuan. Sungguh menjadi suatu ironi dan memprihatinkan, 

Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki problem krisis 

moral yang begitu komplek.
11

 Suami menganiaya istri, ibu membunuh anaknya, 

anak membunuh ayahnya, seorang guru melecehkan muridnya, majikan 

memperkosa pembantunya merupakan gambaran krisis moral tersebut. 

Pembangkangan terhadap nilai-nilai moral dan agama juga menghinggapi 

kaum muda dan remaja. Banyaknya kasus-kasus penyimpangan yang dilakukan 

kaum terpelajar (remaja) seperti penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, 

tawuran antar pelajar, pornografi, pemerkosaan, perusakan milik orang lain, 

perampasan, penipuan, aborsi, penganiayaan, pelacuran, pembunuhan dan lain-

lain sampai saat ini belum dapat di atasi secara tuntas.
12

 Kasus-kasus di atas 

merupakan kasus-kasus yang tidak sepi kita temukan setiap harinya di media 

massa.  

Jika di lihat dari sejarah, maka kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi 

di masa sebelum Rasulullah di utus oleh Allah Swt.  Bahkan kondisi sekarang 

jauh lebih mengkhawatirkan orang tua, karena bentuk maksiat lebih bervariasi 

dan didukung oleh fasilitas yang serba canggih dan muda diakses seperti internet 

                                                             
11

 Ahmad Royani, Pendidikan Akhlak Aplikatif Integratif di Sekolah, (Jurnal), (Jember: IAIN 

Jember, 2015), h. 142. 
12

 Ibid, h. 94. 
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dan handphone. Pengaruh positif akan membentuk akhlak mahmudah, sebaliknya 

pengaruh negatif akan membentuk akhlak madzmumah. 

Dampak negatif yang paling berbahaya terhadap kehidupan manusia atas 

kemajuan yang dialaminya, ditandai dengan adanya kecenderungan menganggap 

bahwa satu-satunya yang dapat membahagiakan hidupnya ialah nilai materil, 

sehingga manusia terlampau mengejar materi, tanpa menghiraukan nilai-nilai 

spiritual yang sebenarnya berfungsi untuk memelihara dan mengendalikan 

akhlak manusia. 

Manusia pasti kehilangan kendali dan salah arah bila nilai-nilai spiritual 

ditinggalkan, sehingga mudah terjerumus ke berbagai penyelewengan dan 

kerusakan akhlak, misalnya melakukan perampasan hak-hak orang lain, 

penyelewengan seksual dan pembunuhan. 

Nilai-nilai spiritual yang dimaksudkan dalam Islam adalah ajaran agama yang 

berwujud perintah, larangan dan anjuran, yang kesemuanya berfungsi untuk 

membina kepribadian manusia dalam kaitannya sebagai hamba Allah serta 

anggota masyarakat. 

Mengejar nilai-nilai materi saja, tidak bisa dijadikan sarana untuk mencapai 

kebahagiaan yang hakiki. Bahkan hanya menimbulkan bencana yang hebat, 

karena orientasi hidup manusia semakin tidak memperdulikan kepentingan orang 

lain asalkan materi yang di kejarnya dapat dikuasai. Akhirnya timbul persaingan 

hidup yang tidak sehat. Sementara manusia tidak lagi memerlukan agama untuk 

mengendalikan segala perbuatannya, karena dianggapnya tidak dapat digunakan 

untuk memecahkan persoalan hidupnya. 
13

 kasus di atas merupakan penampakan 

yang sangat mudah ditemukan. Demi harta dan pangkat, banyak orang yang 

mempertaruhkan persahabatan yang telah dibangun dalam waktu yang lama, 

                                                             
13

 Mahjuddin, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Pusat, Kalam Mulia), 2009, h. 43 
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sorang teman bisa menjadi lawan seperti dalam merebut pekerjaan hingga 

jabatanya. 

Persaingan hidup yang tidak sehat, menimbulkan sikap tamak (rakus) yang 

sebenarnya merupakan salahh satu wujud ketegangan jiwa, sehingga imam al-

Ghazali menyebutnya dengan istilah min „alaamaati maradh al-Qalbi (sebagian 

gejala penyakit jiwa; yang penanggulangannya tidak lain ialah menanamkan pada 

diri kita sikap sederhana dan perasaan kecukupan (Qana‟ah). Dan besar 

kemungkinan orang yang terlalu mengejar materi membuat dirinya kikir 

(Baakhil) yang penanggulangannya ialah dengan sikap pemura (al-Sakhaa‟). 

Imam al-Ghazali membagi tingkatan keburukan akhlak menjadi empat 

macam, yaitu: 

1. Keburukan akhlak yang timbul karena ketidaksanggupan seorang 

mengendalikan nafsunya, sehingga pelakunya disebut al-Jaahil  

2. Perbuatan yang diketahui keburukannya, tetapi ia tidak meninggalkannya 

karena nafsunya sudah menguasai dirinya, sehingga pelakunya disebut al-

jaahil al-Dhallu 

3. Keburukan akhlak yang dilakukan oleh seseorang, karena pengertian baik 

baginya sudah kabur, sehingga perbuatan buruklah yang dianggap baik. 

Maka pelakunya disebut al-Jaahilu al-Dhallu al-Faasiq 

4. Perbuatan buruk yang sangat berbahaya terhadap masyarakat pada 

umumnya, sedangkan tidak terdapat tanda-tanda kesadaran bagi pelakunya, 

kecuali anya kekhawatiran akan menimbulkan pengorbanan yang lebih hebat 

lagi. Orang yang melakukannya disebut al-Jaahilu al-Dhallu al-Faasiq al-

syirriiru.
14

 

Menurut al-Ghazali tingkatan keburukan akhlak yang pertama, kedua dan 

ketiga masih bisa dididik menjadi lebih baik, sedangkan pada tingkatan yang 

keempat, sama sekali tidak bisa dipulihkan kembali. Karena itu, agama Islam 

membolehkan untuk memberikan hukuman mati bagi pelakunya, agar tidak 

                                                             
14

 Ibid, h. 44. 
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meresahkan masyarakat umum. Sebab kalau dibiarkan hidup, besar kemungkinan 

akan melakukan lagi hal-hal yang mengorbankan orang banyak. 

Imam al-Ghazali mengatakan ”Seandainya akhlak tidak bisa diubah, maka 

pasti tidak ada manfaatnya memberikan pesan-pesan, nasehat-nasehat dan 

didikan”.
15

 Pernyataan tersebut menandakan bahwa Banyak sekali petunjuk 

dalam agama yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki akhlak 

manusia. Antara lain anjuran untuk selalu betaubat, bersabar, bersyukur, 

bertawakkal, mencintai orang lain, mengasihani serta menolongnya. Anjuran-

anjuran itu, sering didapat dalam ayat-ayat akhlak, sebagai nasehat bagi orang-

orang yang ingin melakukan perbuatan buruk. 

Manusia dapat berusaha mengubah watak kejiwaan pembawaan fitrahnya 

yang tidak baik menjadi baik, manusia dapat mempunyai khuluk yang 

bermacam-macam baik secara cepat maupun lambat. Hal ini dapat dibuktikan 

pada perubahan-perubahan yang dialami anak dalam masa pertumbuhannya dari 

suatu keadaan kepada keadaan lain sesuai dengan lingkungan yang 

mengelililinya dan macam pendidikan yang dialaminya. Miskawaih menetapkan 

kemungkinan manusia mengalami perubahan- perubahan khuluk.  Dari segi 

itulah maka diperlukan adanya aturan-aturan syariat serta nasihat-nasihat dan 

berbagai macam ajaran terhadap adab sopan santun.
16

 Pernyataan di atas semakin 

menguatkan kepada kita bahwa akhlak, adab, kebiasaan dan sopan santun dapat 

dilatih dan diperbaiki dengan dengan faktor dari dalam diri sendiri maupun dari 

faktor luar berupa lngkungan bermain hingga lingkungan belajar dan juga dapat 

ditunjang dengan bentuk pendidikan yang di jalani oleh seseorang . 

Maka dari pendapat di atas, Ibn Miskawaih menolak sebagian pendapat dari 

pemikiran Yunani yang mengatakan akhlak berasal dari watak tidak mungkin 

diubah, oleh karena itu Ibn Miskawaih menegaskan kemungkinan perubahan 

                                                             
15

  l- ha  l    hy ‟ „Ulumiddin Juz  III, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th), h. 54. 
16

 Nisrokhaabduh, Membongkar Konsep Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih, (Pemalang: 

Jurnal Madaniyah, 2016), h. 112. 
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akhlak itu terutama melalui pendidikan.
17

 Dengan pendidikan seseorang yang 

pada mulanya tidak ada pengetahuan sedikitpun tentang sesuatu akan 

menjadi tahu serta memahami akan sesuatu tersebut. Begitu juga halnya 

dengan akhak, pendidikan akhlak harus diberikan kepada setiap orang untuk 

memberikan tuntunan kepada mereka agar memiliki akhlak al-karimah 

sehingga seseorang dapat diterima di masyarakat. 

Pendidikan mempunyai pengertian yang luas, yang mencakup semua 

perbuatan atau semua usaha dari generasi tua untuk mengalihkan nilai-nilai serta 

melimpahkan pengetahuan, pengalaman, kecakapan serta keterampilan kepada 

generasi selanjutnya, sebagai usaha untuk menyiapkan mereka, agar dapat 

memenuhi fungsi hidup mereka, baik jasmani begitu pula ruhani.
18

 Di dalam 

kaitannya dengan akhlak, baik jasmani dan rohani sangat berkaitan, dimana 

perbuatan (akhlak) baik ketika dilakukan maka akan berdampak baik pula bagi 

rohani seseorang.  

Kerasulan Nabi Muhammad SAW bila ditinjau dari kependidikan dan 

kejiwaan secara luas bertujuan untuk mendidik dan mengajar manusia 

membersihkan dan menyucikan jiwanya, memperbaiki dan menyempurnakan 

akhlaknya, serta membina kehidupan spiritualnya. Seperti yang digalakkan Al-

Qur’an sebab faktor inilah  llah SWT memuji Rasul-Nya: 

  نََّك لََعلَٰى ُخلٍُك َعِظيٖن َوإِ  

                                                             
17

 Hasyimsyah Nasut ion, Filsafat Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 61 
18

 Moh Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012),  h. 27  
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 Artinya:  

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (QS. Al-

Qalam: 68: 4).
 19

 

Dari keterangan di atas menggambarkan bahwa pedidikan pada saat ini 

memiliki pengetian yang luas dan juga yang harus digaris bawahi ialah ungkapan 

untuk memperhaluas akhlak yang berarti merupakan salah satu bentuk tujuan 

pendidikan yang dilakukan ialah untuk memperbaiki akhlak manusia.  

Pada dunia pendidikan, pembinaan akhlak siswa menjadi sesuatu yang 

didambakan oleh setiap orang dalam prosesnya, sebab akhlak memiliki fungsi 

menjadikan perilaku manusia menjadi lebih beradab serta mampu 

mengidentifikasi berbagai persoalan kehidupan, baik atau buruk menurut norma 

yang berlaku. 

 Oleh karena itu, perhatian terhadap akhlak menjadi salah satu fokus utama 

diselenggarakannya pendidikan di Indonesia. Melalui pendidikan akhlak 

seseorang dapat mengetahui mana yang benar kemudian dianggap baik dan mana 

yang buruk. Sebab, kehidupan ini tidak akan bisa lari dari dinamika perubahan 

pribadi dan sosial. Oleh karena itu, Seiring dengan berkembangnya zaman dan 

teknologi, pendidikan akhlak memiliki posisi yang strategis dalam pengendalian 

prilaku manusia.
20

 Pendidikan akhlak menjadi salah satu usaha untuk 

mempertahankan generasi yang beradab. Ditambah perubahan zaman yang 

signifikan saat ini menjadikan pendidikan akhlak menjadi hal yang tidak boleh 

tidak dilakukan 

 

Pendidikan karakter (akhlak) juga sudah di atur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Dalam Undang-Undang tersebut  disebutkan bahwa “fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional ialah mengembangkan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat serta mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

                                                             
19

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro), h. 564 
20

 Aziez Iskandar, Pelaksanaan Pembinaan Akhlak Siswa Di MTs Al-Muhajirin, (skripsi), 

(Bandar Lampun: Bandar lampung, IAIN Raden Intan), 2012, h. 3. 
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berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi masyarakat yang demokratis serta 

tanggung jawab”.
 21

 

Hakikat pendidikan akhlak dalam Islam, menurut Miqdad Yaljan adalah 

menumbuh kembangkan sikap manusia agar menjadi lebih sempurna secara 

moral, sehingga hidupnya selalu terbuka bagi kebaikan dan tertutup dari segala 

macam keburukan dan menjadikan manusia berakhlak.
22

 Akhlak sendiri 

merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia dan 

mampu membedakan manusia dengan makhluk lainnya di muka bumi. 

Yang juga perlu diperhatikan ialah bagaimana kedudukan akhlak itu sendiri di 

dalam ajaran agama Islam. Dimana Drs. H. Yunahar Ilyas menjelaskan bahwa 

kedudukan Akhlak ialah sebagai berikut: 

1. Rasulullah menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi  

pokok risalah Islam. Beliau bersabda : 

ُ تَ و  نَ  هَ كَ ارِ مَ  اْلَ خْ لَ قِ   إِ نَّ وَ ا بُ عِ ثْ تُ  ِل

“sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlakyang mulia” (HR. 

Baihaqi). 

2. Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam, sehingga rasulullah 

itu pernah mengibaratkan sebuah agama dengan akhlak yang baik (husn al-

khuluk). Dalam jawaban nabi atas pertanyaan seorang laki-laki  yang artinya 

“Yaa Rasulullah, apakah agama itu? Beliau menjawab: (Agma adalah) 

akhlak yang baik”. 

3. Akhlak yang baik akan membertkan timbangan kebaikan seseorang kelak 

pada hari kiamat. 

4. Rasulullah menjadikan baik buruknya akhlak seseorang untuk ukuran 

kualitas imannya. 

5. Islam menjadikan akhlak yang baik ebagai bukti dan buah dari ibadah 

kepada Allah SWT. 

6. Nabi muhammad saw senantiasa berdoa agar Allah membaikkan akhlak 

beliau.
 23

 

                                                             
21

 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan 

Nasional), Pasal 1 Ayat (1). 
22

 Miqdad Yaljan, kecerdasan Moral, : terjemahan Tulus Musthofa, (Yogyakarta,  Pustaka 

Pelajar, 2004), h. 24 
23

 Ibid. h. 6 
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Dalam perjalanan pendidikan nasional, ada satu sisi yang menjadi bagian 

terpenting dalam usaha pembangunan moral bangsa, yakni pendidikan agama. 

Pendidikan agama menjadi mata pelajaran utama diseluruh jenjang pendidikan, 

mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pendidikan akhlak di sekolah 

adalah melalui pendidikan agama dan budi pekerti. Agar pendidikan agama lebih 

berdaya guna maka perlu diperhatikan beberapa problema pendidikan agama 

disekolah, terutama karena bervariasinya tingkat pengetahuan yang berasal dari 

pendidik berkenaan dengan kuantitas dan kualitas pendidik.
24

 

Dari banyak penjelasan di atas bahwa betapa pentingnya masalah akhlak 

didalam kehidupan manusia, pendidikan di berbagai jenis serta tingkatannyabaik 

di sekolah formal, non formal dan informal sangat mendambakan hasil akhir dari 

pendidikan tersebut ialah agar dapat membentuk seorang manusia yang 

berkarakter, memiliki keimanan yang kuat kepada Tuhan dan dapat menciptakan 

keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat. Bahkan tujuan utama kerasulan 

pun untuk memperbaiki akhlak (karakter) umat manusia. 

Untuk mencapai semua harapan di atas, perlu adanya realisasi di lapangan 

yang mana salah satu caranya dengan menyusun materi akhlak baik pada 

masyarakat luas hingga satuan pendidikan.  

Didalam pendidikan pesantren, mereka banyak mengkaji kitab-kitab klasik 

yang membahas tentang tauhid, ibadah, akhlak serta banyak kajian lain berkaitan 
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 Haidar Putra Daulay dan Nurgaya Pasa, Pendidikan Islam dalam Mencerdasakan Bangsa, 

(Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2012), h .53. 
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dengan keislaman. Dalam kajian akhlak, salah satu kitab yang banyak dipelajari 

adalah Kitab al-Min h al-Saniyyah.  

Kitab  Al-Min h al-Saniyyah merupkan kitab klasik yang tergolong kitab 

hadits berisikan tentang wasiat atau pesan Nabi Muhammad Saw kepada 

sayyidina Ali karramallahu wajhah, wasiat yang dimaksud didalam kitab tersebut 

mencakup beberapa dimensi, mulai dari dimensi tauhid, ibadah  akhlak hingga 

d ikir dan do’a-do’a yang baik untuk di amalkan.  

Dari sini, diharapkan  isi atau penjelasan kitab tersebut dapat berguna dan 

bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat baik dilingkungan akademis atau 

non-akademis dan setiap jenis serta jenjang pendidikan apabila di aplikasikan 

dalam diri setiap individu serta masih dapatkah kitab tersebut digunakan sebagai 

rujukan bagi para pendidik ataupun peserta didik dalam mengajarkan dan mencari 

ilmu agama Islam pada masa kini. 

D. Rumusan Masalah 

Menurut Sugiyono rumusan  masalah berbeda dengan masalah. Kalau 

masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, 

maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan 

jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat 

antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian 

didasarkan pada masalah.
25

 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini  adalah : 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,  2011), 

h. 35. 



15 
 

 
 

1. Apa saja nilai-nilai materi pendidikan akhlak terpuji kepada Allah Swt 

yang terdapat di dalam kitab al- l-Saniyyah? 

2. Apa saja nilai-nilai materi pendidikan akhlak terpuji kepada sesama 

manusia yang terdapat di dalam kitab al- l-Saniyyah? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui nilai-nilai materi pendidikan akhlak terpuji  kepada 

Allah Swt., yang terdapat di dalam kitab al- l-Saniyyah. 

b. Untuk mengetahui nilai-nilai materi pendidikan akhlak terpuji kepada 

sesama manusia yang terdapat di dalam kitab al- l-Saniyyah. 

2. Manfaat penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala berfikir 

khususnya dalam keilmuan Islam sekaligus untuk mendalami Nilai-nilai 

akhlak terpuji kepada Allah Swt., dan sesama manusia dalam kitab al-

l-Saniyyah. 

b. Manfaat Praktis 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

berarti bagi masyarakat umum dan para murid dan guru serta pelaksanaan 

pendidikan di dalam satuan pendidikan, sehingga hasil dari proses 

pendidikan itu tetap mengacu kepada akhlak yang baik sebagai tujuan 

pendidikan. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian 

a. Jenis Penelitian 

     Berdasrkan jenisnya, maka penelitian ini termasuk kedalam 

penelitian library reasearch atau penelitian kepustakaan, yaitu 

penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 

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

penelitian dari peneliti terdahulu.
26

 

     Menurut Kartini kartono, penelitian kepustakaan ialah bertujuan 

untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-

macam material yang terdapat diruang perpustakaan.
27

 

Menurut Sumardi Suryabrata Teori-teori dan konsep-konsep pada 

penelitian ini umumnya dapat diketemukan dalam sumber acuan 

umum, yaitu kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, 

ensiklopedia, monograp, dan sejenisnya. Generalisasi-generalisasi 

dapat ditarik dari laporan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan 

bagi masalah yang sedang digarap. Hasil-hasil penelitian terdahulu itu 

pada umumnya dapat diketemukan dalam sumber acuan khusus, yaitu 

kepustakaan yang berwujud jurnal, buletin penelitian, tesis, disertasi 

dan lain-lain sumber bacaan yang memuat laporan hasil penelitian.
28

 

 

     Penelitian yang penulis lakukan dapat dikategorikan dengan 

kepenelitian pustaka karena tidak memerlukan terjun langsung ke 

lapangan melalui survai maupun observasi untuk mendapatkan data 

                                                             
26

M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002), h. 11. 
27

Kartini kartono, Pengantar Metodologi Reasearch Sosial,(Bandung: Mandar Maju, 1996), 

h. 33. 
28

Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 66. 
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yang dicari. Data diperoleh dan dikumpulkan dari penelitian 

kepustakaan yaitu dari hasil pembacaan dan penyimpulan dari 

beberapa buku, kitab-kitab terjemahan, dan karya ilmiah lain yang ada 

hubungannya dengan materi dan tema pengkajian. 

     Dalam kaitan ini penulis bermaksud menggambarkan dan ingin 

mengetahui tentang apasaja nilai-nilai akhlak terpuji kepada Allah 

Swt., dan sesama manusia yang terdapat dalam kitab al-Min h al-

Saniyyah. 

b. Sifat Penelitian 

      Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk “deskriptif analitis” 

yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran yang 

secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau 

kelompok tertentu.
29

 

     Adapun menurut Sumardi Suryabrata metode deskriptif analisis 

ialah untuk mengakumulasikan data dasar dalam cara deskriptif 

semata-mata tidak perlu mencari atau menemukan saling hubungan, 

mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan 

implikasi.
30

 

 

 

                                                             
29

Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1993), h.30 
30

Sumardi Suryabrata, Op.Cit, h. 19 
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2. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data disini adalah subyek darimana data 

diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis membaginya dalam dua bagian 

yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

 

     Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.
31

 Dalam 

penelitian kepustakaan ini, penulis mengumpulkan beberapa data yang 

diperlukan guna menunjang penelitian ini baik dari buku, surat kabar,  

jurnal, penelitian dan lain sebagainya.  

     Kitab al-Min h al-Saniyyah merupakan karya Syeikh Abdul Wahab 

asy-sya’rani yang mencakup berbagai pembahasan. Mulai dari tauhid, 

ibadah, akhlak, serta dzikir dan doa-doa. Namun, peneliti 

memfokuskan tentang nilai-nilai akhlak di dalamnya. Dan lebih khusus 

lagi peneliti membahas akhlak terpuji kepada Allah Swt., dan sesama 

manusia. 

b. Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya.
32

 Sumber dimaksud adalah sumber data yang berupa 

karya-karya para pemikir lainnya dalam relevansinya dengan persoalan 

yang diteliti. 

                                                             
31

 Marzuki, Metodologi Penelitian Riset, BPEF VII,( Yogyakarta, 1997), h. 55 
32

 Ibid, h 56 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi. Menurut Suharismi Arikunto, metode dokumentasi adalah 

mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa: Catatan, 

Transkip, Buku, Surat Kabar, Majalah, Agenda dan lain sebagainya.
33

 

 Dalam pengumpulan data yang bersifat teori maka digunakan metode 

dokumentasi guna mengumpulkan berbagai teori dan pendapat serta 

peraturan yang berlaku dari berbagai sumber tertulis seperti Al-Qur’an  

hadist-hadist, kitab-kitab, buku-buku, brosur, buletin yang berkenaan 

dengan adab guru dan murid guna untuk memperoleh keterangan dari isi 

yang disampaikan. 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis menganalisa data dengan menggunakan 

Teknik Analisis Isi atau content Analysis. Content Anaylisis merupakan upaya 

menganalisa  tentang  isi suatu teks mencakup  upaya klasifikasi, menentukan  

suatu kretaria  dan  membuat  prediksi  kandungan  suatu teks..
34

 

Disini peneliti menggunakan teknik content analysis dalam menguraikan 

makna yang terkandung dalam Kitab al-Min h al-Saniyyah, setelah itu dari 

hasil interpretasi tersebut dilakukan analisa secara mendalam dan seksama 

guna menjawab dari rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis. 

                                                             
33

 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rhineka 

Cipta. 2006), h. 231 
34

 Noeng Muhajdir, Metodologi Penelitian  Kualitatif  (Yogyakarta: Rake Serasin, 1989), h. 

67-68.  
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Setelah data diperoleh dan tersusun, maka selanjutnya diolah dan dianalisa 

dengan metode berikut ini: 

a. Metode berfikir Deduktif 

Menjelaskan data utama, tetapi tidak akan dirinci bagaimana cara 

analisis data itu dilakukan karena ada bagian khusus yang 

mempersoalkannya.
35

 Jadi dalam penelitian ini akan diuraikan secara 

umum berbagai hadits Nabi yang mengandung nilai-nilai akhlak di dalam 

kitab al- l-Saniyyah. 

b. Metode berfikir Induktif 

Menjelaskan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola 

hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.
36

 Metode berfikir Induktif 

merupakan cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat 

umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran secara 

induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang 

mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun 

argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. 

 

                                                             
35

Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2011), cet. ke-29, h. 280. 
36

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R & D, (Jakarta: 

Alfabeta, 2014), cet. ke-29, h. 334. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Nilai Akhlak  

1. Pengertian Nilai 

 Kata value, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

menjadi nilai, berasal dari bahasa latin valere atau bahasa prancis kuno valoir. 

Sebatas arti denotatifnya, valere, valoir, value, atau nilai dapat dimaknai 

sebagai harga.
1
 Dalam hal ini lebih bersifat materil. Ketika sesorang membeli 

sesuatu seperti contohnya sebuah kitab (buku), maka buku tersebut memiliki 

harga dan seseorang yang akan membeli harus mengeluarkan senilai dengan 

harga tersebut.  

 Menurut Driyarkara, nilai merupakan hakikat suatu hal yang 

menyebabkan hal itu pantas dikejar oleh manusia.
2
 Sementara itu, menurut 

Bertens, nilai merupakan suatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, 

sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan.
3
 Dua 

pendapat di atas memiliki keterkaitan, sesuatu yang bernilai merupakan 

sesuatu yang harus dikejar oleh manusia dan pada fitrahnya manusia pasti 

mengejar segala hal yang dianggapnya menarik serta menyenangkan baginya. 

                                                             
1
 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai,( bandung, Alfabeta, 2011), h. 7. 

2
A. Ahmadi, setianingsih, Transformasi Pendidikan memasuki millenium ketiga, (Yogyakarta, 

Kanisius, 2000), h. 72. 
3
 Ibid, h. 36. 
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Menurut Hoffmeiser, Nilai adalah implikasi hubungan yang diadakan 

oleh manusia yang sedang memberi nilai anatara satu benda dengan satu 

ukuran, nilai merupakan realistis abstrak, nilai kita rasakan dalam diri kita 

masing-masing sebagai pendorong atau prinsip-prinsip yang menjadi penting 

dalam kehidupan, sampai pada satu tingkat, dimana sementara orang lebih 

siap untuk mengorbankan hidup mengoorbankan diri mereka dari pada 

mengorbankan nilai.
4
   

Disini, hoffmeiser lebih menekankan penggunaan kata nilai pada hal 

berhubungan dengan angka dan skala dalam hal pengukuran suatu benda, 

seperti misalnya seseorang memiliki tinggi badan 165 cm. Maka 165 cm 

merupakan nilai dan bentuknya abstrak, yang hanya dapat dirasakan tanpa 

dapat disentuh. 

Selain itu, Kluckhohn mendefinisikan nilai sebagai konsepsi (tersirat 

atau tersurat, yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok) 

dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan 

antara dan tujuan akhir tindakan.
5
 Nilai dalam pandangan Kluckhohn lebih 

menekankan pada aspek tindakan yang dilakukan seseorang dimana tindakan 

tersebut dapat membedakan seseorang dengan orang. Seperti halnya seorang 

suami  yang ingin memberi nafkah kepada istrinya, ketika suami tersebut 

memberikan dari hasil bekerja dengan pekerjaan yang halal maka akan lebih 

bernilai dibandingkan suami yang memberi nafkah dengan hasil mencuri atau 

pekerjaan lain yang bersifat dilarang oleh agama dan norma hukum. 

Lebih mendalam lagi, dalam pandangan Harun Nasution, nilai 

dimaknai sebagai nilai rohani (etika religius) yang berupa kejujuran, 

kesetiakawanan, persudaraan rasa kesosialan, keadilan, tolong-menolong, 

                                                             
4
 Ibid, h. 114. 

5
 Rohmat mulyana, Op. Cit, h. 10. 
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murah hati, suka memberi maaf, sabar, baik sangka, berkata benar, pemurah, 

keramahan, bersih hati, berani, kesucian, hemat, menempati janji, disiplin, 

mencintai ilmu dan berpikir lurus.
6
  

Dalam konteks ini, Harun Nasution lebih menekankan pada aspek 

rohani atau dapat dikatakan lebih kepada norma agama. Pada dasarnya, semua 

agama didunia pasti mengajarkan kebaikan  yang lebih menekankan pada 

aspek rohani. Dan contoh-contoh yang diberikan oleh Harun Nasution 

merupakan bagian dari akhlak tersebut pada umumnya. Maka orang yang 

memiliki akhlak dapat dikatakan lebih bernilai daripada orang yang tidak 

memiliki akhlak. 

Nilai akhlak merupakan sebuah nilai yang memiliki tigkatan yang 

tinggi untuk bisa dimiliki oleh manusia, karena selain mengandung nilai sosial 

yang akan selalu memberikan keharmonisan pada hubungan antar manusia, 

nilai akhlak juga merupakan perintah dari Tuhan yang Maha Esa. melalui 

contoh yang baik dari para utusan-utusannya. Rasulullah Saw, bersabda: 

بًَب  ًَ ٍَ إِٚ ْؤِيُِٛ ًُ ُم اْن ًَ َعههَى أَْك َٔ  ِّ ْٛ ُ َػهَ ِ َصهٗه َّللاه َْٚشحَ لَبَل لَبَل َسُعُٕل َّللاه ٍْ  أَثِٙ َُْش َػ

  أَْحَغُُُْٓى ُخهُمًب )انزشيزٖ(
Artinya: 

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw, bersabda : “Orang mukmin yang paling 

sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik” (HR. 

Tirmidzi) 
 

Dari beberapa pengertian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa nilai 

adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan 

yang berifat abstrak yang mana nilai itu kita rasakan dalam diri kita masing-

                                                             
6
  Khaeron Rosyadi, pendidikan Profetik, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h. 114 
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masing yang dapat membedakan seorang individu atau ciri-ciri kelompok 

berupa kejujuran, kesetiakawanan, persudaraan rasa kesosialan, keadilan, 

tolong-menolong, murah hati, suka memberi maaf, sabar, baik sangka, berkata 

benar, pemurah, keramahan, bersih hati, berani, kesucian, hemat, menempati 

janji, disiplin, mencintai ilmu dan berpikir lurus. Kemudian pada fitrahnya 

seseorang akan mengejar dan memilih suatu nilai yang baik dan nilai akhlak 

merupakan nilai nilai tertinggi yang yang didalamnya terkandung dua nilai, 

yaitu nilai agama dan nilai sosial. 

2. Pengertian Akhlak 

Ditinjau dari pendekatan linguistik akhlak diambil dari bahasa arab 

yang asal katanya  َْخالًَق هََك ـ َْٚخهُُك ـ إِ خ  yang bisa diartikan al-Sajiyyah 

(perangai/tabiat/pembawaan/karakter), al-„adat (kebiasaan/kelaziman), al-

maru‟ah (perdaban yang baik).
7
 Pada pendapat lain akhlak adalah bentuk 

jamak dari khul q yang berarti perbuatan atau penciptaan. Dalam konteks 

agama, aklak bermakna perangai, budi, tabiat, adab atau tingkah laku.
8
 Kata 

ini digunakan dalam al-Qur‟an ketika Allah menyatakan keagungan budi 

pekerti Rasullullah Saw, yaitu dalam firmannya dalam QS. Al-Qolam: 4: 

ٰٗ ُخهٍُك َػِظٛى َٔ    إَِهَك نََؼهَ

Artinya: 

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (QS. Al-

Qolam:68:4).
9
 

 

                                                             
7
 Beni Ahmad Saebani, Ilmu akhlak, (Bandung, Pustaka Setia, 2012), h. 13 

8
 Rosihan Anwar, Akhlak tasawwuf, (Bandung, Pustaka pelajar, 213)h. 115 

9
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro), h. 565. 
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 Ayat diatas mendukung pendapat yang menyatakan akhlak yang 

berasal dari kata khuluq, yang diartikan sebagai budi pekerti. 

Sedangkan secara terminologi banyak para ahli yang mengengemukakan 

pendapatnya di dalam menjelaskan pengertian akhlak. 

Para pakar ilmu akhlak merumuskan definisinya dengan berbeda-beda 

namun saling mendukung antara satu dengan yang lainnya.  Tinjauan  yang 

dikemukakannya, antara lain : 

Ibn maskawaih mengatakan  : 

الََسفٍَِٛخ. َٔ ِْٛش فَْكٍش  ٍْ َغ َٓب ِي َٓب اِنَٗ اَْفَؼبنِ  اَْنُخهُُك : َحبٌل نِهُهْفِظ َداِػَٛخٌ نَ
 

Artinya : 
Akhlak ialah keadaan jiwa yang selalu mendorong manusia berbuat, tanpa 

memikirkan lebih lama.
10

 

 Menurut Ibn Maskawaih suatu perbuatan dapat dikatakan akhlak 

ketika perbuatan tersebut berasal dari hati / jiwa seseorang dan  melakukannya 

tanpa pertimbangan terlebih dahulu. 

Sedangkan Menurut Al-Qurtuby  akhlak adalah:  

ٌُ ََ غَ َْ ااْلِ  ِّ ُخُز ثِ أْ َٚ  َٕ ُْ  يبَ   ٍَ َه ٗ ُخهُمًب , ِلَ ًه ُٚغَ  ةِ دَ ااْلَ  ٍَ ُغُّ يِ فْ ب ِّ انْ  ُّ َِٚصُٛش ِي  ِخهمَِخ فِٛ

Artinya:  

Suatu perbuatan manusia yang bersumber dari adab-kesopanannya disebut 

akhlaq, karena perbuatan itu termasuk bagian dari kejadiannya. 
 11
 

  Al-Qurthuby menyatakan pengertian akhlak lebih pada adab, dan adab 

dapat diartikan sebagai kebiasaan. Maka akhlak dalam pandangan Al-

                                                             
10

 Muhammad Yusuf Musa,  Falsafatul Akhlak Fi AL-Islam, (Kairo, Muassasah Khanji, 

1936M), h. 81. 
11

 Al-Qurthuby, Tafsir Al-Qurthuby, Juz VIII, (Kairo, Dal al-Sya‟bi, 1913 M), h. 6706. 
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Qurthuby dimaknai dengan tindakan-tindakan yang sudah menjadi hal yang 

sudah biasa dilakukan oleh seseorang. 

Muhammad Ibn „Illan al-Shadiqi mengatakan: 

خٍ ٕنَ ُٓ غُ ثِ  خِ هَ ْٛ ًِ جَ انْ  بلِ ؼَ فْ  الَ اْ  سِ ْٔ ذُ ٗ صُ هَ ب ػَ َٓ ثِ  سُ ذِ زَ مْ َٚ  ظِ فْ بنُه ثِ  خٌ كَ هَ يَ   
Artinya: 

Akhlak adalah suatu pembawaan dalam diri manusia, yang dapat 

menimbulkan perbuatan baik, dengan cara yang mudah (tanpa dorongan dari 

orang lain).
12

 

  Disini, Ibn „Illan Al-Shadiqi lebih menekankan pada sumber akhlak. 

Dalam pandangannya, akhlak berasal dari dalam diri manusia tanpa adanya 

unsur pendorong dari luar. Jadi, suatu perbuatan baik yang dilakukan karena 

suruhan atau peritah terebuh dahulu tidak dapat dikatakan sebagai suatu aklak. 

Selanjutnya dalam kitab Dairat al-Ma‟arif, secara singkat akhlak diartikan 

sebagai berikut : 

ٌِ االََدثِٛخُ غَ َْ ااْلِ  ِصفَبدُ  ب  
Artinya: 

Sifat –sifat manusia yang terdidik.
13

 

 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah 

sifat/perbuatan manusia yang terdidik yang dilakukan oleh seseorang yang 

bersumber dari dalam diri manusia berupa adab (kebiasaan) kesopanannya, 

dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa melalui pertimbangan pikiran 

terlebih dahulu, yang mana keadaan ini bisa berasal dari tabiat aslinya, 

adapula yang didapatkan dari kebiasaan yang berulang-ulang. 

                                                             
12

 Muhammad Ibn „Ilan Al-Shadiqi, (Dallul al-Falihin, Mesir, 1391/1971 M)., h. 76. 
13

 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta : Rajawali Pers, 1996), h. 4 
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Selanjutnya, dapat kita cermati bahwasanya nilai akhlak merupakan suau 

hal yang disenangi dan diinginkan oleh manusia berupa adab kesopanan yang 

dapat membedakan serang individu dengan individu lainnya. 

B. Dasar-Dasar Akhlak Manusia 

Dasar secara bahasa berarti alas, fundamen, pokok atau pangkal segala 

sesuatu (pendapat, ajaran, aturan).
14

 Dapat dipahami, dasar merupakan sebagai 

tempat berawalnya (pangkal) suatu hal terjadi termasuk juga perbuatan (akhlak).  

Sedangkan menurut istilah yaitu landasan atau fundamen tempat berpijak atau 

tegaknya sesuatu agar sesuatu tersebut tegak kukuh berdiri.
15

 Pengertian ini, 

berkaitan dengan penapat dasar dari segi bahasa. Dimana dapat di pahami bahwa 

dasar merupakan tempat pijakan pertama dan paling pokok di dalam terjadinya 

suatu hal. 

Dasar dapat di analogikan sebagai suatu bangunan. Tanpa ada dasar, 

bangunan itu tidak akan ada. Pada pohon, dasar adalah akarnya. Tanpa akar, 

pohon itu akan mati; dan ketika sudah mati, bukan pohon lagi namanya 

melainkan kayu. Maka tak ada akar, pohon pun tak ada.  

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan keagamaan seperti misalnya Kalimat 

 ila ha illa Allah (Tidak ada Tuhan selain Allah) yang merupakan ekspresi 

                                                             
14

 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta, Logos, 1999), h. 29 
15

 M. Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009), h. 23. 
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dalam keimanan orang mukmin digambarkan oleh Allah swt. sebagai dasar yang 

melahirkan cabang-cabang berupa amal saleh.
16

 

Allh Swt., berfirman di dalam Al-Qur‟an: 

َٓب ثَبثِذ أَنَۡى رَشَ  خ طَِّٛجَخ َكَشَجَشح طَِّٛجٍَخ أَۡصهُ ًَ ُ َيثاَل َكهِ َف َضَشَة ٱَّلله ۡٛ َٓب فِٙ  َك فَۡشُػ َٔ
بِٓء  ًَ ُۡى  ٤٢ٱنغه ُ ٱۡلَۡيثَبَل نِهُهبِط نََؼهٓه َٚۡضِشُة ٱَّلله َٔ َٓۗب  ٌِ َسثِّ ٍِِۢ ثِئِۡر َٓب ُكمه ِحٛ ٙٓ أُُكهَ رُۡؤرِ

 ٌَ ُشٔ   ٤٢َٚزََزكه
 

Artinya : 

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan 

kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya 

(menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada Setiap musim 

dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk 

manusia supaya mereka selalu ingat. (Q.S Ibrahim: 14: 24-25).
 17

 

 

Ayat diatas merupakan gambaran bagaimana fungsi sebuah akar pada pohon 

yang fungsinya sebagai dasar bagi pohon tersebut  dan sebagai penyangga bagi 

kuatnya pohon tersebut.  

Yang dimaksud dengan dasar akhlak ialah yang menjadi ukuran baik dan 

buruk atau mulia dan tercela.  

M. Ali Hasan yang mengatakan bahwa dalam ajaran Islam, dasar atau alat 

ukur baik yang menyatakan bahwa sifat seeorang itu baik atau buruk adalah al-

Qur‟an dan al-Sunnah.
18

 Menurut Ali, akhlak manusia selayaknya di ambil dari 

sumber yang langsung dai Allah dan Nabinya yaitu Al-Qur‟an dan Al-Sunnah. 

Berbeda dengan  Ahmad Saebani menyatakan bahwa landasan normatif 

akhlak manusia selain al-Qur‟an dan al-Sunnah, terdapat juga landasan dari adat 
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 Departemen Agama RI,Op.Cit,  h. 259-260.  
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kebiasaan atau norma budaya, landasan dari pandangan-pandangan filsafat dan 

landasan hukum perundang-undangan yang berlaku di sebuah negara.
19

 Disini 

Saebani menambahkan bahwa yang menjadi dasar akhlak selain Al-Qur‟an dan 

Al-Sunnah juga berasal dari adat kebiasaan atau norma budaya, filsafat, dan 

hukum suatu negara. Terkadang memang suatu adat kebiasaan masyarakat dan 

hukum yang berlaku dapat memengaruhi bagaimana seseorang berprilaku dan 

dapat menjadi penilai antara baik ata buruk suatu perbuatan tersebut. 

Pada pendapat lain, Yunahar Ilyas mendukung pendapat sebelumnya, yang 

menyatakan bahwa sumber akhlak adalah al-Qur‟an dan al-Sunnah, bukan pikiran 

atau pandangan masyarakat sebagaimana konsep etika dan moral. Dan bukan pula 

pandangan baik dan buruk dengan sendirinya sebagaimana pandangan 

Mu‟tazilah.
20

 Disini Yunahar memisahkan antara akhlak dengan etika dan moral. 

Dan menyatakkan bahwa dasar akhlak di dalam Islam hanyalah Al-Qur‟an dan 

Al-Sunnah.  

Dari ketiga pendapat di atas, walaupun memiliki sedikit perbedaan, namun 

ketiganya sepakat bahwa di dalam ajaran Islam, walaupun terdapat sumber lain 

namun sumber dasar atau landasan pokok suatu akhlak ialah  al-Qur‟an dan al-

Sunnah. 

1. Al-Qur’an 

Al-Qur‟an sebagaimana di artikan Abdul Wahab Khallaf sebagai “Kalam 

Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada hati Muhammad SAW 
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anak Abdullah dengan lafaz bahasa arab, dan makna hakiki untuk menjadi 

hujjah bagi Rasulullah Saw, atas kerasulannya dan menjadi pedoman bagi 

manusia dengan petunjuk beribadah membacanya”
21

 

 

Al-Qur‟an menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk. Allah menjelaskan 

ini dalam Firman-Nya: 

ٍَ ٱنهزِ  ۡؤِيُِٛ ًُ ُش ٱۡن ُٚجَشِّ َٔ ُو  َٕ َٙ أَۡل ِْ ِذ٘ نِههزِٙ  ۡٓ َٚ ٌَ َزا ٱۡنمُۡشَءا َْٰ ٌه  ٌَ إِ هُٕ ًَ ٍَ َٚۡؼ ٚ

ٌه نَُٓۡى أَۡجٗشا َكجِٛٗشا  ِذ أَ هَِحٰ
  ٩ٱنصهٰ

Artinya : 

Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih 

Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang 

mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. (Q.S Al-

Isra: 17: 9).
 22

 

Ayat semacam ini menegaskan bahwa tujuan Al-Qur‟an adalah memberi 

petunjuk kepada umat manusia. Tujuan ini hanya tercapai dengan 

memperbaiki hati dan akal manusia dengan akidah-akidah yang benar dan 

akhlak yang mulia serta mengarahkan tingkah laku mereka kepada perbuatan 

yang baik. 

Petunjuk Al-Qur‟an, sebagaimana dikemukakan Mahmud Syaltut, dapat 

dikelompokkan menjadi tiga pokok yang disebutnya sebagai maksud-maksud 

Al-Qur‟an, yaitu: 

1. Petunjuk tentang akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia 

dan tersimpul dalam keimanan akan keesaan Tuhan serta kepercayaan akan 

kepastian adanya hari pembalasan. 

2. Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-

norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam 

kehidupan, baik individual maupun kolektif. 

3. Petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jelas menerangkan dasar-

dasar hukumyang harus diikuti oleh manusia dalam hubugannya dengan 

Tuhan dan sesamanya.
23
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Tiga poin di atas menunjukkan bahwa petunjuk mengenai akhlak 

memiliki urutan kedua setelah petunjuk tentang akidah dan disusul dengan 

petunjuk bersyari‟at (Ibadah). Disini menandakan bahwa di dalam Al-

Qur‟an banyak memilki cukup banyak petunjuk dan perintah untuk umat 

Islam agar memiliki akhlak yang baik. Selain itu juga menandakan bahwa 

seseorang yang hendak beribah atau berhubungan dengan Allah haruslah 

memahami akhlak aga dapat diteriman dengan baik oleh Alah dalam 

melaksanakan suatu ibdah tersebut. 

Kemudian berkenaan dengan akhlak, Tujuan mendasar Rasulullah Saw, 

sejak kenabian di jelaskan dalam al-Qur‟an : 

ٰٗ ُخهٍُك َػِظٖٛى   إَِهَك نََؼهَ َٔ٢  
Artinya: 

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung” (QS. Al-

Qolam: 68: 4).
24

 

Dari ayat di atas diterangkan bah a salah satu fitrah manusia sejak 

dilahirkan adalah memiliki budi pekerti yang luhur, dengan kata lain memiliki 

akhl k al-kar mah dan sebagai panutan utama suda selayaknya umat Islam 

mencontoh akhlak serta perangai yang dimiliki oleh Rasullah. 

2.  Al-Sunnah  

Al-Sunnah merupakan kesamaan dari kata al-Hadits. Al-hadits di artikan 

sebagai “khabaran yang berupa ucapan, perbuatan, kelakuan atau kebenaran 
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yang orang katakan dari Nabi Sa ., atau tidak”.
25

 Semua yang berasal dari 

Nabi Muhammad Saw., bisa disebut hadits atau sunnah 

Kemudian al-Sunnah  menurut ijma‟ ulama, al-Sunnah adalah segala 

sesuatu yang diidentikkan kepada Nabi Muhammad Saw., berupa perkataan, 

perbuatan, taqrirnya, ataupun selain dari itu. Temasuk sifat-sifat, keadaan, dan 

cita-cita (himmah) Nabi Saw., yang belum kesampaian.
26

 Keterangan ini 

merupakan pengertian yang sudah dikumpulkan dari para ahli hadits yang 

tidak ada lagi ikhtilaf di dalamnya.  

 Pada intinya antara al-Hadits dan al-Sunnah merupakan dua hal  yang 

berbeda namun memiliki makna yang sama dan pada intinya ialah perkataan 

dan perbuatan yang berasal dari Nabi Muhammad Saw. 

Adanya al-Sunnah merupakan sesuatu yang dapat membantu umat Islam 

untuk memahami berbagai persoalan agama yang sudah tertuang di dalam al-

Qur‟an namun masihh secara global tanpa adanya perincian dari Allah S t. di 

dalam bukunya, Hery Noer Ali menyatakan bahwa:  

Al-Qur‟an disampaikan oleh Rasulullah sa . Kepada umat manusia 

dengan penuh amanat; tidak sedikit pun ditambah ataupun dikurangi. 

Selanjutnya manusialah yang hendaknya berusaha memahaminya, 

menerimanya, kemudian mengamalkannya. Sering kali manusia menemui 

kesulitan dalam memahaminya, dan ini dialami oleh para sahabat sebagai 

generasi pertama penerima Al-Qur‟an. Karennya, mereka meminta penjelasan 

kepada Rasulullah saw. Yang memang diberi otoritas untuk itu.
27
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Seperti contoh terdapat ayat yang menerangkan tentang wajibnya shalat, 

namun, tidak di perinci di dalam al-Qur‟an bagaimana cara pelaksanaannya, 

bagaimana rukun, syarat dan sunnahnya dalam melaksanakan ibadah shalat 

tersebut. Kemudian, akan diperinci oleh keterangan Nabi Muhammad Saw., 

yang disebut al-Sunnah atau al-Hadits. 

Para ulama menyatakan bahwa kedudukan sunnah terhadap Al-Qur‟an 

adalah sebagai penjelas. Bahkan „Umar bin Khaththab mengingatkan bah a 

sunnah merupakan penjelas yang paling baik. Apa yang diuraikan para ulama 

bahwa sunnah berfungsi merinci (mufashshilah), ajaran yang global (mujmal) 

didalam Al-Qur‟an yang mengikat (muqayyidah) yang mutlaknya (muthlaq), 

dan mengkhususkan (mukhashshishah) yang umumnya („amm), semuanya 

berarti menjelaskan maksud-maksud Al-Qur‟an. karena kedudukannya iu, 

Sunnah selalu mempunyai dasar pada Al-Qur‟an dan tidak mungkin 

bertentangan dengannya. Atas dasar inilah muncul pernyataan para ulama 

bahwa Sunnah merupakan aplikasi praktis (tathbiq „amali) ajaran-ajaran Al-

Qur‟an.
 28 

 

Keterangan di atas memperjelas bagaimana fungsi al-Hadits atau al-

Sunnah di dalam agama islam yang menjadi sumber kedua setelah al-Qur‟an 

al-Karim. 

Ada tiga peranan Al-Hadits disamping Al-Qur‟an sebagai sumber agama 

dan ajaran Islam. 

1. Menjelaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur‟an 

2. Sebagai penjelasan isi Al-Qur‟an 

3. Menambahkan atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada aturan samar-

samar ketentuannya dalam Al-Qur‟an.
29

 

Tiga poin di atas semakin memperinci fungsi al-Sunnah sebagai 

sumber hukum dalam Islam. Bahkan ketika tak ada di dalam al-Qur‟an dapat 
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berfungsi menambahkan suatu hal yang nantinya juga akan dipakai oleh umat 

Islam.  

Selanjutnya, berkaitan dengan akhlak, Rasulullah Saw., bersabda: 

 ٍْ َعههَى َٚمُُٕل َيب ِي َٔ  ِّ ْٛ ُ َػهَ ٙه َصهٗه َّللاه ْؼُذ انُهجِ ًِ ْسَداِء لَبَل َع ٍْ أَثِٙ انذه َػ

ٍِ اْنُخهُِك  ٌه َصبِحَت ُحْغ إِ َٔ ٍِ اْنُخهُِك  ٍْ ُحْغ ٌِ أَْثمَُم ِي َٛضا ًِ ٍء َُٕٚضُغ فِٙ اْن ْٙ َش

اَلِح )انزشيز٘ انصه َٔ ِو  ْٕ ِّ َدَسَجخَ َصبِحِت انصه   نََْٛجهُُغ ثِ
Artinya: 

“Abu Darda‟ meriwayatkan: Aku mendengar Nabi Muhammad saw berkata, 

“Tak ada yang lebih berat pada timbangan (Mizan, di hari Pembalasan) dari 

pada akhlak yang baik. Sungguh, orang yang berakhlak baik akan mencapai 

derajat orang yang berpuasa dan sholat.” (HR. Tirmidzi). 

 

Hadits di atas merupakan satu penjelasan dari Rasulullah Saaw., tentang 

bagaimana kedudukan dan pentingnya akhlak bagi seseorang. 

Akhlak Islam adalah alat sebagai pengontrol semua perbuatan manusia, 

dan setiap perbuatan manusia di ukur dengan suatu sumber yaitu Al-Qur‟an 

dan Al-Sunnah. Dengan demikian kita harus selalu mendasarkan pada Al-

Qur‟an dan al-Sunnah sebagai sumber akhlak. 

Dari uraian diatas jelaslah bagi kita bahwa ukuran yang pasti, objektif, 

komperhensif, dan universal untuk menentukan akhlak baik buruk adalah Al-

Qur‟an dan Al-Sunnah Nabi Muhammad saw.  

C. Ruang Lingkup Akhlak 

Muhammad „Abdullah Draz dalam bukunya Dust r al-Akhl q f  al-islam 

Membagi ruang lingkup akhlak kepada lima bagian: 

1. Akhlak Pribadi (ai-akhl qal-fardiyah). Terdiri dari: 

a. Yang diperintahkan 

b. Yang dilarang 

c. Yang dibolehkan  

d. Akhlak dalam keadaan darurat. 
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2. Akhlak berkeluarga. (al-akhl q al-Usrawiyyah). Terdiri dari: 

a. Kewajiban timbal balik orangtua dan anak 

b. Kewajiban suami Istri 

c. Kewajiban karib kerabat 

3. Akhlak bermasyarakat (al-akhl q al-ijtima‟iyyah). Terdiri dari: 

a. Yang dilarang 

b. Yang diperintahkan 

c. Kaidah-kaidah adab 

4. Akhlak bernegara (al-akhl q ad-daulahi). Terdiri atas: 

a. Hubungan antara pemimpin dan rakyat 

b. Hubungan luar negeri 

5. Akhlak beragama (al-akhl q ad-diniyyah). Yaitu kewajiban kepada Allah 

Swt.
30

  

 

Dari ungkapan di atas dapat diahami bahwa ruang lingkup akhlak cukuplah 

luas. Mencakup seluruh aspek kehidupan baik kepada Allah maupun kepada 

sesama makhluk-Nya. 

Pernyataan di atas dapat diklasifisakasikan bahwa ruang lingkup akhlak terdiri 

atas: 

1. Akhlak kepada Allah Swt. 

2. Akhlak kepada Rasulullah Saw. 

3. Akhlak pribadi 

4. Akhlak kepada keluarga 

5. Akhlak bermasyarakat 

6. Akhlak bernegara 

 

hal serupa dikemukakan oleh Zainuddin mengatakan dalam bukunya Al-Islam 

dengan mengatakan akhlak dibagi berdasarkan sifat dan objeknya. Berdasarkan 

sifatnya, akhlak dibagi menjadi dua, pertama akhlak mahmudah (akhlak terpuji), 

kedua akhlak madzhumah (akhlak tercela). Sedangkan berdasarkan objeknya, 

akhlak dibagi menjadi dua; pertama akhlak kepada khalik. Kedua, akhlak kepada 

makhluk, yang dibagi menjadi akhlak kepada:  

1. Rasulullah 

2. Keluarga 

3. Diri sendiri 

4. Sesama 

5. Lingkungan alam.
31
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Dari dua pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa ruang lingkup akhlak 

meliputi akhlak kepada: 

1. Allah Swt. 

2. Rasulullah Saw. 

3. Diri Sendiri 

4. Keluarga 

5. Masyarakat 

6. Lingkungan alam. 

D. Macam-macam Akhlak 

Akhlak secara umum terdiri atas dua macam, yaitu akhlak terpuji atau akhlak 

mulia yang disebut al-aklaq al-mahmudah atau al-akhlaq al-karimah, dan akhlak 

tercela atau akhlak yang dibenci yang disebut al-akhlaq al-mazmumah.
32

 

Penggunaan Istilah baik dan buruk di atas di dukung oleh pendapat Barmawy 

yang  menyatakan ada dua jenis akhlak dalam Islam, yaitu akhl qul kar mah 

(akhlak terpuji) ialah akhlak yang baik menurut syariat Islam, dan akhl qul 

madzm mah (akhlak tercela) ialah akhlak yang tidak baik dan tidak benar 

menurut Islam.
33

 

Dari dua pendapat di atas dapat disatukan bahwa akhlak terdiri dari dua 

macam yaitu akhlak baik dan akhlak buruk.  penggunaan istilah baik (terpuji) dan 
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buruk (tercela) dalam kajian akhlak mengacu pada penggunaan istilah al-karimah 

yang lawan katanya al-sayyiah atau kata al-mahmudah yang lawan katanya al-

mazmumah. 

Mahjuddin menambahkan di dalam bukunya Akhlak Tasawuf, 

mengklasifikasikan akhlak menjadi dua;  

1. Akhlak baik atau terpuji (al-akhl qul Mahm dah) yaitu perbuatan baik 

terhadap Tuhan, sesama manusia dan makhluk yang lain, 

2. Akhlak buruk atau tercela (al-Akhl qul Madhm mah) yaitu perbuatan buruk 

terhadap tuhan, sesama manusia dan makhluk yang lain.
34

 

Pada pernyataannya mahjuddin menambahkn objek akhlak. Menurutnya 

akhlak dilakukan kepada Tuhan dan manusia serta makhluk tuhan lainnya seperti 

hewan, tumbuhan dan alam semesta.  

Kedua pendapat diatas saling mendukung dan saling berkaitan dan tidak ada 

yang bertentangan satu sama lainnya, bahkan saling melengapi antara satu 

dengan yang lainnya. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa berdasarkan sifatnya 

akhlak dibagi menjadi: 

1. Akhlak mahmudah atau karimah (akhlak terpuji),  

2. Akhlak madzhumah atau sayyiah (akhlak tercela). 

Berikut adalah penjelasan tentang macam-macam akhlak: 
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1. Akhlak baik atau terpuji (Alhklaqu al-mahmudah) 

Ulama Akhlak menyatakan bahwa akhlak yang baik merupakan sifat para 

Nabi dan orang-orang Siddiq. Akhlak baik yaitu perbuatan baik terhadap 

Tuhan, sesama manusia dan makhluk-makhluk lain.
35

 Pendapat ini merupakan 

ijma‟ dari ulama-ulama akhlak yang tidak ada lagi pertentangan di dalamnya. 

a. Akhlak baik terhadap Allah Swt., (   liq) 

Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebgai makhluk, kepada Tuhan 

sebagai khalik. Sikap atau perbuatan tersebut memiliki ciri-ciri perbuatan 

akhlaki sebagaimana telah disebut diatas.  

Allah swt menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dan 

mulia. Kesempurnaan dan kemuliaan itu melekat seperangkat norma 

hukum yang wajib dipatuhi oleh manusia, baik norma hukum yang 

berbentuk perintah maupun norma hukum yang berbentuk larangan. 

Norma hukum adlah perintah dan larangan yang diperuntukkan kepada 

manusia. Sebagai contoh, shalat lima kali dalam seharisemalam. Shalat itu 

adalah salah satu perintah dalam bentuk kewajiban yang berlaku kepada 

manusia.
36

 Yang termasuk perintah yang menjadi kewajiban manusia ialah 

untuk berakhlak al-karimah kepada penciptanya yaitu Allah Swt. 

Teramati bahwa semua makhluk kecuali nabi-nabi tertentu selalu 

menyertakan pujian mereka kepada Allah swt dengan menyucikan-Nya 

dari segala kekurangan. 

 ًۡ ۡػُذ ثَِح َُٚغجُِّح ٱنشه َٓب َيٍ ََٚشبُٓء َٔ ِػَك فَُِٛصُٛت ثِ َٰٕ ُٚۡشِعُم ٱنصه َٔ ِّۦ  ٍۡ ِخٛفَزِ ئَِكخُ ِي
ٓ هَٰ ًَ ٱۡن َٔ ِذِِۦ 

َحبِل  ًِ َٕ َشِذُٚذ ٱۡن ُْ َٔ  ِ ٌَ فِٙ ٱَّلله ِذنُٕ ُْۡى َُٚجٰ َٔ٣١  
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Artinya: 

 Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah, (demikian pula) Para 

Malaikat karena takut kepada-Nya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu 

menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka 

berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia-lah Tuhan yang Maha keras 

siksa-Nya. (Al-Ra’du: 13:13)
 37

 

 

Semua itu menunjukkan bahwa makhluk tidak dapat mengetahui 

dengan baik dan benar betapa kesempurnaan dan keterpujian Allah swt. 

itu sebabnya mereka sebelum memuji-Nya bertasbih dahulu dalam arti 

menyucikan-Nya. Jangan sampai pujian yang mereka ucapkan tidak sesuai 

dengan kebesaran-Nya.
38

  

Pada ayat dan keterangan di atas dapat dipahami bahwa seorang 

hamba tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana kesempurnaan Allah 

Swt., bahkan ketika seseorang mengetahui konsep kesempurnaan Allah 

maka kesempurnaann-Nya pastilah jauh lebih sempurna dan terdapat nilai 

akhlak di dalamnya ketika seorang hamba bertasbih berarti hamba tersebut 

memiliki rasa patuh dan memiliki rasa bahwa tak ada kesucian yang 

mengalahkan kesucian Allah Swt. 

Adapun akhlak baik terhadap Allah swt meliputi: 

 

a) Bertaubat ( Al-Taubah) 

Yaitu sikap yang menyesali perbuatan buruk yang pernah dilakukan 

dan berusaha menjauhiya, serta melakukan perbuatan baik.
39

 

Dalam Al-Qur‟an,banyak diterangkan masalah taubat; antara lain pada 

surah At-Taubah ayat 75; An-Nisa ayat 16-17 dan masih banyak lagi. 
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Begitu juga halnya dalam hadits, antara lain yang bersumber dari Abu 

Hurairah RA: 

َٔ  لُ ْٕ مُ َٚ   : ِ َ شُ زَْغفِ عْ َلَ  ِٙ اَِّ  َّللاه ََ  وِ ْٕ َٛ ٙ انْ فِ  ِّ ْٛ نَ اِ  ٕةُ رُ اَ  َٔ  َّللاه سِٔ ٍَ يّشحً . ْٛ ؼِ جْ عَ  ٍْ يِ  شُ ثَ كْ أَ

. انجخبس٘  
Artinya: 

Bersabda Rasulullah SAW: demi Allah, sungguh aku selalu meminta 

ampunan dan bertaubat kepada Allah setiap hari, melebihi dari pada 

tujuh puluh kali. (H.R Bukhari)
40

 

b) Bersabar (Al-sabru) 

Menurut Tallal Alie Turfe, hakikat sabar adalah ketika kita mampu 

mengendalikan diri untuk tidak berbuat keji dan dosa, ketika mampu 

mentaati semua perintah Allah, ketika mampu memegang teguh 

akidah Islam, dan ketika mampu tabah serta tidak mengeluh atas 

musibah dan keburukan apa pun yang menimpa kita.
41

  

Sabar terdapat 3 jenis, yaitu dalam kemaksiatan, ketatan dan atas 

musibah. 

Tetapi tidak berarti bahwa sabar itu langsung menyerah tanpa upaya 

untuk melepaskan diri dari kesulitan yang dihadapi oleh manusia. 

Maka sabar yang dimaksudkannya adalah sikap yang diawali dengan 

ikhtiyar, lalu diakhiri dengan sikap menerima dengan ikhlas, bila 

seseorang dilanda suatu cobaan dari Tuhan.
42

 Segala sesuatu harus di 

awali dengan usaha terlebih dahulu. 

   

Dalam Al-Qur‟an,banyak diterangkan masalah sabar; salah satunya 

pada surah Ali-Imran ayat 120. Begitu juga dalam Hadits, antara lain 

disebutkan: 

ٍَ  ٍْ يَ َٔ  ًْٛشا ٔأٔ َعَغ ِي َٙ أحٌذ اَطبًء َخ َٚزََصجهْش َُٚصجّْشُِ َّللاُ , ٔيب أُْػِط

.انًّّصْجِش . )يزفك ػهّٛ(   
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Artinya: 

“  ....barangsiapa yang bersabar, maka ia diberi kekuatan sabar oleh 

Allah. Seseorang diberi kebaikan oleh Allah, dan kelapangan hidup 

karena ia telah bersabar. (H.R. Bukhari-Muslim).
 43

 

 

c) Bersyukur (Al-Syukru) 

Bersyukur adalah  manusia mengungkapkan rasa syukur kepada Allah 

atas nikmat yang telah diperoleh-Nya. Ungkapan syukur dimaksud 

tampak melalui perkataan dan perbuatan. Ungkapa syukur dalam 

bentuk kata-kata adalah mengucapkan Alhamdulillah (segala puji bagi 

Allah) pada setiap saat; sedangkan bersyukur melalui perbuatan adalah 

menggunakan nikmat Allah sesuai dengan keridhaan-Nya. Sebagai 

contoh, nikmat mata yang diberikan oleh Allah. Mata dimaksud, 

manusia menggunakan mata itu untuk melihat-lihat yang 

diperintahkan oleh Allah swt untuk mengamati alam dan sebagainya 

sehingga hasil dari penglihatan itu dapat meningkatkan ketakwaan.
44

 

 

d) Bertawakkal  (Al-tawakkul) 

Yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berbuat 

semaksimal mungkin, untuk mendapatkan sesuatu yan diharapkannya. 

Oleh karena itu, syarat utama yang harus dipenuhi bila seseorang ingin 

mendapatkan sesuatu yang diharapkan, harus terlebih dahulu berupaya 

sekuat tenaga, lalu menyerahkan ketentuannya kepada Allah swt. 

Maka dengan cara yang demikian itu, manusia dapat meraih 

kesuksesan dalam hidupnya.
45

 

 

e) Ikhlas (Al-Ikhlas) 

 Ikhlas adalah sumber energi yang membuat seseorang bekerja tiada 

habisnya. Tidak ada apa pun di dunia ini yang bisa mengalahkan 

energi ikhlas. Keikhlasan adalah salah satu penentu faktor penentu 

keberhasilan hidup dan kebahagiaan seseorang.
46

Yaitu sikap 
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menjauhkan diri dari riya‟ (menunjuk-nunjukkan kepada orang lain) 

ketika mengerjakan amal baik. Maka amalan seseorang dapat 

dikatakan jernih, bila dikerjakan dengan ikhlas. 

f) Raja‟ (Al-Raja‟) 

Yaitu sikap jiwa yang sedang menunggu (mengharapkan) sesuatu yang 

disenangi dari Allah swt, setelah melakukan hal-hal yang 

menyebabkan terjadinya sesuatu yang diharapkan, makaannya. Oleh 

karena itu bila tidak mengerjakan penyebabnya, lalu menunggu 

sesuatu yang diharapkan, maka hal itu disebut “tamanni” atau 

hayalan.
47

 

 

b. Akhlak baik terhadap sesama (       )  

Jati diri manusia sebagai makhluk sempurna terletak pada 

pembentukan karakternya berdasarkan pada keseimbangan antara unsur-

unsur kejadiannya, yang tercapai mengenai daya-daya yang 

dianugerahkan Tuhan itu. Jati diri yang kuat serta sesuai dengan 

kemanusiaan manusia terbentuk melalui jiwa yang kuat dan konsisten, 

serta memiliki integritas, dedikasi, dan loyalitas terhadap Tuhan dan 

sesama manusia.
48

  

 

Akhlak yang baik merupakan akhlak yang di idamankan setiap orang 

walau sulit untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Akhlak baik terhadap manusia  meliputi antara lain: 

a) Belas Kasihan atau Sayang (Al-Syafaqah) 

Yaitu sikap jiwa yang selalu ingin berbuat baik menyantuni orang 

lain.
49

 Dalam Al-Qur‟an diterangkan masalah belas kasihan, yang 

disebutkan Q.S Ali-Imran : 159. 
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b) Rasa Persaudaraan (Al-Ikha) 

Yaitu sikap jiwa yang selalu ingin berhubungan baik dan bersatu 

dengan orang lain, karena ada keterkaitan batin dengannya. Dalam Al-

Qur‟an diterangkan rasa persaudaraan; yang disebutkan dalam Surat 

Ali-Imran : 159. 

c) Memberi  Nasihat (Al-Nasihah) 

Yaitu suatu upaya untuk memberi petunjuk-petunjuk yang baik kepada 

orang lain dengan menggunakan perkataan; baik ketika orang yang 

telak dinasehati telah melakukan hal-hal yang buruk, maupun belum. 

Sebab kalau dinasehati ketika ia telah melakukan perbuatan buruk, 

berarti diharapkan agar ia berhenti melakukannya. Tetapi kalau 

dinasehati ketika ia belum melakukan perbuatan itu, berarti diharapkan 

agar ia tidak akan melakukannya.
50

 

 

Dalam Alqur‟an banyak keterangan tentang masalah memberi nasehat, 

salah satunya sebagaimana Firman Allah sebagai berikut: 

 ٍَ ٛ ًِ هَ ةِّ ٱۡنَؼٰ ِكُِّٙ َسُعٕٞل يٍِّ سه نَٰ َٔ هَٞخ 
َظ ثِٙ َضهَٰ ۡٛ ِو نَ ٕۡ مَ   ١٦لَبَل َٰٚ

 

Artinya : 

 Nuh menjawab: "Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikitpun 

tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam"
51

. (Q.S Al-A’raf : 

61). 

 

 

d) Memberi Pertolongan (An-Nashru) 

Yaitu suatu upaya untuk membantu orang lain agar tidak mengalami 

suatu kesulitan. Sebagaimana yang tertera dalam Hadits berikut: 

“Hendaklah seseoramg itu suka memberikan pertolonan kepada 

saudaranya; baik yang menganiaya, maupun yang dianiaya. Apabila 
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ia menganiaya maka hendaklah dilarangnya; maka itulah 

pertolongnya.dan kalu ia menganiaya, maka hendaklah ia ditolong. 

(H.R Bukhari dan Muslim, yang bersumber dari Jabir).
52

 

e) Menahan Amarah (Kazmu Al-Ghaizi) 

Yaitu upaya menahan emosi, agar tidak dikuasai oleh perasaan marah 

terhadap orang lain. Keterangan tentang menahan amarah, diterangkan 

dalam Al-qur‟an Q.S Ali-Imran : 134 

f) Sopan Santun (Al-Hilmu) 

Yaitu sikap jiwa yang lemah-lembut terhadap orang lain, sehingga 

dalam perkataan dan perbuatannya selalu mengandung adab-

kesopanan yang mulia. Adab-kesopanan itu merupakan sifat Tuhan 

yang harus dipraktekkan oleh manusia dalam hubungan sosialnya. 

Sifat Tuhan tersebut, dapat dilihat di beberapa ayat Al-Qur‟an; antara 

lain pada Syrah Al-baqarah ayat 225, 235, 263; An-nisa ayat 11; Al-

Hajj ayat 59; Al-Ahzab ayat 51; At-Taghabun ayat 17.
53

 

 

g) Suka memaafkan (Al-„Af u) 

Yaitu sikap atau perilaku seseorang yabg suka memaafkan kesalahan 

orang lain yang pernah diperbuat kepadanya. Dalam Hadits Rasulullah 

saw diterangkan sebagai berikut: 

“ Tiga perkara yang termasuk akhlak baik, yang disenangi Allah 

(yaitu): Agar engkau memaafkan orang yang telah menganiaya 

engkau; memberi kebikan kepada orang yang pernah menghalang-

halangi engkau; memberi kebaikan kepada orang yang pernah 

menghalang-halangimu, dan menghubungi orang yang pernah 

memutuskan tali persahabatan denganmu. (H.R Al-Khatib, yang 

bersumber dari Anas).
54
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E. Penentuan Baik dan buruk 

Dari segi bahasa, baik diterjemahkan dari kata khair  dalam bahasa Arab, atau 

good dalam bahasa Inggris. Louis Ma‟luf dalam kitabnya, Munjid, mengatakan 

bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan.
55

 

Sementara itu dalam Webster‟s News Twentieth Century Dictionary, dikatakan 

yang disebut baik adalah rasa keharusan dalam kepuasan, kesenangan, 

persesuaian, dan seterusnya.
56

 Dua sumber di atas menggambarkan bagaimana 

arti sifat baik itu adalah sesuatu yang sempurna yang selalu di inginkan oleh 

manusia. 

Selanjutnya Abuddin Nata menyatakan bahwa yang disebut baik atau 

kebaikan adalah sesuatu yang berhubungan dengan yang luhur, bermartabat, 

menyenangkan dan disukai manusia.
57

 Luhur berarti sesuatu yang tinggi, jadi 

baik adalah sesuatu yang tinggi nilainya. 

Dari ketiga sumber di atas dapat disimpulkan bahwa baik memiliki pengertian 

sebagai sesuatu yang bersifat luhur dan sempurna yang selalu diinginkan oleh 

manusia dan mendpatkannya akan menimbulkan kesenangan di dalam dirinya. 

Sebaliknya, buruk di dalam bahasa arab dikenal dengan istilah syarr, dan 

diartikan sebagai sesuatu yang tidak baik, yang tidak seperti yang seharusnya, tak 

smpurna dalam kualitas, di bawah standar, kurang dalam nilai, tak mencukupi, 

keji, jahat, tidak bermoral, sesuatu yang tercela, lawan dari baik dan perbuatan 

yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku.
58

 Pengetian 

ini menggambarkan buruk sebagai sesuatu yang tidak disenangi oleh setiap 
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individu dan merupakan perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan 

norma-norma yang berlaku di masyarakat. 

 

Penjelasan  di atas didukung dengan pernyataan bahwa, yang dikatakan buruk 

itu adalah sesuatu yang dinilai sebaliknya dari yang baik, dan tidak disukai 

kehadirannya oleh manusia. 
59

 Pada fitrahnya sesuatu yang buruk tidak pernah 

diinginkan oleh seorang pun di dunia ini. Karena sifat dasar manusia adalah selal 

tertarik pada sesuatu yang baik, cantik dan indah. Maka tak heran misalnya 

seseorang yang bisa dikatakan sebagai preman yang sering melakukan pekerjaan 

seperti mabuk-mabukan, membunuh ataupun berzina pasti tetap saja 

mnginginkan seorang pasangan hidup yang cantik, solehah dan berbakti pada 

suaminya.  

Dalam ajaran Islam, penilaian baik dan buruk buruk harus didasarkan pada 

petunjuk al-Qur‟an dan al-Hadits. Penentuan baik atau buruk tidak hanya 

didasarkan atas amal perbuatan yang nyata tapi dari niatnya. Sifat baik dan buruk 

ajaran islam mengandung nilai universal dan mutlak yang tidak dapat dirubah 

tapi dapat menampung nilai yang bersifat lokal dan dapat berubah sebagaimana 

yang diberikan oleh etika dan moral.
60

 Keterangan diatas menyebutkan bahwa 

suatu perbuatan baik harus juga di iringi dengan niat yang baik. Karena keduanya 

saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. 

Jika kita perhatikan di dalam al-qur‟an maupun hadis dapat dijumpai berbagai 

istilah yang mengacu kepada baik dan adapula istilah mengacu kepada yang buruk. 

Di antara istilah yang mengacu kepada yang baik misalnya al-hasanah, thayyibah, 

khairah, karimah, mahmudah, azizah, dan al-birr.
61

 Banyak persamaan kata yang 
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mengacu kepada perbuatan baik. Namun persamaan-persamaan kata tersebut 

memiliki perbedaan dalam pemakaiannya.  

Al-hasanah sebagaimana dikemukakan oleh al-raghib al-asfahani adalah suatu 

istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang disukai atau dipandang 

baik. Al-hasanah dapat dibagi menjadi tiga bagian: 

1. Hasanah dari segi akal 

2. Hasanah dari segi hawa nafsu/keinginan 

3. Hasanah dari segi pancaindra.
62

  

Poin pertama menyatakan bahwa yang menjadi penialai suatu hal / perbuatan 

dikatakan baik atau buruk berdasarkan akal fikiran manusia. Poin kedua 

menekankan pada keinginan atau tujuan yang ingin dicapai seseorang. Sedangkan 

poin ketiga menitik beratkan pada panca indra sebagai penilai baik atau buruk. 

Sesuatu yang tampak indah maka akan terlihat oleh indra penglihatan dan 

disanalah fungsi indra sebagai penilai. 

Lawan dari al-hasanah adalah al-sayyiah. Yang termasuk al-hasanah 

misalnya keuntungan, kelapangan rezeki dan kemenangan. Sedangkan yang 

termasuk al-sayyiah misalnya kesempitan, kelaparan dan keterbelakangan.
63

 Al-

sayyiah juga dapat diartikan sebagai hal yang tidak diinginkan jika dilihat dari 

contohnya. Kesempitan dan keterbelakangan merupakan hal yang tidak iinginkan 

untuk menimpa seseorang.  
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Dalam al-Qur‟an ditemukan ditemukan kata al-hasanah, seperti pada: 

 

ِػظَِخ ٱۡنَحَغَُِخِۖ  ٕۡ ًَ ٱۡن َٔ ِخ  ًَ ٰٗ َعجِِٛم َسثَِّك ثِٲۡنِحۡك  ٱۡدُع إِنَ
Artinya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 

baik. (QS. An-Nahl: 16: 125) 
 64

   

 Ayat di atas sering digunakan oleh para muballigh dalam rangka memberikan 

pembelajaran kepada seorang guru agar dilakukan dengan kasih sayang dan budi 

pekerti yang baik. Dapat dilihat bahwa hasanah digunakan pada aspek perbuatan. 

Adapun kata al-thayyibah khusus digunakan untuk menggambarkan sesuatu 

yang memberikan kelezatan kepada pancaindra dan jiwa, seperti makanan, 

pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.
65

 Lawannya adalah al-qabihah artinya 

buruk. Pada pengertian di atas, berkenaan dengan perintah Allah di dalam Al-

Qur‟an : 

 َٕ ۡه ٱنغه َٔ ٍه  ًَ ُكُى ٱۡن ۡٛ أَََضۡنَُب َػهَ ُكىَٔ ِذ َيب َسَصۡلَُٰ  ُكهُْٕا ِيٍ طَِّٛجَٰ
ِۖ ٰٖ  َ َۡ  

Artinya: 

Dan Kami turunkan kepadamu "manna" dan "salwa". Makanlah dari makanan 

yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu. (QS. Al-Baqarah; 2; 57). 
66

 

 Ayat di atas menerangkan penggunaan kata thayyibah yang lebih mengacu 

pada pemberian kata baik pada suatu objek. misalnya makanan seperti yang 

disebutkan pada ayat di atas.. 

Selanjutnya kata al-khair digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang baik 

oleh seluruh umat manusia, seperti berakal, adil, keutamaan dan segala sesuatu 

yang bermanfaat. Lawannya adalah al-syarr.
67
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Adapun kata al-mahmudah digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang 

utama sebagai akibat dari melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT.
68

 

dengan demikian kata al-mahmudah lebih menunjukkan pada kebaikan yang 

bersifat batin dan spiritual. Hal ini dinyatakan dalam ayat yang berbunyi: 

ٍَ ٱنه  ِي ِّۦ ََبفِهَخَٔ ۡذ ثِ ِم فَزََٓجه ۡٛ  ٰٗٓ ٕد نهَك َػَغ ًُ ۡح   ٩٩ا أٌَ َٚۡجَؼثََك َسثَُّك َيمَبيب يه

Artinya: 

“Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai 

suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu 

ke tempat yang terpuji” (Al-Isra’: 17: 79). 69 

Selanjutnya kata, al-karimah digunakan untuk menunjukkan pada perbuatan 

dan akhlak yang terpuji yang ditampakkan dalam kenyataan hidup sehari-

hari.
70

 Selanjutnya kata al-karimah ini biasanya digunakan untuk menunjukkan 

perbuatan yang terpuji yang sekalanya besar, seperti menafkahkan harta di jalan 

Allah, berbuat baik pada kedua orang tua dan lain sebagainya. Seperti pada ayat 

yang berbunyi: 

بٓ أُفّ  ًَ ُٓ اَل رَُۡ  فاََل رَمُم نه ال َكِشًَٚٔ ٕۡ ب لَ ًَ ُٓ لُم نه َٔ ب  ًَ ُْ   ٤٢ب َٓۡش

Artinya: 

maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" 

dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 

perkataan yang mulia.(QS. Al-Isra’: 17: 23) 
71

 

Dari banyaknya kata yang mengacu pada nilai baik dan buruk diatas, pada 

kajian akhlak kata yang lebih dominan dipakai adalah kata karimah/mahmudah 
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untuk menunjukkan akhlak baik dan kata madzmumah untuk menunjukan akhlak 

yang buruk atau tercela.  

Selanjutnya, ahmad Amin menyatakan bahwa hukum akhlak ialah memberi 

nilai suatu perbuatan bahwa ia baik atau buruk menurut niatnya.
72

 Pendapat ini 

mendukung beberapa pendapat sebelumnya. Dan selain aspek niat juga 

diperhatikan cara pelaksanaan suatu perbuatan. Ketika niat baik diaplikasikan 

dengan perbuatan yang salah maka perbuatan tersebut dapat dinilai salah (buruk). 

Selain itu, perbuatan yang baik dalam islam adalah perbuatan yang sesuai 

dengan al-Qur‟an dan al-Sunnah, dan perbuatan yang buruk adalah perbuatan 

yang bertentangan dengan al-Qur‟an dan al-Sunnah.
73

 Al-Qur‟an dan Al-Sunnah 

tetap menjadi dua filter utama bagi perbuatan manusia khususnya umat Islam 

walaupun tidak menutup kemungkinan adanya sumber lain diluar keduanya.  

Al-Qur‟an dan al-Sunnah bukanlah sumber ajaran yang eksklusif atau 

tertutup. Kedua sumber tadi bersikap terbuka untuk menghargai pendapat 

manusia bahkan menampung pendapat akal fikiran, adat-istiadat dan sebagainya 

yang dibuat oleh manusia, dengan catatan semuanya sejalan dengan petunjuk al-

Qur‟an dan al-Sunnah.
74

 Pendapat di atas merupakan salah satu pendukung bahwa 

adanya sumber lain yang menjadi sumber penilaian baik atau buruk suatu prilaku 

seseorang. Namun, sumber ini tidak menjadi hal yang dapat diprioritaskan karena 

di dalam ajaran agama Islam tidak ada yang bisa mengalahkan dua sumber yang 

berasal langsung dari Allah Swt., dan Nabi Muhammad Saw. 

 

Dari banyak keterngan diatas, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh 

manusia pasti memiliki nilai dan pasti akan ada yang menilai terlepas itu nilai 
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baik atau buruk. Dalam ajaran Islam, semua hal yang dilakukan manusia dinilai 

berdasarkan al-qur‟an dan al-Sunnah walaupun tak menutup kemungkinan 

pemikiran-pemikiran manusia pun bisa menjadi landasan suatu penilaian dengan 

catatan tidak menyimpang dari wahyu Allah Swt. dan sabda Rasulullah Saw. 

Dalam bukunya, Abuddin Nata, menyatakan beberapa aliran yang bisa 

digunakan dalam menilai baik atau buruknya suatu perilaku, yaitu; Adat-

Istiadat(Sosialisme), Hedonisme, Intuisisme (Humanisme) Utilitarianisme, 

Vitalisme, Religiosisme, Evolusi (Evolution).
75

 Pendapat Abiddin Nata 

menyatakan ada tujuh aliran, namun pendapat ini masih bisa di sempurnakan 

dengan pendapat lain seperti pendapat Rosihon di bawah ini. 

Rosihon Anwar, menyatakan beberapa aliran untk menentukan baik dan buruk 

antara lain: Naturalisme, Hedonisme, Eudaemonisme, Pragmatisme,  Vitalisme, 

Idealisme, Eksistensialisme, Utilitarisme, Deontologi, Teologis.
76

 Sepuluh aliran 

yang dinyatakan oleh Rosihon Anwa, meskipun terdapat poin yang sama namun 

terdapat tambahan yang dapat dijadikan  rujukan yang cukup kompleks dan 

menyempurnakan pendapat sebelumnya.  

Selanjutnya, dari dua pendapat diatas jika digabungkan maka akan ada banyak 

cara untuk menentukan suatu perbuatan bisa dinilai baik atau buruk dengan 

beberapa aliran dibawah ini: 
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1. Aliran Naturalisme 

 

Menurut aturan Naturalisme, Ukuran baik atau buruk adalah apakah 

sesuatu itu sesuai dengan fitrah (naluri) manusia atau tidak, baik fitrah lahir 

maupun batin.
77

 Aliran ini menekankan sesuatu harus berasal dari asal 

mulanya dan sesuai dengan fitrah yang telah diciptakan oleh Tuhan, 

contohnya, ketika seseorang terlahir sebagai seorang pria, maka akan dinilai 

baik apabila tetap pada bentuk prianya, sebaliknya akan dinilai buruk apabila 

ia mengubah penampilan ataupun mengubah bentuk fisiknya seperti wanita. 

2. Aliran Eudaemonisme 

 

Dalam bukunya, Nicomedian Ethnics, Aristoteles mengemukakan bahwa 

dalam setiap kegiatannya, manusia mengejar suatu tujuan, sedangkan tujuan 

tertinggi yang diinginkan manusia adalah kebahagiaan (eudaemonia).
78

 Aliran 

ini menyatakan bahwa nilai terpenting adalah tujuan yang akan dicapai dalam 

melakukan suatu hal. Contohnya ketika seseorang melakukan pernikahan 

untuk tujuan menganiaya pasangannya, maka perbuatan tersebut tidak dapat 

dikatakan baik. 

3. Deontologi 

 

Pada aliran ini, perbuatan disebut bermoral baik karena perbuatan itu 

dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan. 
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Terlepas dari tujuan atau akibat dari perbuatan tesebut.
79

 Aliran ini 

menekankan bahwa jika seseorang melakukan sesuatu yang merupakan 

kewaibannya, maka dapat dikatakan baik dan begitupun sebaliknya. Seperti 

contohnya, ketika seorang siswa yang taat akan kewajiban dan melaksanakan 

kewajibannya sebagai seorang siswa maka siswa tersebut dapat dikatakan 

sebagai siswa yang baik. 

4. Baik Buruk Menurut Aliran Adat-Istiadat (Sosialisme) 

 

Menurut aliran ini baik dan buruk di dasarkan pada adat-istiadat yang 

berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat. Orang yang mengikuti adat-

istiadat yang berlaku di masyarakat itu akan disebut baik dan yang 

melanggarnya akan disebut buruk. 

5. Baik dan Buruk Menurut Aliran Hedonisme 

 

Menurut paham ini banyak yang disebut perbuata yang baik adalah 

perbuatan yang banyak mendatangkan kelezatan, kenikmatan dan kepuasan 

nafsu biologis. Dan ada yang menurut mereka ada yang mendatangkan 

kelezatan dan mendatangkan kepedihan. Dan bila mereka harus memilih maka 

mereka akan memilih kelezatan. Dampak dari kehidupan yang hedonistic 

sudah semakin parah, karena semakin dipersubur dan didukung oleh 

keberhasilan pembangunan dibidang material yang kurang seimbang dengan 

pembangunan dibidang spiritual dan moral. 
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6. Baik dan Buruk Menurut Paham Intuisisme (Humanisme) 

 

Intuisi adalah kekuatan batin yang dapat menentukan sesuatu sebagai 

baik atau buruk dengan sekilas tanpa melihat akibatnya. Penentuan baik buruk 

perbuatan melalui kata hati yang dibimbing oleh ihlam atau intuisi ini banyak 

dianut para pemikir akhlak dari kalangan Islam. Penentuan berdasarkan intuisi 

bersifat universal atau berlaku pada masyarakat pada umumnya. 

7. Baik dan Buruk Menurut Paham Utilitarianisme 

 

Secara harfiah utilis berarti berguna. Menurut paham ini, yang baik 

adalah yang berguna. Kegunaan dalam arti bermanfaat yang tidak hanya 

berhubungan denga materi tapi juga rohani bias diterima. Dan juga yang tidak 

memberikan kerugian bagi orang lain pun juga bias diterima. 

8. Baik dan Buruk Menurut Paham Vitalisme 

 

Menurut paham ini, yang baik adalah yang mencerminkan kekuatan 

dalam hidup manusia. Kekuatan dan kekuasaan untuk menaklukan orang lain 

yang lemah juga dianggap baik. Paham ini lebih cenderung pada sikap 

binatang dan berlaku hukum siapa yang kuat dan menang itulah yg baik. 

9. Baik dan Buruk Menurut Paham Religiosisme 

 

Menurut paham ini segala yang baik adalah yang sesuai dengan 

kehendak Tuhan, yang buruk adalah yang tidak sesuai kehendak Tuhan. 

Agama Hindu, Budha, Yahudi, Kristen dan Islam masing-masing memiliki 

pandangan dan tolak ukur tentang baik dan buruk dan antara satu dan lainnya 

pun berbeda. 
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10. Baik dan Buruk Menurut Paham Evolusi (Evolution) 

 

Mereka yang mengikuti paham ini mengatakan bahwa segala sesuatu 

yang ada dialam ini mengalami evolusi, yaitu berkembang dari apa adanya 

menuju pada kesempurnaannya. Ahlinya mengatakan bahwa akhlak itu 

tumbuh secara sederhana kemudian meningkat sedikit demi sedikit kearah 

cita-cita yang dianggap sebagai tujuan. Baik-buruk yang dikembangkan 

paham ini bias jadi menyesatkan karena tidak sesuai norma yang berlaku 

secara umum dan telah diakui kebenarannya. 
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BAB  III 

BIOGRAFI SYEIKH ABD AL-WAHHAB AL-SYA’RANI 

 

A. Nama, Kelahiran, dan Nasab Syeikh Abdul Wahab Asy-Sya’rani 

Nama lengkapnya adalah Abd al-Wahhab ibn Ali ibn Muhammad ibn Zawfan 

ibn Syaikh Musa. Imam al-Sya‟rani adalah seorang sufi asal mesir dan juga ahli 

fikih syafi‟i,
1
 keterangan lain menjelaskan ia adalah seorang ahli fikih 

perbandingan hanafi
2
 bukannya syafi‟i. 

3
 

Namun,  ada penjelasan selanjutya yang mengatakna bahwa ia menganut 

Asy‟ariyah dalam teologinya dan Imam Syafi‟i
4
 dalam mazhabnya dan banyak 

menulis buku-buku tentang fikih dan tasawuf.  

Lahir di perkampungan Qalaqsyandah, Mesir pada 27 Ramadhan 898 H/ 1493 

M dan meninggal dunia di Kairo, Mesir pada 973 H/ 1565 M. Dalam silsilah 

keturunan, al-Sya‟rani masuk dalam  keturunan Ali bin Abi Thalib melalui jalur 

keturun anaknya, Muhammad ibn al-Hanafiyyah. Al-Sya‟rani sendiri adalah 

termasuk generasi kesembilan belas setelah Ali bin Abi Thalib. Pada usia empat 

puluh kelahirannya di Qalaqsyandah,  ia dipindahkan oleh orang tuanya ke 

kampung ayahnya, Saqiyah Abi Sya‟rah, dalam wilayah Manufiyah. Dengan 
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Azyumardi Azra, Ensiklopedi Tasawuf UIN Syarif Hidayatullah, (Bandung: Prangkasa, 
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2
Muhammad Hisyam Kabbani, Ensiklopedia Aqidah Ahlusunah Tasawuf dan Ihsan, (Jakarta, 

Serambi), h. 169. 
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demikian, sebutan al-Sya‟rani berasal dari nama kampung ayahnya
5
, sya‟rah 

sebuah desa di wilayah mesir.
6
  

Kedua orang tuanya meninggal saat ia berumur sepuluh tahun, Oleh sebab itu 

tanggung jawab terpundak pada kakaknya, Syaikh Abd al-Qadir. Sebagai seorang 

terpelajar, sang kakak membimbingnya dalam suasana keilmuan, kendati itu 

hanya terjadi beberapa tahun. Bimbingan orang tua dan kakak al-Sya‟rani 

terhadap dirinya, meskipun tidak lama telah meninggalkan pengaruh yang 

demikian mendalam dalam perjalanan hidupnya. Kehidupan keluarga dalam 

suasana kesufian yang sederhana ternyata telah membangkitkan semangat belajar 

dan keuletan hidup yang luar biasa pada diri al-Sya‟rani. Sejak kecil ia telah 

mampu menghafal al-Quran tepatnya saat umur 8 tahun
7
, kemudian ia juga 

menghafal Matn Abi Syuja‟ , kitab permulaan pelajaran fikih, dan Matn al-

Ajrumiyyah, kitab permulaan tata bahasa arab. Kedua kitab itu dipelajarinya dari 

kakaknya sendiri , Abd al-Qadir ibn Ahmad, yang menggantikan ayahnya 

mengajar di Zawiyah. 

Dengan kesederhanaan hidupnya al-Sya‟rani memiliki motivasi dalam dirinya 

untuk senantiasa belajar dan berupaya hidup mandiri sehingga mendorongnya 

meninggalkan kampung halaman dan menuju Kairo. Kemudian Ia diperbolehkan 

tinggal di masjid jami‟ Sayyid Abu al-Abbas al-Ghamri bersama keluarga syekh 

dan mengajar dimasjid itu. Ketertarikan syekh Abu Abbas terhadap al-Sya‟rani 
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membuatnya diangkat sebagai anak sendiri bagi Abu Abbas. Tanpa pamrih 

mereka membesarkannya dan membiayainya belajar sampai umur tujuh belas 

tahun. 

Setelah umur tujuh belas tahun al-Sya‟rani pindah ke Madrasah Umm Khund. 

Disini kepiawaian dan kecerdasannya semakin cemerlang. Pengetahuan yang 

luas telah membawa keharuman namannya dalam berbagai bidang ilmu 

keagamaan, sehingga ia dikenal sebagai seorang ulama yang didatangi oleh para 

siswa untuk menimba ilmu. 

Dikatakan dalam hasil penelitian Sri Mulyati, al-Sya‟rani memiliki jumlah 

guru kurang lebih 50 syaikh, dan mereka selalu mengkombinasikan ilmu dan 

amal. Walaupun Sya‟rani tidak pernah sekolah dan tinggal (mujawir) di al-

Azhar, beberapa orang gurunya mempunyai kedudukan sebagai dosen, mufti, dan 

da‟i di institut tersebut. 

Diantara guru-gurunya adalah Amin al-Din (w. 1523), pendidik pertamanya di 

Kairo, seorang Imam saudaranya Sultan Salim selama Ia tinggal di Mesir, murid 

dari Ibn Hajar al-„Asqalani (w. 1449). Gurunya yang lain yaitu kepada Hakim 

Madzhab Syafi‟i (Syaikh al-Islam), Zain al-Din Zakariyya al-Anshari, murid 

Muhammad al-Ghamri dan penulis komentar atas Risalah al-Qusyairiyah. Beliau 

juga seorang sufi yang telah membai‟at Sya‟rani menjadi muridnya.
8
  

                                                             
8
Sri MulyatI.dkk, Hasil Penelitian Kolektif, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 33 



59 
 

 
 

Ali al-Khawwas, pembimbing ruhani al-Sya‟rani, adalah seorang penganut 

tarekat Syadziliyah. Karena itu, perjalanan ruhani al-Sya‟rani tidak dapat 

dipisahkan dari tradisi Syadziliyah. Selain banyak mendapatkan bimbingan 

ruhani dari Ali al-Khawwas, al-Sya‟rani juga mendapat bimbingan ruhani dari 

sufi lain yaitu Muhammad al-Syinnawi. Selain itu al-Sya‟rani menerima inisiasi 

(pengajaran) tarekat-tarekat Suhrawardiyah. Dia menjelaskan silsilah tarekat 

yang diterimanya ini secara detail dalam karyanya al-Anwar al-Qudsiyyah fi 

Ma‟rifat Qawa‟id al-Sufiyyah. 
9
  

B. Perjalanan Syeikh Abd Al-Wahhab Al-Sya’rani Dalam Menuntut Ilmu 

 Dalam sejarah hidupnya, kecintaan al-Sya‟rani terhadap ilmu-ilmu agama 

telah menjadikan dirinya melakukan perjalanan dari desa asalnya menuju Kairo. 

Ketika berada di Kairo, dia senantiasa dididik dengan keshalihan dan 

ketaatan.,selalu menghabiskan waktu-waktu yang ia miliki untuk beribadah dan 

menelaah semua keilmuan. Dia telah menjadi semakin alim dan takwa. Waktu-

waktunya hanya ia habiskan untuk beribadah dan belajar di dalam sebuah masjid. 

Semenjak berda di Kairo, dia telah berhasil bertemu dengan para ulama-ulama 

besar seperti;  Jalal al-Din al-Suyuthi, Zakaria al-Anshori, Nashiruddin al-laqoni 

dan al-Romli, yang guru-gurunya ini selalu ia kenang dalam beberapa tulisan 

kitabnya. Di Kairo, al-Sya‟rani mempelajari semua keilmuan yang ada pada 

zamannya. Dia selalu mempelajari semua keilmuan dengan semangat belajar yang 

sangat luar biasa. Dia merupakan simbol dari seorang murid yang teladan dan 
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rajin pada zamannya. Dia selalu mencari sebuah kebenaran di manapun dia 

berada. Dalam pandangannya, semua imam ialah figur yang telah mendapatkan 

sebuah petunjuk dari Allah. Dia tidak melakukan sikap fanatisme yang berlebihan 

terhadap salah satu madzhab, dan tidak tergesa-gesa dalam menilai sebuah ijtihad 

dari salah satu mazab tertentu. Dan, setela ia menguasai beberapa disiplin ilmu 

yang ada pada zamannya, dia tidak berubah menjadi seorang yang sombong dan 

angkuh,, tetapi tetap menjadi seorang yang tawadhu‟ dan rendah hati. Al-Sya‟rani 

sebagaimana ahli sufi lainnya, selalu menghindari perdebatan yang tidak ada 

gunanya di saat menuntut ilmu. Dia memahami betul bahwa berdebat hanya akan 

menjauhkan dirinya dari cahaya Tuhan. 

C. Pengalaman Ruhani Syaikh Abd al Wahhab al-Sya’rani 

Sebagai seorang sufi yang telah mencapai peringkat wali, al-Sya‟rani 

memiliki pengalaman ruhani yang amat kaya. Diceritakannya sendiri, suatu 

pengalaman batinnya (melalui mimpi). Biasanya aku mengeluarkan zakat 

sebelum habis puasa, namun kebiasaan itu tak terlaksana karena aku tak memiliki 

barang-barang duniawi pada malam Idul Fitri dan juga hari berikutnya, segala 

yang telah dikaruniakan Allah kepadaku telah kunafkahkan kepada fakir-miskin 

yang tinggal bersamaku. Pada 955 H (1548 M) aku pernah melihat diriku berada 

di sebuah gurun bersama orang-orang beriman. Aku melihat sesuatu yang mirip 

dengan bantal sebesar buah semangka terhantar di depan kami. Lalu ku lihat 

seseorang diantara kami melemparkan benda itu kearah atas, namun jatuh lagi ke 
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tanah. Aku menanyakan kepada malaikat yang menyaksikan tindakan kami. 

Malaikat itu mengatakan  bahwa benda itu adalah puasa Ramadhan yang telah 

kami lakukan. Selain pengalaman ruhani diatas, beliaupun sering melakukan 

ziarah ke kuburan orang-orang saleh, antara lain kuburan Syaikh Abu al-Abbas 

al-Mursi, yang dikunjunginya ssetiap hari sabtu, begitu juga kuburan umum al-

Qarafah, yang di ziarahnya setiap pekan. Disebut-sebut bahwa dia memiliki 

kemampuan ruhani untuk berdialog dengan ruh-ruh orang-orang yang meninggal 

dunia dan Dia juga memiliki kemampuan spiritual untuk berdialog dengan jin. 

Al-Sya‟rani meyakini bahwa kemampuan luar biasa yang dimilikinya itu 

adalah karuia Allah semata. Ketika berbicara tentang karamah (keramat) para 

wali, al-Sya‟rani menganggap bahwa kejadian luar biasa pada orang-orang saleh 

merupakan karunia Ilahi kepada mereka, sebagai tanda bahwa mereka adalah wali 

Allah yang disayangi-Nya. Kejadian tersebut tidak dapat dicari dan ditransfer 

kepada orang lain. Para wali hanya bisa mentransfer barakah (berkah) kepada 

orang lain. Cerita-cerita luar biasa yang dialami al-Sya‟rani seperti itu banyak 

dipaparkannya dalam karya otobiografisnya,“Lataif al-Minan”. 

Al-Sya‟rani juga berkata: Pada awalnya mujahadahku melawan hawa nafsu 

aku lakukan tanpa bimbingan seorang syeikh, aku hanya membaca karya-karya 

kaum sufi seperti al-Risalah al-Qusyairiyyah, „Anwarif al-Ma‟arif, Qut al-Qulub, 

Ihya „Ulum al-Din dan ktab-kitab lainya. Setelah semua itu aku lakukan dalam 

waktu yang cukup lama, tampaklah bagiku sesuatu yang berbeda dengannya. Lalu 

aku meninggalkan caraku ini dan mengerjakan cara yang kedua (berguru kepada 
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seoran mursyid). Demikianlah aku dulu seperti orang yang masuk ke sebuah jalan 

tanpa megetahui apakah jalan itu tembus atau tidak. Apabila jalan itu tembus, 

maka Ia akan keluar darinya. Dan apabila tidak, maka dia akan kembali. 

Seandainya dia akan bertanya kepada orang yang mengetahui seluk beluk jalan itu 

sebelum melaluinya, niscaya semuanya akan menjadi jelas baginya, dan dia tidak 

akan keletihan melewatinya. Inilah perumpamaan bagi orang yang tidak 

mempuyai syeikh atau mursyid. Fungsi Syeikh adalah untuk meringkas jalan bagi 

murid. Jika seorang berjalan tanpa Syeikh, maka dia akan tersesat. Dia akan 

menghabiskan umurnya tanpa dapat mencapai apa yang diharapkan dan dicita-

citakannya. Perumpamaan seorang Syeikh adalah seperti seorang penunjuk jalan 

bagi jama‟ah haji yang hendak pergi ke Mekkah di tengah kegelapan 

malam”.
10

      

D. Guru-Guru Syaikh Abdul Wahab Al-Sya’rani 

Dikatakan dalam penelitian Sri Mulyati, al-Sya‟rani memiliki jumlah guru 

kurang lebih 50 syaikh, dan mereka selalu mengombinasikan ilmu dan amal. 

Walaupun al-Sya‟rani tidak pernah sekolah dan tinggal (mujawir) di al-Azhar, 

beberapa orang gurunya mempunyai kedudukan sebagai dosen, mufti dan da‟I du 

institut tesebut. 

Adapun diantara guru-gurunya adalah Syaikh „Ali al-Khawwas, Amin al-Din 

(w. 1523), pendidik pertamanya di kairo, seorang imam saudara dari sultan salim 
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selama Ia tinggal di mesir, murud dan Ibn Hajar al-„Atsqalani. Gurunya yang lain 

yaitu Hakim Madzhab Syafi‟I (Syaikh al-Islam), Zain al-Din Zakariya al-Anshari, 

murid Muhammad al-Ghamri dan penulis komentar atas risalah al-Qusyairiyah. 

Beliau juga seorang sufiyang telah membai‟at  al-Sya‟rani menja muridnya. 

Al-Sya‟rani lahir dilingkungan keluarga yang terkenal akrab dengan 

kehidupan keagamaan san keilmuan, sehinggia miliki kesempatan memasuki 

dunia ilmu pada usia dini. Pengakuannya ia sudah hafal ayat-ayat al-Qur‟an 

ketika berumur 7 tahun. Tanda-tanda bahwa dikemudian hari akan menjadi 

seorang ilmuan besar sudah tampak semenjak beliau masih muda. Ketika 

keluarganya pindah ke kairo, ia dibawa ayahnya menghadap Syaikh Jalal al-Din 

al-Suyuti, dengan harapan mendo‟akan dan memberi ijazah padanya. Setelah 

mengetahui kecerdasannya, al-Suyuti memebari ijazah untuk mengajarkan 

seluruh kitab dan hadits, padahal waktu itu al-Sya‟rani baru berusia sekitar 10 

tahun. 

Pada suatu hari al-Sya‟rani mengalami krisis spiritual dan guncangan batin, 

kemaudian untuk mendapatkan kembali ketenangan batin yang didambakan, Ali 

al-Khawwas menyarankan kepadanya agar jangan merasa cukup dengan semua 

ilmu yang telah lama digelutinya dan mulai menjalani suluk dengan serius di 

bawah bimbingan seorang Syaikh (guru tasawuf) agar dibimbing dan ditunjukkan 

“jalan langsung” menuju Allah SWT,. Setelah melalui perenungan mendalam, 

akhirnya al-Sya‟rani memutuskan  untuk menerima saran tersebut. 
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Ali al-Khawwas menyuruhnya untuk terus-menerus berdzikir kepada Allah 

agar ia bisa melupakan semua ilmunya dengan cepat, dan ia pun harus menjalani 

srangkaian prosedur olah batin (riyadhah) yang lebih berat lagi, antaa lain „uzlah, 

mengintensifkan dzikir kepada Allah, baik secara sirr maupun jahr dalam 

kesendirian, serta terus berupaya menepis setiap angan-angan dalam 

pemikirannya, yang dapat mengganggu dzikirnya. Ia juga diminta berpantng dari 

segala macam makanan dan minuman yang lezat rasanya. 

Setelah menjalani semua itu, dalam waktu cukup lama sambil terus berusaha 

meusatkan pikiran (tawajjuh) kepada Allah, ia mulai merasakan pencerahan batin 

yang diinginkan sejak lam. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Rajab 931 H. 

Dimana al-Sya‟rani tiba-tiba merasa pintu hatinya terbuka lebar, siap 

menyongsong datangnya ilmu laduni  

E. Karamah (keilmuan) Abd al-Wahhab al-Sya’rani 

Suatu ketika antara Syaikh Abd al-Wahhab al-Sya‟rani dengan Syaikh 

Nashiruddin al-Laqqani, terjadi kesalahpahaman karena ada aduan dari sebagian 

orang yang hasud pada al-Sya‟rani. Dia mengadu pada Syaikh Nashir bahwa al-

Sya‟rani dalam mejelis pengajiannya mencampur santri laki-laki dengan santri 

perempuan. Ketika al-Sya‟rani mengetahui bahwa Syaikh Nsir terkena tipuan 

orang ini, maka beliau sowan kepada Syaikh Nashir untuk meminjam kitab “Al-

Mudawwanah”. Syaikh Nashir dalam kesempatan itumengatakan; “aku harap 

engkau tidak melakukan pelanggaran lagi, dan engkau kembali pada syari‟at 
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yang benar”. Al-Sya‟rani menjawab; “Insya Allah itu akan terjadi”. Setelah itu, 

Syaikh Nashir menyuruh pembantunya untuk mengeluarkan kitab “Al-

Mudawwanah” dari lemari, dan menyuruhnya untuk mengantarkan ke rumah al-

Sya‟rani. Beberapa saat saat pembantu itu sampai dirumah al-Sya‟rani. Pembantu 

itu mohin diri untuk pulang. Namun al-Sya‟rani menahan dan dan meminta agar 

ia menginap barang satu malam. Keduanya mengisi malam dengan bercengkrama 

hingga larut malam. 

Ketika malam dufah mencapai sepertiganya, al-Sya‟rani masuk ke kamar 

khalwatnya. Kira-kira ¼ jam beliau keluar untuk membangunkan pembantu 

tersebut untuk melakukan shalat tahajjud. Lalu dia bangun, berwudhu dan shalat 

berjama‟ah dengan al-Sya‟rani sampai menjelang subuh. Selesai shalat subuh 

mereka membaca al-Qur‟an bersama, lalu mengamalkan wirid masing-

masingsampai matahari terbit. Menginjak matahari setinggi tombakal-Sya‟rani 

mengajaknya untuk ke kamar dan makan bersama. “Tolong kembalikan kitab al-

Mudawwanah ini pada Syaikh Nashirdan sampaikan rasa terima kasih saya”, 

uap Sya‟rani setelah acara makan pagi selesai. Khadim Syaikh Nashir ini heran 

dan bertanya-tanya dalam hatinya; “Apa maksud al-Sya‟rani ini, meminjam kitab 

hanya satu malam saja? Apa yang telah dilakukan dengan kitab ini?”. Ketika ia 

kembali kepada gurunya dan mengembalikan kitab hs Syaikh Nashir tambah 

marah pada al-Sya‟rani. Di tengah rasa marahh ini Syaikh Nashir ditanya tentang 

satu maslah yang mengharuskannya untuk membaca kitab al-Mudawwanah. 
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Ketika membukanya ia kaget karena di situ ada catatan-catatan tangan al-

Sya‟rani. Demikian lembar demi lembar salalu ada catatan tangan al-Sya‟rani. 

Karena hean dengan kejadian ini, Syaikh Nashir bertanya kepada pembantunya 

tadi; “apa yang dilakukan al-Sya‟rani dengan kitab ini?”. Dia pun menjawab; 

“Demi Allah.. dia idak berpisah dariku kecuali hanya dua puluh menit, beliau 

tidak meninggalkan wiridan dan tahajjudnya”. Demi mendengar keterangan 

murudnya in, Syaikh Nashir lalau pergi menghadap al-Sya‟rani dengan tanpa 

memakai alas kakidan tutup kepala. Ketika sampai di hadpan al-Sya‟rani, Syaikh 

Nashir berkata; “sekarang aku bertaubat, aku tidak akan pernah lancang pada 

golongan ahli Tasawuf”. Al-Sya‟rani berkata “maukah tuan kutunjukkan 

ringkasan kitab al-Mudawwanah, yang aku lakukan ,alam itu? Kalau memeang 

ada yang menerimanya itu semata-mata anugerah Allah, dan barokah izin Nabi 

Muhammad Saw., kalau tidak ada yang menerimanya maka akan aku 

menghapusnya dengan air”. Lalu syaikh Nashir memberikan kata pengantar, dan 

menguji kitab al-Sya‟rani ini. 

F. Karya-karya Syaikh Abdul Wahab al-Sya’rani 

Diantara beberapa kitab karangan Syaikh Abd al-Wahhab al-Sya‟rani ialah 

sebagai berikut: 

1. Al-Jawahir wa al-Dirar al-Kubra 

2. Al-Yawaqit wa al-Jawahir fi Aqa‟id al-Akabir 

3. Al-Anwar al-qudsuiyyah fi ma‟rifat qawa‟id al-Sufiyyah 
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4. Lawaqih al-Anwar al-Qudsiyah fi bayan al-Uhud al-Muhammadiya 

5. Al-Kibrit al-Ahmar fi Uluww al-Syaikh al-Akbar 

6. Al-Qawa‟id al-Kasfiyyah fi al-Ilahiyyah 

7. Masyariq al-Anwar al-Qudsiyah fi bayan al-Uhud al-Muhammadiyah 

8. Madarik al-Safilin Ila Rusum Tariq al-„arifin 

9. Latha‟if al-Minan (kelembutan-kelembutan karuni) 

10. Mizan al-Kubra 

11. Washiat al-Musthafa. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Penyajian Data 

Materi pendidikan akhlak yang terdapat di dalam kitab  l- in h  l-Saniyyah 

merupakan materi yang berbentuk hadit Nabi Muhammad Saw., yang bersifat 

umum, tak hanya tertuju pada penuntut ilmu pada tingkat anak-anak, namun juga 

dapat di ajarkan pada tingkat menengah hingga tingkat tinggi. Dan adapun materi 

pendidikan akhlak yang terdapat pada kitab al- -Saniyyah ialah sebagai 

berikut: 

1. Akhlak kepada Allah 

Berikut ini adalah berbagai hadits yang terdapat di dalam kitab al- -

Saniyyah yang berkaitan dengan akhlak kepada Allah: 

ثَخَ ٌٍِزَّبئِِت َحزَّٝ  ْٛ ُٟ الَ رَ ِٗ ٠َب َػٍٍ َِ ثِط١َِِّّت َوْغِج ٌَْحَشا َٓ ا ِِ ًُ ثَْطَُٕٗ  ٠َْغُغ  
Artinya: 

“Hai Ali, tidak ada taubat bagi orang yang bertaubat, higga ia bisa 

membersihkan perutnya dari barang haram dengan mata pencahariannya 

y ng b ik”. 

 ْٓ ِِ َ الَ ٠َْغزَْح١ِٝ  َّْ َّللاَّ ُٟ ئ ٍُ ٠َب َػٍٍ َػبٌِ َٚ َػَزاِة َػِّٕٝ َعبِسٍق   
  

Artinya: 

“Hai Ali, sesungguhnya Allah tidak akan malu untuk menyiksa orang kaya 

y ng korup d n or ng berilmu y ng f siq”  

 

 ْٓ ِِ ٌَْجَّٕخَ  ًَ ا أَعبَء فَبْعزَْغفََش َدَخ َٚ اْثزاَلَُٖ فََصجََش  َٚ ِٗ فََشَىَش  َُ َّللاُ َػ١ٍَْ َْٔؼ ْٓ أَ َِ  ُٟ ٠َب َػٍِ

ِّٞ ثَبٍة َشبَء   أَ
Artinya: 

Hai Ali, siapa saja yang telah Allah berikan kenikmatan kepadanya, lalu ia 

bersyukur. dan Allah memberikan cobaan kepadanya dan ia bersabar. Dan ia 
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berbuat kejahatan ia memohon pengampunan. Maka ia bisa masuk kedalam 

surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. 

 

اْحزِّبُي  َٚ ١َْٔبَػٍَٝ األَِخَشِح  بٍد اإلْعزَِؼبَٔخُ ثِبٌذُّ َِ ًِ ثاَلَُس َػالَ ٍْؼبَلِ ٌِ ُٟ ٌَْجفَب ٠بَ َػٍِ ا

َذئِذِ  ْجُشَػٍَٝ اٌشَّ اٌصَّ َٚ  
Artinya: 

 Hai Ali, untuk orang yang berakal itu ada tiga tanda, yaitu pertolongan 

dengan dunia guna menghadapi akhirat, sikap menanggung perlakuan kasar 

dan sabar menghadapi kesabaran. 

 

ِس  ْٛ جُ ٌٍِصَّ َٚ  ُّٟ ْجُش َػٍَٝ ٠بََػٍِ اٌصَّ َٚ ْجُشَػٍَٝ طَبَػِخَّللاِ رََؼبٌَٝ  بٍد اٌصَّ َِ ثاَلَُس َػالَ

ْجُش َػٍَٝ لََضبِءَّللاِ  اٌصَّ َٚ ِص١ْجَِخ  ُّ ٌْ  ا
Artinya: 

Hai  Ali, untuk orang-orang yang sabar itu ada tiga tanda, yaitu bersabar 

menjalani ketaatan kepada Alah Swt., bersabar menghadapi musibah dan 

berrsabar atas takdir Allah. 

 

 ِٗ ِٙ ْج َٛ َْ َخبًٌِصب ٌِ ْٓ َوب َِ ًُ ئالَ  ًْ خأًٌِصب لِِلِ فَأَّبلِلَ ال٠ََْمجَ َّ ُّٟ ئِْػ  ٠بََػٍِ
Artinya: 

Hai Ali, beramal-lah dengan ikhlas karena Allah, karena Allah tidak akan 

menerima, kecuali hanya orang yang (amalnya) ikhlas karena Zat-nya. 

 

 ًِ َّ َؼ ٌْ َٚ ٠َْصٍُُح د٠َُْٕٗ ثِب ٍِِح  ًِ اٌصَّ َّ َؼ ٌْ ث١ََُْٕٗ ثِب َٚ َٓ َّللاِ  بٍد ٠َْصٍُُح ث١َْ َِ ٍِِح ثاَلَُس َػالَ ٌٍِصَّ َٚ
 ِٗ ب ٠ْشَضٝ ٌَِْٕفِغ َِ ٠َْشَضٝ ٌٍَِّٕبِط  َٚ   

Artinya: 

“orang yang sholih itu ada tiga tanda, yaitu memperbaiki (hubungan) antara 

dirinya dengan Allah dengan senantiasa melakukan amal shalih, selalu 

memperbaiki agama dengan beramal, dan dia selalu rela kepada orang lain 

terh d p y ng i  sendiri rel  kep d  diriny .” 

 

 

 ْْ َٙب ئْعزََحٝ َّللاُ أَ ثِ ْٚ ًَ ُغُش لَْج َٚ ِظ  ّْ ِع اٌشَّ ْٛ ًَ طٍُُ لَْج َٚ ٌْفَْجِش  ًَ ا ْٓ َرَوَش َّللاَ لَْج َِ  ُّٟ ٠َبَػٍِ

ثَُٗ ثِبٌَّٕبسِ   ٠َُؼزِّ
 

Artinya: 

Hai Ali, siapa saja yang berdzikir kepada Allah sebelum fajar, dan sebelum 

terbit matahari, dan sebelum terbenam matahari maka Allah malu apabila 

menyiks  or ng itu deng n  pi ner k .” 

 

رُِش١ُش ئٌَٝ َّللاِ  َٚ َق َسأِعَه  ْٛ َٙب فَ الَ رَْشفَُؼ َٚ َٚ َصْذِسَن  َد فَبْثُغْظ ٠ََذَن َحْز ْٛ ُٟ ئَِرا َدَػ ٠َبَػٍِ

 َٝ ٕ ّْ ُ١ٌْ  رََؼب ٌَٝ ثَِغجَّبثَزَِه ا



70 
 

 

Artinya: 

Hai Ali,  apabila engkau berdoa, maka bentangkan tanganmu sejajar dengan 

dadamu, dan jangan engkau meninggikan tanganmu melebihi kepalamu, dan 

engkau berisyarat kepada Allah Swt., dengan jari telunjukmu yang kanan. 

 

2. Akhlak kepada Sesama Manusia 

 

Berikut ini adalah hadits yang terdapat di dalam kitab  l- in h  l-Saniyyah 

yang berkaitan dengan akhlak kepada sesama manusia 

 ُٖ ٠َْفَشٝ ِعشَّ َٚ  ِٗ ٌّٚ اٌَِّزٜ ٠َْمُصُشفِٝ َصِذ٠ْمِ َػُذ َٚ  ًٌ ِذ٠ِْك ل١ٍَِْ ُّٟ ثِْئَظ اٌصَّ  ٠َبَػٍِ
Artinya: 

Hai Ali, seburuk-buruknya sahabat adalah orang yang meremehkan pada 

sahabatnya dan menyebarkan rahasia sahabatnya. 

 

 َْ ْٚ ِػْشَضُٗ ُد َٚ َْ َْٔفِغَه  ْٚ َْٔفَغُٗ ُد َٚ بٌَِه  َِ  َْ ْٚ بٌَُٗ ُد َِ  ًْ ْْ ٠َْجَؼ خٌ أَ َِ َذالَِخ َػالَ ُّٟ ٌٍِصَّ ٠َبَػٍِ

 ِػْشِضهَ 
  

Artinya: 

Hai Ali, untuk suatu persahabatan itu memiliki tanda-tanda, yaitu hendaknya 

seorang sahabat menjadikan hartanya di bawah hartamu, jiwanya dibawah 

jiwamu, dan harga dirinya di bawah harga dirimu. 

ْٕفَُغَه فِ  َ٠ ُ ًِ فَأَّٗ َن فِٝ اٌَؼبِج ْْ َضشَّ ئِ َٚ ُّٟ أَْصِذْق  ْْ َٔفََؼَه ٠َبَػٍِ ئ َٚ الَ َد:ِْرْة  َٚ  ًِ ٝ ا٢ِج

 ًِ َن فِٝ ا٢ِج ُ ٠َُضشُّ ًِ فَأَّٗ ٌَْؼبِج  فِٝ ا
Artinya: 

Hai Ali, berlaku jujurlah, meskipun membahayakanmu di waktu dekat, karena 

sesungguhnya hal itu dapat memberi manfaat kepadamu di masa akan 

datang. 

  

ُضغُ  َٛ اٌزَّ َٚ  َِ ٌَْحَشا اْجزَِٕبُة ا َٚ  َِ ٌَْىالَ بٍد ِصْذُق ا َِ ُِ ثاَلَُس َػالَ ٍَْؼبٌِ  َؤٌِ
Artinya: 

 dan orang yang berilmu itu ada tiga tanda, yaitu berbicara jujur, menjauhi 

hal-hal haram dan rendah hati. 

 

ا ََ ُْ َد ١ٌَِبَءَّللاُ رََؼبٌٝ ٌَ ْٚ َّْ أَ ُّٟ ئ ِٗ ثَِىْثشْثَشِح اٌِؼجَبَدِح ٠َبَػٍِ أِ َٛ ِسْض َٚ ِخ َّللاِ  َّ ٌثٛاٌغََّؼخَ َسْح

١َْٔب َٙبَِٔخ ثِبٌذُّ ْفِظ ٚاإَِلْعزِ ِح اٌٍَّ َٚ َ٘ب ثَِغَخب ْٓ َٔبٌُٛ  ٌَِى َٚ  
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Artinya: 

Hai Ali, sesungguhnya para wali Allah tidak mendapat keluasan rahmat Allah 

dan keridhaannya. Dengan sebab banyak beribadah, akan tetapi mereka 

memperolehnya dengan jiwa dermawan dan menganggap rendah terhadap 

dunia. 

 

ِّٟ فَ  ِخ حَ اٌغَّ َٛ ُّٟ ئرَِّك َدْػ ِٖ ٠َبَػٍِ زٝ َػثََش أَخَز َّللاُ ث١َِِذ َِ أُّٗ   
 

Artinya: 

H i Ali,t kutl h engk u terh d p do‟  or ng y ng derm w n, k ren  k p n 

s j  i  dij h ti, m k  All h  k n menyiks  (l ngsung) deng n t ng nny ” 

 

شِّ رَْطفَُٝء َغَضَت  ُّٟ َصَذلَخُ اٌغِّ ثَبِوْش ٠َبَػٍِ َٚ ْصلَباٌَىث١َِْش  اٌشِّ َٚ ٌْجََشَوخَ  رَْجألَُة ا َٛ ثِّ اٌشَّ

اءِ  َٛ َٙ ٌْمََضبَء فِٝ اٌ ٌْجُُىِٛس فَزََشدَّ ا ًَ ا ِْٕضُي لَْج َّْ اٌجاَلََء ٠َ ِ َذلَِخ فَا  ثِبٌصَّ
 

Artinya:  
“H i Ali, sedek h sec r  di m-diam dapat memadamkan murka Tuhan dan 

mendatagkan keberk h n sert  rezeki y ng melimp h” 

 

 َٝ ْٓ َحالٍَي أََحتُّ ئٌ ِِ ٍخ  َّ َّْ َصَذلَخَ ٌُْم َْٕذَن فَا ب ِػ َِ  ِٓ ْلَذ فَزََصذَّْق ثِأَْحَغ ُّٟ ئَرارََصذَّ ٠َبَػٍِ

 ٍَ ْٓ َحَشا ِّ ْثمَبٌٍ ِِ أِح  ِِ  ْٓ ِِ  َّللاِ 
 

Artinya: 

Hai Ali bersedekahlah dengan sesuatu yang paling baik yang engkau miliki, 

karena sesungguhnya sedekah dengan satu suapan dari barang halal lebih 

disuk i All h dib ndingk h 100 sedek h d ri b r ng h r m.” 

ٍِْغ١ْجَِخ  الَ َوفَّبَسحَ ٌِ َٚ  ٌُ َؼْظ ِٙ ف١ِْ َٚ ٍُ ئالَّ  ْٓ ٌَح ِِ ب  َّ ِٗ فَ ب ف١ْ َّ ْٚ الَ رَِؼ١ُْش أَحًذا ث ُ أَ ٠َْغزَِحٍَّٗ

 ٠َْغزَْغفِْشٌَُٗ 
Artinya: 

jangan engkau menjelek-jelekkan seseorang karena kejelekan yang ada pada 

dirny , k ren  tid kl h d ri d ging, mel ink n di d l mny  terd p t tul ng.” 

 

 َٓ ِِ  ًُ ِْ أَْفَض َْٔغب بََخٍََك َّللاُ فِٝ اإل َِ   ُّٟ ًُ إٌَّبَس ٠َبَػٍِ ٠ُْذِخ َٚ ٌَْجَّٕخَ  ًُ ا ِْ ٠ُْذِخ اٌٍَِّغب

سٌ  ْٛ ٌٍْت ُػمُ ُ لَ ُْٕٗ فَأَِّٗ  فَبْعُج
Artinya:  
Hai Ali, tidaklah Allah ciptakan pada diri seseorang sesuatu yang lebih utama 

dai pada lidah. Lidah dapat memasukkan ke surga dan dapat memasukkan ke 

neraka, maka kerangkenglah lidah, karena sesungguhnya lidah itu layaknya 

anjing yang suka menggigit. 

 

َػٝ َٚ ب  َِ َٚ  َٓ ٌْجَْط ا َٚ  ٜ َٛ ب َح َِ َٚ أَط  ْْ ٠َْحإلَظَ اٌشَّ َٛ أ ُ٘ َٚ ٌَْح١َبِء  ُ فِٝ ا ُٓ ُوٍُّٗ ُّٟ ا١ٌِّْ  ٠َب َػٍِ
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Artinya: 

Hai Ali, Agama seluruhnya itu ada di sikap malu, yaitu hendakah menjaga 

kepala dan apa yang diwadahinya, dan (menjaga) perut dan apa yang 

dit mpungny .” 

 

B. Analisis Data 

 

Pada bagian ini, data yang telah ada akan di kategorikan dan kemudian di 

uraikan secara terperinci. Adapun urainnya ialah sebagai berikut: 

1. Akhlak terpuji kepada Allah 

a. Bertaubat 

Nabi Saw., bersabda : “Seti p sesu tu mempuny i ob t, d n ob t 

pelebur dos  i l h t ub t”.
1
 

Setiap manusia tidak luput dari kesalahan, baik kecil maupun besar, 

baik sengaja maupun tidak sengaja, karena ia adalah sosok yang pasti 

melakukan kesalahan dan lupa. Karena itu tidak ada jalan lain untuk 

membersihkan dosa-dosa dan maksiat kecuali dengan bertaubat. 

Imam Nawawi berpendapat bahwa taubat adalah meninggalkan 

sesuatu yang tercela menurut syara‟ menuju sesuatu yang terpuji menurut 

syara‟ dan mengetahui bahwa dosa-dosa dan maksiat menimbulkan 

kebinasaan dan menjauhkan dari Allah SWT dan surga-Nya.
2
 Menurut 

imam nawawi, terkait dengan taubat beliau menekankan dengan sumber 

                                                           
1 Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani, (Syarah Tanqihul Qoul, Semarang : 

Alawiyah), h. 38. 
2 Ibid, h. 38. 



73 
 

perbuatannya yaitu berdasarkan syara‟ (syari‟at Islam) yang berarti lebih 

kepada sumber utamanya yaitu al-Qur‟an dan al-Sunnah. 

 A-Hasan rahimahullah mengatakan bahwa taubat itu terdiri dari empat 

tonggak: Yaitu istighfar dengan lisan, menyesal didalam hati, 

meninggalkan perbuatan dosa dengan anggota tubuh dan bertekad untuk 

tidak kembali berbuat dosa.
3
 Disini A-hasan memberikan teknis terkait 

melakukan taubat mulai dari beristighdar dengan lisan hingga dengan 

bertekad untuk tidak lagi melakukan perbuatan dosa yang telah dilakukan. 

Sedangkan  zin-nun al-Mishri mengatakan bahwa pembagian taubat 

itu ada dua macam: “Taubat orang awam; yaitu dari dosa, dan taubat 

orang khawash; yaitu dari kelalaian.”
4
 Dua jenis orang yang melakukan  

taubat yang diungkapkan al-Mishri ini berkaitan dengan kajian tasawuf. 

Yaitu orang awam atau orang-orang yang masih belum mengenal jauh 

terhadap penciptanya dan orang-orang khawash atau orang yang sudah 

dekat dengan penciptanya yang melakukan amal shaleh semata-mata 

karena Allah Swt. 

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya taubat 

ialah suatu tindakan hati untuk meninggalkan perbuatan dosa-dosa 

dengan cara meninggalkan sesuatu yang tercela menurut syara‟, menuju 

sesuatu yang terpuji menurut syara‟. Kemudian harus konsisten untuk 

                                                           
3 Ibid h. 40 
4 Hamka, Tasauf: Perkembangan dan Pemurniannya, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983),  h. 

92. 
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tidak kembali mengulangi kesalahan yang telah diperbuat, baik dosa 

maupun maksiat, serta tidak mengerjakan perbuatan tercela dan berbuat 

baik.  

Di dalam kitab al- -Saniyyah, pembahasan tentang taubat di 

buat pasal tersendiri, yaitu pada pasal yang ke-6, dinukil beberapa wasiat 

tentang taubat sebagai berikut: 

َِ ثِط١َِِّّت  ٌَْحَشا َٓ ا ِِ ًُ ثَْطَُٕٗ  ثَخَ ٌٍِزَّبئِِت َحزَّٝ ٠َْغُغ ْٛ ُٟ الَ رَ ِٗ ٠َب َػٍٍ َوْغِج  
Artinya: 

“Hai Ali, tidak ada taubat bagi orang yang bertaubat, higga ia bisa 

membersihkan perutnya dari barang haram dengan mata 

penc h ri nny  y ng b ik”.
5
  

 Pada wasiat yang pertama ini, Rasulullah mengqiyaskan perbuatan 

bertaubat dengan cara meninggalkan mencari penghasilan dari pekerjaan 

yang haram. Jika di perhatikan, memakan dan memiliki pekerjaan yang 

haram merupakan suatu kemaksiatan secara syara‟ dan pada keterangan di 

atas mengharuskan untuk membersihkan badan dari hal-hal haram 

tersebut yang berarti kita harus bertaubat kepada Allah Swt. dengan 

membersihkan diri dari kemaksiatan dengan perbuatan-perbuatan baik 

yang di ridhai allah Swt.  

Memakan barang haram membuat hati keras, gelap dan 

menghalanginya untuk beribadat kepada serta bermakrifat kepada allah 

Swt. untuk itu, mencari barang halal merupakan suatu kewajiban bagi 

                                                           
5 Abd al-Wahah al-Sya‟rani, al-Minah al-Saniyyah, (Surabaya, al-Imam, 851 H) 
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setiap muslim.
6
 Seperti yang dijelaskan pada hadits nabi Muhammad 

Saw., yang di berasal dari Abu Abdullah An-Nu‟man bin Basyir sebagai 

berikut: 

َٙ بدٍ  )سٚاٖ اٌجخبسٜ( ْشزَجِ ُِ ب  َّ ُٙ ث١ََْٕ َٚ  ٌٓ ََ ث١َِّ ٌَْحَشا َّْ ا ئِ َٚ  ٌٓ ٌَْحالََي ث١َِّ َّْ ا  ئِ
 

Artinya: 

Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. 

Di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat. (HR. Bukhari). 

Keterangan diatas memperkuat bahwa diharamkan umat islam untuk 

mengonsumsi serta mencari suatu perkara yang haram. Karena pada 

dasarnya sesuatu yang haram, halal serta yang syubhat (samar) pun sudah 

di berikan keterangan oleh Allah serta rasulnya unruk tidak dikerjakan. 

Selanjutya, pada wasiatnya yang lain Rasulullah berwasiat: 

ُٟ ئ َ ٠َب َػٍٍ ٍُ َّْ َّللاَّ َػبٌِ َٚ ْٓ َػَزاِة َػِّٕٝ َعبِسٍق  ِِ الَ ٠َْغزَْح١ِٝ   
  

Artinya: 

“Hai Ali, sesungguhnya Allah tidak akan malu untuk menyiksa orang 

k y  y ng korup d n or ng berilmu y ng f siq” 
7
 

Pesan di atas menandakan bahwa Rasulullah mengingatkan kepada 

umatnya untuk tidak melakukan kemaksiatan dan kedzaliman seperti 

korupsi karena Allah akan menyiksa orang-orang yang melakukan hal-hal 

tersebut. Kecuali orang-orang yang ingin bertaubat.  

Dengan bertaubat seseorang akan mendapat pengampunan dari Allah 

Swt., atas dosa karena pelanggaran terhadap hak-hak Allah yang 

dilakukannya. Demikian pula kedzaliman (kemaksiaan) yang terlanjur 

dilakukan secara gegabah, tetap akan mendapat ampunan kecuali 

menyekutukan Allah (syirik) dan merampas hak-hak manusia. Seperti 

                                                           
6 Zaid Husein Al-Hamid, Terjemah Al-Minahus saniyyah (Surabaya, Mutiara Ilmu, 2010), h. 

49. 
7 Ibid,  ham. 81. 
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merampas harta kekayaan dan kehormatan orang lain.
8
 Terdapat 

kenikmatan yang diberikan oleh Allah Swt., kepada orang-orang yang 

berbuat maksiat yaitu berupa pengampunan. Kecuali dosa yang tidak 

dapat diampuni seperti menyekutukan Allah dengan hal-hal selain-Nya.  

Allah Swt berfirman di dalam Al-Qur‟an: 

َٙب َٰٓأ٠َُّ  َ٠  َٓ ْا ئٌَِٝ  ٱٌَِّز٠ َٰٛٓ ُْٕٛا رُٛثُ َِ ِ َءا ثَخ ٱلِلَّ ۡٛ ُۡ  رَ ُۡ أَْ ٠َُىفَِّش َػُٕى ٝ  َسثُُّى َُّٔصًٛحب َػَغ

٠ُۡذِخٍَىُ   َ َع١ِّ  َٚ  ُۡ َٙب برُِى ٓ رَۡحزِ ِِ ٖذ رَۡجِشٞ 
شُ ُۡ َجَّٕ   َٙ ۡٔ ََ اَل ٠ُۡخِضٞ  ٱأۡلَ ۡٛ َ٠ ُ َّٟ  ٱلِلَّ َٓ َٚ  ٱٌَّٕجِ  ٱٌَِّز٠

ؼَ  َِ ُْٕٛا  َِ َٚ  ُٗۥ  َءا ُۡ ٌََٕب َُٔٛسَٔب  ِّ َبَٰٓ أَۡر َْ َسثَّٕ ُۡ ٠َمٌُُٛٛ ِٙ ِٕ  َّ ثِأ٠َۡ َٚ  ُۡ ِٙ َٓ أ٠َِۡذ٠ ٝ  ث١َۡ ُۡ ٠َۡغَؼ ُ٘  ٱۡغفِشۡ ُُٔٛس

ٝ  ٌََٕبَٰٓ  ئَِّٔ  ء لَِذ٠شَه َػٍَ ٟۡ ًِّ َش   ٨ ُو
 

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan 

taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan 

Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke 

dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari 

ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang 

bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di 

sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb kami, 

sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; 

Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. At-

Tahrim: 66: 8)
9
 

 Pesan Allah di dalam QS. At-Tahrim di atas memberikan kesempatan 

kepada hambanya yang sedang dalam kemaksiatan untuk dapat merubah 

diri untuk bertaubat dan kembali kepada-Nya. 

 Dan dari pesan-pesan Nabi tentang taubat di atas, diterangkan bahwa 

taubat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, yaitu dengan  

meninggalkan hal buruk (makanan haram, kedzaliman & kemaksiatan) 

yang biasa dilakukannya dan digantikan dengan kebiasaan baik yang 

dianjurkan oleh Allah dan rasulnya, karena Allah akan menyiksa semua 

                                                           
8 Zaid Husein Al-Hamid, Op. Cit, h. 2 
9 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 561.  
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hambanya yang bersalah walaupun hamba itu termasuk hamba yang 

berilmu.  

b. Sabar  

Asal kata sabar adalah al-m n‟u berarti menahan dan al-habsu berarti 

mencegah.
10

 Jadi, sabar adalah menahan dan mencegah dari perbuatan 

yang mengarah kepada keburukan dalam keadaan sempit. 

Menurut Syeikh Ibn Qoyyim Al-Jauziyah, bahwa sabar merupakan 

budi pekerti yang bisa ibentuk oleh seseorang. Ia menahan nafsu, menahan 

sedih, menahan jiwa dari kemarahan, menahan lidah dari merinti kesakitan 

dan juga menahan anggota badan dari melakukan hal-hal yang tidak 

pantas.
11

 Ibn Qoyyim mengatakan bahwa sabar merupakan ketika 

seseorang menahan diri dari hal-hal seperti nafsu, sedih, marah serta 

menahan diri dari merasa sakit dan artian sabar sebagai bentuk menahan 

diri dari hal-hal di atas juga merupakan pendapat yang diuangkapkan 

sebagian ulama lain. 

 

Selanjutnya, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa sabar merupakan 

tangga dan jalan yang dilintasi oleh seorang hamba yang hendak menuju 

Allah Swt.
12

 Seorang hamba yang hendak mendekatkan diri kepada Allah 

dianjurkan untuk bersikap sabar karena untuk mencapai keistiqomahan 

dalam beribadah akan sulit dilakukan tanpa adanya kesabaran di dalam 

jiwa seorang hamba tersebut. 

                                                           
10Al-Raghib al-Ashfahani,  u‟j m  ufr d t AlF zh  l-Qur‟ n, (Beirut, Dar al-Fikr, 

t.th), h.280. 
11Akhmad Sagir, Pertemuan Sabar dan Syukur Dalam hati, (Jurnal), (Banjarmasin, 

Studia Insania), h. 20. 
12 Rosihon Anwar, Op. Cit, h. 96. 
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Jadi sabar diartikan sebagai usaha untuk menahan diri dari perbuatan 

yang mengarah pada kepada keburukan seperti hawa nafsu, kesedihan 

kemarahan hingga menahan diri dari kesakitan. 

Dalam pembahasan sabar terdapat beberapa wasiat Rasulullah Saw., 

kepada Sayyidina Ali Ibn Thalib yang dikutip penulis dalam kitab Al- al-

-Saniyyah. Yaitu yang pertama: 

أَعبَء فَبعْ  َٚ اْثزاَلَُٖ فََصجََش  َٚ ِٗ فََشَىَش  َُ َّللاُ َػ١ٍَْ َْٔؼ ْٓ أَ َِ  ُٟ ْٓ ٠َب َػٍِ ِِ ٌَْجَّٕخَ  ًَ ا زَْغفََش َدَخ

ِّٞ ثَبٍة َشبَء   أَ
Artinya: 

Hai Ali, siapa saja yang telah Allah berikan kenikmatan kepadanya, lalu 

ia bersyukur. dan Allah memberikan cobaan kepadanya dan ia bersabar. 

Dan ia berbuat kejahatan ia memohon pengampunan. Maka ia bisa masuk 

kedalam surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki.
13

  

Orang yang bersabar di samakan derajatnya dengan orang yang 

bersyukur dan bertaubat. Sebagaimana diterangkan pada poin sebelumnya 

bahwa orang-orang yang bertaubat merupakan orang-orang yang mulia 

disisi Allah. Kemudian, balasan bagi orang yang bersabar ialah 

dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena Allah Swt., akan 

mencukupkan pahala bagi orang-orang yang bersabar seperti dalam 

firmannya: 

 ًۡ ِؼجَبِد  لُ  َ٠ َٓ ُْٕٛا  ٱٌَِّز٠ َِ ِٖ  ٱرَّمُٛاْ َءا ِز  َ٘ َٓ أَۡحَغُْٕٛا فِٟ  ُۡۚۡ ٌٍَِِّز٠ ١َبَسثَُّى ۡٔ َ   َحَغَٕخ ٱٌذُّ

أَۡسُض  َٚ ِ فَّٝ  ٱلِلَّ َٛ ب ٠ُ َّ  ئَِّٔ
ِعَؼخٌ   َٚ َْ جُِشٚ

ُُ٘ ثَِغ١ِۡش ِحَغبةأَ  ٱٌصَّ    ٓٔ ۡجَش
 

Artinya: 

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada 

Tuhanmu". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh 

kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-

                                                           
13 Abd al-Wahah al-Sya‟rani,Op. Cit, h. 101 



79 
 

orang yang bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas 

(QS. Az-Zumar:39:10)
14  

Selain karena kehendak Allah, Kunci masuknya seorang hamba 

kedalam surga adalah karena timbangan amal kebaikannya yang lebih 

berat dari pada timbangan amal keburukan, maka sifat sabar menjadi salah 

satu sifat yang wajib dimiliki umat Islam ketika ingin masuk kedalam 

surga. 

Selanjutnya wasiat Nabi Muhammad Saw., dalam kitab al- -

Saniyyah  berbunyi: 

ٌَْجفَب  اْحزِّبُي ا َٚ ١َْٔبَػٍَٝ األَِخَشِح  بٍد اإلْعزَِؼبَٔخُ ثِبٌذُّ َِ ًِ ثاَلَُس َػالَ ٍْؼبَلِ ٌِ ُٟ ٠بَ َػٍِ

َذئِذِ  ْجُشَػٍَٝ اٌشَّ اٌصَّ َٚ  
 

Artinya: 

 Hai Ali, untuk orang yang berakal itu ada tiga tanda, yaitu pertolongan 

dengan dunia guna menghadapi akhirat, sikap menanggung perlakuan 

kasar dan sabar menghadapi kesabaran.
15

  

Wasiat di atas menandakan bahwa Allah memerintahkan hambanya 

untuk banyak beramak shalih guna mempersiapkan diri untuk menghadapi 

kehidupan diakhirat. Dan selanjutnya salah satu tanda orang yg memiliki 

akal fikiran adalah orang-orang yang mau bersabar atas segala kesulitan 

yang diberikan Allah Swt., bahkan seorang hamba harus bersabar dalam 

melakukan kesabaran tersebut. Dalam Al-Qur‟an Allah Swt., 

memerintahkan untuk menjadikan sifat sabar sebagai penolong: 

 
 

                                                           
14

Departemen Agama RI, Op.Cit, h.459.  
15 Abd al-Wahah al-Sya‟rani, Op. Cit h. 118 
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حِۚۡ   اَل اٌصَّ َٚ شِ  جْ بٌصَّ ِ ُٛا ث ٕ١ ِؼ َ ز اْع َٚ  َٓ ١ ِؼ بِش َخ ٝ اٌْ َ ٍ الَّ ػَ ِ ٌ ئ ح ١َش ِ ج ىَ َ ب ٌ ََّٙ ٔ ِ ئ َٚ 
Artinya: 

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 

yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 

khusyu',” (QS. Al-Baqarah:2:45) 

Sifat sabar di kaitkan dengan kata shalat yang merupakan kewajiban 

bagi seluruh umat Islam. Ini menandakan bahwa sabar memiliki 

keutaman di sisi, kemudian juga menandakan bahwa perintah shalat harus 

juga dilaksanakan dengan sabar dan sabar dan shalat dapat dijadikan 

penolong dalam artian penolong untuk kelak di hari perhitungan catatan 

amal (al-yaum al-hisab).  

Kemudian, Dalam kitab Tanbihul Ghafilin di sebutkan bahwa tiada 

kekangan yang lebih disenangi oleh Allah kecuali dua perkara, yaitu: 

1) Mengekang amarah dengan kesabaran 

2) Mengekang musibah dengan kesabaran pula.
16

 

Mengekang berarti memenjarakan atau mengurung amarah dan 

musibah dengan penjara kesabaran yang di cintai oleh Allah Swt. 

Wasiat selanjutnya di dalam kitab al- -Saniyyah  adalah: 

ْجُش َػٍَٝ  اٌصَّ َٚ ْجُشَػٍَٝ طَبَػِخَّللاِ رََؼبٌَٝ  بٍد اٌصَّ َِ ِس ثاَلَُس َػالَ ْٛ جُ ٌٍِصَّ َٚ  ُّٟ ٠بََػٍِ

ْجُش َػٍَٝ لََضبِءَّللاِ  اٌصَّ َٚ ِص١ْجَِخ  ُّ ٌْ  ا
Artinya: 

Hai  Ali, untuk orang-orang yang sabar itu ada tiga tanda, yaitu bersabar 

menjalani ketaatan kepada Alah Swt., bersabar menghadapi musibah dan 

berrsabar atas takdir Allah.
17

  

Menurut Imam al-Qusyairi, sabar itu terbagi kepada beberapa macam: 

1) sabar di atas upaya sebagai hamba 
                                                           

16 Abu Laits As-Samarqandi, Tanbihul Ghafilin, terjemahan Abu Imam Taqyuddin 

(Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012), h. 280. 
17Abd al-Wahah al-Sya‟rani ,Op.Cit.  h. 123. 
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2) sabar terhadap sesuatu di luar upaya hamba.  

Adapun sabar yang dapat diupayakan yaitu dalam rangka ta‟at 

menjalankan perintah Allah maupun menjauhi larangan-Nya. Dan 

sementara sabar terhadap sesuatu yang diluar keupayaan hamba, seperti 

kesulitan dalam menggapai hal-hal yang berhubungan dengan hukum-

hukum Allah Swt.
18

 

Dalam rangka ketaatan seseorang butuh kesabaran dalam melakukan 

suatu ketaatan yang di usahakan oleh seorang hamba tersebut secara 

kontinyu. Dalam hal yang Allah tidak ingin melihat hambanya untuk 

melakukannya seperti kemaksiatan. Allah Swt., berfirman: 

َٙب َٰٓأ٠َُّ  َ٠  َٓ ُْٕٛا  ٱٌَِّز٠ َِ َٚ  ٱۡصِجُشٚاْ َءا َساثِطُْٛا  َٚ َصبثُِشْٚا  َ  ٱرَّمُٛاْ َٚ َْ  ٱلِلَّ ُۡ رُۡفٍُِحٛ   ٌََٕٓٓؼٍَُّى
 

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.(QS.Ali-

Imran:3:200)
19

 

Ayat di atas merupakan perintah untuk bersabar serta istiqomah 

(kontinyu) dalam kesabaran yang di akhir kalimatnya Allah Swt., 

menjanjiikan keberuntungan bagi orang yang ingin bersabar. 

Senada dengan yang dikemukakan Imam al-Qusyairi di atas, Al-

Mukarram K.H. Muhammad Bakhit, ketika menjelaskan tentang ma‟rifat 

kepada Allah Swt, melalui mengenal nama Allah “al-Shabur”. Beliau 

menyatakan bahwa “Orang beriman yang sabar, yaitu sabar atas tiga 

perkara:  

1) Sabar atas musibah;  

2) sabar dalam melaksanakan ta‟at;  

3) sabar dalam menghadapi ma‟siat/dosa.
20

 

                                                           
18 Akhmad Sagir, Op.Cit, h. 22. 

 19 Departemen Agama RI, Op.Cit, h.76 
20 Mmuhammad Bakhit, Mengenal al-Asm ‟  l-Husna: Jalan  enuju   ‟rif t All h Swt., 

(Barabai HST: Pon. Pes. Dan Majlis Ta‟lim Nur al-Muhibbin, t.th)., h. 575. 
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Muhammad Bakhit memberikan poin tambahan selain dua poin yang 

di ungkapkan oleh al-Qusyairi terkait kesabaran yaitu sabar ketika 

mendapat musibah (kesulitan) dari Allah Swt. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang hamba harus bersabar dalam 

tiga keadaan, yaitu;  

1. Sabar dalam musibah, artinya sabar ketika berada dalam kemalangan 

dan ujian serta cobaan dari Allah Swt. Allah Swt berfirman: 

َُّٔىُ َٛ ٌََٕۡجٍُ ء َٚ ٟۡ َٓ  ثَِش فِ ِِّ ۡٛ َخ ٌۡ ُجٛعِ َٚ  ٱ ٌۡ َٔۡمص ٱ َٚ  َٓ يِ ِِّ  َٛ ِۡ ِد  َٚ  ٱأۡلَٔفُظِ َٚ  ٱأۡلَ َش  َّ  ٱٌثَّ

ِش  ثَشِّ َٚ َٓ جِِش٠
َٓ  ٘٘ٔ ٱٌصَّ  ِص١جَخ ٱٌَِّز٠ ُِّ  ُُٙ جَۡز َْ  ئَِرآَٰ أََص  ِجُؼٛ ِٗ َس  ئَِّٔبَٰٓ ئ١ٌَِۡ َٚ  ِ ْا ئَِّٔب لِِلَّ َٰٛٓ لَبٌُ

ئِهَ  ٙ٘ٔ
َٰٓ  ٌَ ْٚ ُۡ َصٍَ  أُ ِٙ خَػ١ٍَۡ َّ َسۡح َٚ  ُۡ ِٙ ثِّ ٓ سَّ ِِّ د   َٛ  ُُ ُ٘ ئَِه 

َٰٓ  ٌَ ْٚ أُ َٚ   َ َْ زَُذٚ ۡٙ ُّ
ٌۡ   ١٘ٔ ٱ

 

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. (yaitu) 

orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: 

"Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji´uun". Mereka itulah yang 

mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka 

dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk (QS. Al-

Baqarah:2:155-157). 

  Bentuk musibah yang disebutkan oleh Allah dalam ayat di atas 

yaitu berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-

buahan (makanan). Dan orang yang sabar atas segala kekurangan di 

atas akan mendapatkan rahmat (kasih sayang) dan petunjuk dari Allah. 

2. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, berarti sabar untuk tetap 

melaksanakan perintah Allah Swt., dan meninggalkan segala larangan-

Nya  dengan senantiasa meningkatkan ketakaan kepada-Nya. 
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ةُّ  دِ  سَّ  َٛ  َّ ب فَ  ٱأۡلَۡسضِ َٚ  ٱٌغَّ َّ ُٙ ب ث١ََٕۡ َِ ِٗ  ٱۡصطَجِشۡ َٚ  ٱۡػجُۡذُٖ َٚ َذرِ ُُ ٌَُٗ  ۚۦۡ ٌِِؼجَ  ًۡ رَۡؼٍَ ١ّ  ۥَ٘ ِّ ب َع

ٙ٘  
Artinya: 

Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di 

antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam 

beribadat kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang 

sama dengan Dia (yang patut disembah) (QS. Maryam:16:65). 

 

3. Sabar dalam menghindari ma‟siat, yaitu bersabar diri untuk tidak 

melaksanakan perbuatan yang dilarang agama. Untuk itu sangat 

dibutuhkan kesabaran dan kekuatan dalam menahan hawa nafsu. Allah 

Swt. berfirman: 

 َّْ َٰٟٓۚۡ ئِ ُب َٔۡفِغ بَٰٓ أُثَشِّ َِ  ثِ  ٱٌَّٕۡفظَ َٚ
بَسحُُۢ َِّ ءِ أَلَ َٰٛٓ َُ  ٱٌغُّ ب َسِح َِ ِح١ُ ئاِلَّ  َّْ َسثِّٟ َغفُٛٞس سَّ َٰٟٓۚۡ ئِ  َسثِّ

ٖ٘  
 
Artinya: 

Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena 

sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali 

nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha 

Pengampun lagi Maha Penyanyang 

 

Dari ketiga wasiat Nabi Muhammad kepada Ali tentang sabar, bahwa 

sabar berarti menahan diri. Sabar memiliki tiga bentuk, yaitu dalam 

ketaatan, musibah dan takdir Allah Swt., dan bagi orang-orang yang mau 

bersabar di dalam ketiga hal tersebut maka akan mendapatkan pahalaa 

disisi Allah dan akan diberikan ganjaran surga oleh Allah Swt kelak di.   

Memiliki sifat sabar merupakan hal yang seharusnya dimiliki setiap 

manusia karena selain merupakan akhlak mulia kepada Allah yang akan 
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menimbulkan cinta Allah kepadanya, orang yang memiliki sifat sabar 

akan disenangi juga oleh manusia lainnya.  

c. Ikhlas 

Ikhlas menurut KH. Ahmad Difa‟I didefinisikan sebagai berikut: 

ikhlas menurut bahasa berarti bersih sedangkan menurut istilah adalah 

membersihkan hati agar ia menuju kepada Allah semata dalam 

melaksanakan ibadah, hati tidak boleh menuju kepada selain Allah Swt.
21

 

artinya, ketika seorang hamba melakukan suatu amal kebaikan maka yang 

ia lakukan harus diniatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Swt., 

semata dan tidak diperkenankan ditujukan untuk mendapat pujian dan 

sanjungan dari sesama makhluk san diharamkan apabila beribadah untuk 

sesuatu selain Allah karena akan berujung pada kesyirikan. 

Pedapat diatas juga didukung oleh Abu „Utsman rahimahullah yang  

mengatakan, Ikhlas adalah melupakan pandangan orang dengan 

senantiasa memperhatikan bagaimana pandangan (penilaian) al-Khaliq.
22

 

Pandangan ini berkaitan dengan ungkapan sebelumnya bahwa ketika 

seorang hamba melakukan suatu amal ibadah maka hamba tersebut tidak 

diperkenankan untuk berlaku ingin dilihat atau didengar oleh orang lain 

dan diharuskan untuk ditujukan pada penilaian sang pencipta Allah Swt. 

                                                           
21Alwan Khoiri, dkk., Akhlak/Tasawwuf, (Yogyakarta, Pokja Akademik UIN Sunan 

kalijaga 2005), h.120. 
22 Hasyim Asy‟ari, Adab al-„Alim w   l- ut ‟ llim,terjemahan Tim Dosen Mahad Aly 

Tebuireng (Jawa Timur, Pustaka Tebuireng, 2016), h. 8. 
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Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa ikhls menunjukkan 

kesucian hati untuk menuju kepada Allah Swt., semata. Dalam beribadah, 

hati tidak boleh menuju keada selain allah karena Allah tidak akan 

menerima ibadah seorang hamba kecuali dengan niat ikhlas karena Allah 

semata dan perbuatan ibadah itu harus sah dan benar menurut syara‟. 

Dalam kitab al- -Saniyyah, pengarang tidak banyak menukil 

perkataan nabi yang berkaitan dengan ikhlas, ditemukan satu pesan nabi 

bahwa wajib untuk setiap hamba melakukan suatu amal perbuatan dengan 

ikhlas dan meniatkan perbuatan yang dilakukan hanya demi mengharap 

ridha Allah Swt.; 

 ِٗ ِٙ ْج َٛ َْ َخبًٌِصب ٌِ ْٓ َوب َِ ًُ ئالَ  ًْ خأًٌِصب لِِلِ فَأَّبلِلَ ال٠ََْمجَ َّ ُّٟ ئِْػ  ٠بََػٍِ
 

Artinya: 

Hai Ali, beramal-lah dengan ikhlas karena Allah, karena Allah tidak akan 

menerima, kecuali hanya orang yang (amalnya) ikhlas karena Zat-nya.
23

 

Ikhlas merupakan ruh suatu amal, dan amal kebajikan yang diamalkan 

sesorang tanpa adanya niat ikhlas, maka amal yang demikian tidak 

memiliki ruh dan merupakan amal yang ditolak oleh Allah Swt.
24

 ketika 

amal kebaikan yang dilakukan tidak terdapat ruhnya serta trtolak amal 

tersebut maka seorang hamba yang melakukannya hanya akan mendapat 

lelah tanpa adanya ganjaran yang ia terima, sesuai dengan hadits qudsi 

Rasulullah yang berasal dari Abu Hurairah yang artinya:  

                                                           
23 Abd al-Wahah al-Sya‟rani,Op. Cit, h. 55. 
24 Ibnu Athaillah, Mempertajam Mata Hati, (Lamongan, Bintang Pelajar, 1990), h. 45. 
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”Allah Swt,. berfirman: Aku tidak membutuhkan sekutu ataupun amal 

syirik kepada-Ku, barang siapa melakukannya, maka terlepaslah 

d riku.”
25

 

 Hadits di atas semakin menguatkan bagaimana keutaan niat ikhlas 

kepada Allah ketika melakukan suatu amal ibadah yang merupakan kunci 

akan diterima atau tidaknya suatu amal tersebut. Dan juga terdapat hadits 

nabi yang berbunyi: 

 َٚ  ُْ ِسُو َٛ ْٕظُُش ئٌَِٝ ُص َّْ َّللاَ الَ ٠َ ُي َّللاِ : ئِ ْٛ َُ٘ش٠َْشحَ لَبَي : لَبَي َسُع  ْٟ ْٓ أَثِ َػ

ْٕظُشُ  َ٠ ْٓ َٚ ٌَِى  ُْ اٌُِى َٛ ِْ ُْ  أَ بٌُِى َّ َٚ أَْػ  ُْ ثُِى ْٛ ئٌَِٝ لٍُُ  

 

Artinya: 

D ri Abu Hur ir h R dhiy ll hu „ nhu, i  berk t : N bi Sh ll ll hu 

„ lihi w  s ll m tel h bers bd ,”Sesungguhny  All h tid k mem nd ng 

kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia 

melihat kepada hati dan amal kalian”.
  

 

Maka dari itu hendaklah bagi setiap hamba Allah Swt., memiliki sifat 

ikhlas dalam berbuat dan beribadah, melakukan suatu amalan tanpa 

pengharapan akan adanya imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan 

juga tanpa pengharapan amalan yang dilakukan tersebut akan dilihat dan 

dipuji oleh manusia lain dan lebih jauh lagi seorang hamba dilarang untuk 

melakukan suatu amalan yang ditujukan kepada selain Allah yang akan 

menimbulkan syirik. 

d. Tawakkal (Beserah Diri)  

Hakikat tawakkal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah 

Swt., membersiahkan dari ikhtiar yang keliru dan tetap menapaki 

                                                           
25 Abu Laits As-Samarqandy, Op. Cit, h. 7 
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kawasan-kawasan hukum dan ketentuan.
26

 Bertawakkal tak sepenuhnya 

hanya menyerahkan diri kepada Allah Swt. Namun, harus ada usaha 

terlebih dahulu oleh orang yang bertawakkal tersebut dan orang yang 

bertawakkal haruslah menyerahkan segala bentuk hasil dari urusannya dan 

apa yang telah ia usahakan kepada keputusan Allah Swt. Baik atau buruk 

baginya harus diterima dengan ikhlas karena pada hakikatnya apa yang 

kita usahakan masihlah usaha yang keliru. Allah Swt. berfirman: 

ًۡ َػٍَٝ  وَّ َٛ َذ فَزَ ِۡ ِۚۡ فَاَِرا َػَض َّْ  ٱلِلَّ َ ئِ وِّ ٠ُِحتُّ  ٱلِلَّ َٛ زَ ُّ
ٌۡ َٓ ٱ ١ٍِٔ٘١  

 

Artinya: 

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya (QS. Ali Imran:3:159).27 
ayat di atas merupakan dasar perintah Allah kepada hambanya untuk 

bertawakkal kepada Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang 

bertawakal kepada-Nya. 

Imam al-Ghazali berkata dalam kitab Ihy ‟ Ulumuddin “Ketahuilah 

bahwasanya tawakkal itu adalah bagian dari keimanan, dan seluruh bagian 

dari keimanan tidak akan terbentuk melainkan dengan ilmu, keadaan, dan 

perbuatan. Begitupula dengan sikap tawakkal, ia terdiri dari suatu ilmu 

yang merupakan dasar, dan perbuatan yang merupakan buah.”
28

 orang 

yang senantiasa bertawakkal kepada Allah atas segala urusannya 

merupakan seseorang yang memiliki tingkat iman dan ilmu yang tinggi. 

Karena dengan iman dan ilmu nya lah ia yakin bahwa apa yang diberikan 

oleh allah merupakan sesuatu yang terbaik bagi dirinya. 

 

                                                           
26 Rosihon Anwar, Op. Cit, h. 93. 
27 Departemen Agama RI, Op.Cit, h.55. 
28 Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, Ihy ‟ Ulumuddin, Jilid IV, (, Bierut, Dar 

al-Kutub alIlmiyah t.th.) h. 259. 
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Dalam potongan hadits yang dinukil pengarang kitab al- -

Saniyyah yang menerangkan tentang tawakkal sebagai berikut; 

بٍد ٠َْصٍُُح  َِ ٍِِح ثاَلَُس َػالَ ٌٍِصَّ َٚ ًِ َّ َؼ ٌْ َٚ ٠َْصٍُُح د٠َُْٕٗ ثِب ٍِِح  ًِ اٌصَّ َّ َؼ ٌْ ث١ََُْٕٗ ثِب َٚ َٓ َّللاِ  ث١َْ

 ِٗ ب ٠ْشَضٝ ٌَِْٕفِغ َِ ٠َْشَضٝ ٌٍَِّٕبِط  َٚ   
 

Artinya: 

“orang yang sholih itu ada tiga tanda, yaitu memperbaiki (hubungan) 

antara dirinya dengan Allah dengan senantiasa melakukan amal shalih, 

selalu memperbaiki agama dengan beramal, dan dia selalu rela kepada 

or ng l in terh d p y ng i  sendiri rel  kep d  diriny .”
29

 

Pesan Nabi Muhammad kepada Ali di atas menanadakan bahwa orang 

yang yang sholih itu adalah orang yang senantiasa beramal baik dan selalu 

berusaha memperbaiki agamanya dan setelah itu dia rela (bertawakkal) 

setelah usaha yang ia kerjakan.  

Nasihat Nabi Daud kepada puteranya (Sulaiman) bahwa bukti takwa 

seseorang ada tiga, yaitu: 

1) Bertawakkal secara baik, dalam menempuh sesuatu yang tercapai 

2) Lega hati terhadap apa yang sudah terlaksana 

3) Sabar dengan lepasnya sesuatu yang sudah di raih
30

 

Bertawakkal secara baik berarti meyakini sepenuhnya apa yang akan 

di berikan Allah adalah keputusan terbaik bagi diri seorang hamba setelah 

ia melakukan ikhtiar (usaha) semaksimal mungkin 

Selanjutnya, Dr. Yusuf al-Qaradhawi berkata “Tawakkal adalah 

bagian dari ibadah hati yang paling afdhal, ia juga merupakan akhlak yang 

paling agung dari sekian akhlak keimanan lainnya. Tawakkal adalah 

memohon pertolongan, sedangkan penyerahan diri secara totalitas adalah 

salah satu bentuk ibadah”.
31

  

                                                           
29 Abd al-Wahah al-Sya‟rani,Op. Cit, h.120. 
30 Abu Laits As-Samarqandy, Op. Cit. h. 519-510. 

31Yusuf al-Qaradhawi, Tawakkal Jalan Menuju Keberhasilan Dan Kebahagiaan 

Hakiki, (Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2004), h. 5. 
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Dari beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa bagi seorang hamba 

hendaklah senantiasa berserah diri (tawakkal) kepada Allah Swt., setelah 

berikhtiar dengan maksimal. Meminta pertolongan kepada Allah 

merupakan satu tanda yang menunjukkan bahwa seorang hamba tersebut 

merupakan hamba yang shalih dan satu bentuk ibadah yang disenangi 

oleh-Nya. Selanjutnya, tawakkal merupakan hal yang di anjurkan juga 

sejak sebelum masa kenabian Nabi Muhammad Saw. Dan dengan 

tawakkal hati dapat menjadi tenang tanpa ada ketakutan karena sesuatu 

sudah sepenuhnya diserahkan kepada Allah Swt. 

e. Dzikrullah (Berdzikir Kepada Allah) 

Secara etimologi Dzikir berasal dari kata dzakara artinya mengingat, 

memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal atau 

mengerti dan mengingat.
32

 Kegiatan mengingat sesuatu dapat diartikan 

sebagai berdzikir.  

Secara terminologi dzikir adalah usaha manusia untuk  mendekatkan 

diri pada Allah dengan cara mengingat Allah dengan cara memuji-Nya, 

membaca fiman-Nya, menuntut ilmu- Nya dan memohon kepada-Nya.
33

 

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam usaha berdzikir kepada Allah 

mulai dari memuji (mengingat) nama Allah hingga dengan berdo‟a kepada 

Allah merupakan bentuk ingatnya seorang hamba kepada penciptanya. 

 Menurut Bastaman dzikir adalah perbuatan mengingat Allah dan 

keagungan-Nya, yang meliputi hampir semua bentuk ibadah dan  

                                                           
32 Samsul Munir Amin, Energi Dzikir, (Jakarta, Bumiaksara, 2008), h. 11. 
33 Al-Islam, Muamalah dan Akhlak,  (Jakarta, PT. Rineka Cipta), h. 187. 
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perbuatan seperti tasbih, tahmid, shalat, membaca al-Qur'an, berdoa,  

melakukan perbuatan baik dan menghindarkan din dari kejahatan.
34

 

Bustaman menambahkan bahwa berdzikir merupakan salah satu ibadah 

yang dilakukan dengan mengucapkan kalimat tasbih, tahmid hingga 

membaca al-Qur‟an.  

Jadi bedzikir pada umumnya dapat diartikan sebagai ibadah lisan atau 

perbuatan yang dilakukan manusia yang didasarkan pada mengingat 

kebesaran, ke-Esaan serta keagungan Allah Swt., mulai dari membaca 

tasbih, tahmid, membaa al-Qur‟an dan shalat. 

Berdzikir merupakan perintah langsung dari Allah Swt., yang terdapat 

di dalam Al-Qur‟an; 

َٙب َٰٓأ٠َُّ  َ٠  َٓ ُْٕٛا  ٱٌَِّز٠ َِ َ  ٱۡرُوُشٚاْ َءا َعجُِّحُٖٛ  ٔٗا ِرۡوشا َوث١ِش ٱلِلَّ أَِص١اًل  ثُۡىَشح َٚ َٕٚٗ  
 

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) 

Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya 

diwaktu pagi dan petang. (QS. Al-Ahzab:33:41-42).
35

  

Ayat di atas menunjukkan perintah bagi orang yang beriman, karena 

pada dasarnya hanya orang-orang yang beriman lah yang akan senantiasa 

mengagungkan asma Allah dan perintah bertasbih (dzikir) ini di lakukan 

pada pagi hingga sore hari yang menandakan bahwa berdzikir utamanya 

dilakukan sepanjang hari. 

 

                                                           
34 Hanna Djumhana Bastaman, Integrasi Psikologi dengan Islam, (Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar, cet. III, 2001), h. 158. 
35 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 423. 



91 
 

 Kemudian, dalam kaitannya tentang berdzikir, Beberapa wasiat Nabi 

di dalam kitab al- -Saniyyah ialah sebagai berikut: 

 ْْ َٙب ئْعزََحٝ َّللاُ أَ ثِ ْٚ ًَ ُغُش لَْج َٚ ِظ  ّْ ِع اٌشَّ ْٛ ًَ طٍُُ لَْج َٚ ٌْفَْجِش  ًَ ا ْٓ َرَوَش َّللاَ لَْج َِ  ُّٟ ٠َبَػٍِ

ثَُٗ  ثِبٌَّٕبسِ ٠َُؼزِّ  
 

Artinya: 

Hai Ali, siapa saja yang berdzikir kepada Allah sebelum fajar, dan 

sebelum terbit matahari, dan sebelum terbenam matahari maka Allah 

m lu  p bil  menyiks  or ng itu deng n  pi ner k .”
36

 

 Pesan pertama nabi kepada Ali adalah terkait waktu yang afdhal 

(utama) untuk melakukan dzikrullah adalah sebelum terbenamnya fajar 

dan sebelum terbenamnya matahari. Maka apabila diperhatikan kedua 

waktu itu adalah setelah wahtu shalat subuh dan sesudah waktu shalat 

asar. Dan siapa saja yang melakukan dzikir di waktu tersebut maka Allah 

tidak akan menyiksanya dengan api neraka. 

 Berkaitan dengan hadits di atas, bahwa berdzikir tiadak hanya dengan 

bertasbih, tahmid, takbir atau tahlil semata, tetapi juga ketika hendak 

melakukan hal-hal sederhana seperti ketika hendak makan. Rasulullah 

bersabda dari Aisyah RA yang artinya: “ketik  k mu hend k m k n, 

hend kl h memb c  “Bismill h” d n ketik  lup  p d   w lny  m k  

b c  b c l h p d   khirny ”.
37

 merupakan suatu keharusan dalam 

melakukan suatu perbuatan sesederhana apapun bentuknya dan ketika lupa 

maka dianjurkan untuk berdzikir di akhir perbuatan tersebut.  

Selanjutnya, pesan Nabi Muhammad kepada Ali ialah: 

                                                           
36 Abd al-Wahah al-Sya‟rani,Op. Cit, h.57. 
37 Abu Laits As-Samarqandy, Op.Cit, h. 439 
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َٚ ٠َب َد فَبْثُغْظ ٠ََذَن َحْز ْٛ ُٟ ئَِرا َدَػ رُِش١ُش ئٌَٝ َّللاِ َػٍِ َٚ َق َسأِعَه  ْٛ َٙب فَ الَ رَْشفَُؼ َٚ َصْذِسَن 

 َٝ ٕ ّْ ُ١ٌْ  رََؼب ٌَٝ ثَِغجَّبثَزَِه ا
 

Artinya: 

Hai Ali,  apabila engkau berdoa, maka bentangkan tanganmu sejajar 

dengan dadamu, dan jangan engkau meninggikan tanganmu melebihi 

kepalamu, dan engkau berisyarat kepada Allah Swt., dengan jari 

telunjukmu yang kanan.
38

 

 Sudah disebutkan di atas bahwa berdo‟a merupakan bentuk 

dzikirullah. Di dalam berdo‟a seorang hamba merasa Allah lah yang 

paling memiliki kuasa atas alam semesta beserta isinya. Dan yakin Allah 

Swt., akan mengabulkan do‟a setiap hambanya, Sebagaimana firman 

Allah: 

 َِ ِٗ  ٱرََّخُزٚاْ  أَ ٓ ُدِٚٔ ١ٌَِبََٰٓء  فَ  ٰٓۦَ ِِ ۡٚ ُ أَ َٛ  ٱلِلَّ ُ٘ ُّٟ ٌِ َٛ
ٌۡ ِٟ  ٱ َٛ ٠ُۡح ُ٘ َٚ  ٝ رَ ۡٛ َّ

ٌۡ ء  ٱ ٟۡ ًِّ َش ٝ  ُو َٛ َػٍَ ُ٘ َٚ
  ١ لَِذ٠ش

 

Artinya: 

Atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? 

Maka Allah, Dialah pelindung (yang sebenarnya) dan Dia menghidupkan 

orang-orang yang mati, dan Dia adalah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu.(QS. Asy-Syura:42:9)
39

  

 Jelaslah pada ayat di atas bahwa Allah memberitahukan kepada 

hambanya agar menjadikan Dia sebagai penolong atas segala urusan serta 

kesulitan yang dihadapinya. Karena Allah lah yang maha mengetahui 

serta maha berkuasa atas segala sesuatu. Pada pesan nabi di atas 

menjelaskan bagaimana akhlak ketika seorang hamba hendak berdo‟a 

kepada-Nya agar Allah Swt berkenan mengabulkan setiap do‟a seorang 

hamba tersebut. 

                                                           
38 Abd al-Wahah al-Sya‟rani Op.Cit, h. 10. 
39 Departemen Agama RI, Op.Cit, h.483 
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Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdzikir 

merupakan usaha seorang hamba untuk mengingat serta mengagungkan 

Allah Swt., dengan lisan ataupun perbuatan. Dikrullah dilakukan pada 

setiap perbuatan seorang hamba mulai dari  makan,, minum hingga ketika 

hendak masuk kedalam rumah pun harus mengingat Allah Swt. Dzikrullah 

seyogyanya dilakukan setiap waktu walaupun pada keterangan di atas, 

Rasulullah menjelaskan bahwa terdapat waktu yang lebih utama untuk 

melakukan dzikrullah. Selain itu, Rasulullahjuga menerangkan bagaimana 

akhlak berdzikir (berdoa) kepada Allah Swt., karena pada hakikatnya 

seorang yang meminta harus memiliki akhlak yang baik kepada yang 

dimintai pertolongan agar berkenan memberikan pertolongan-Nya. 

2. Akhlak terpuji kepada sesama manusia 

a. Memberi nasihat  

Dalam kitab al- -Saniyyah, dari judul yang diberikan sudah 

menggambarkan bahwa isi dari kitab ini adalah wasiat atau pesan yang 

mana pesan-pesan tersebut merupakan asihat-nasihat baik yang diberikan 

oleh Nabi muhammad Saw., kepada Sayyidia Ali Ibn Abi Thalib 

sekaligus sebagai nasihat bagi setiap umat manusia khususnya umat 

muslim.  

Menurut Imam al-Khaththabi rahimahullah mengatakan bahwa kata 

nasihat diambil dari lafadz “nashahar-r julu ts ub hu” ( َُٗث ْٛ ًُ ثَ ُج  ,(ََٔصَح اٌشَّ

artinya, lelaki itu menjahit pakainnya. Para ulama mengibaratkan 

perbuatan penasihat yang selalu menginginkan kebaikan orang yang 

dinasihatinya, sebagaimana usaha seseorang memperbaiki pakaiannya 
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yang robek. Usaha menjahit berarti juga memperbaiki sesuatu yang rusak. 

Maka masihat berarti memberikan arahan berupa nilai-nilai kebaikan. 

 

Saling menasihati/mengingatkan dalam kebaikan juga  diperintahkan 

oleh Allah Swt., dalam Al-Qur‟an sebagai berikut: 

 ُۡ َْ ثِ  ُوٕزُ ُشٚ ُِ ٍخ أُۡخِشَجۡذ ٌٍَِّٕبِط رَۡأ َِّ ۡؼُشٚفِ َخ١َۡش أُ َّ
ٌۡ ِٓ  ٱ َْ َػ ۡٛ َٙ ٕۡ رَ َٕىشِ َٚ ُّ

ٌۡ َْ  ٱ ُٕٛ ِِ رُۡإ َٚ

ِ  ثِ    ٓٔٔ …ٱلِلَّ
 
Artinya: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma´ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 

beriman kepada Allah. (QS. Al-Imran:3:110)
40

 

 Ayat di atas menjadi dasar untuk umat Islam agar saling memberi 

nasihat bagi sesamanya. Karena pada dasarnya setiap manusia adalah 

tempatnya lalai dan lupa. Maka dari itu, saling menasihati adalah salah 

satu jalan agar dapat saling mengingatkan dalam kebaikan. 

 Ayat di atas selaras dengan hadits Nabi Saw., dari Abu Hurairah, yang 

artinya: “hendaklah kalian mengajak (orang pada) kebaikan, sekalian 

kalian belum mampu melaksanakannya, dan cegahlah (orang yang 

berbuat kemunkaran) sekalipun kalian belum mampu meninggalkannya.”  

 Menasihati adalah hal yang wajib di lakukan walaupun orang yang 

menasihati tersebut belum mampu mengerjakan kebaikan atau 

meninggalkan keburukan yang ia nasihati. Karena setiap orang tidak tahu 

waktu ketika ia lalai/lupa.  

 Dari Firman Allah serta hadits Rasulullah di atas dapat di simpulkan 

bahwa keharusan seseorang hamba untuk saling menasihati kepada 

hamba yang lainnya. Kemudian ketika seseorang ingin menasihati 

                                                           
40 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 64. 
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sesamanya maka tidak harus menunggu seorang tersebut dapat 

melaksanakan atau meninggalkan hal yang ia nasihati tersebut.  

b. Persahabatan  

Persahabatan adalah hubungan interpersonal yang verlangsung lama 

dan ditandai oleh adanya ketergantungan, kepercayaan, kebersamaan, 

kedekatan, dukungan emosional, dan pertolongan kesamaan niat dan 

kegiatan, pengertian kesenangan dan keterlibatan masing-masing individu 

sebagai pribadi yang utuh secara spontan dan sukarela.
41

  Pada intinya 

sahabat adalah ikatan antara dua orang atau lebih yang sering melakukan 

aktifitas bersama yang saling memiliki ketergantungan satu sama lainnya. 

 

 Di dalam kitab al- -Saniyyah dikutip beberapa wasiat 

tentang persahabatan, diantaranya; 

ُّٟ ثِْئَظ اٌصَّ  ُٖ ٠َبَػٍِ ٠َْفَشٝ ِعشَّ َٚ  ِٗ ٌّٚ اٌَِّزٜ ٠َْمُصُشفِٝ َصِذ٠ْمِ َػُذ َٚ  ًٌ ِذ٠ِْك ل١ٍَِْ  
Artinya: 

Hai Ali, seburuk-buruknya sahabat adalah orang yang meremehkan pada 

sahabatnya dan menyebarkan rahasia sahabatnya.
42

 

 Seorang sahabat merupakan tak akan menyebarkan rahasia apalagi aib 

(cacat) sahabatnya kepada orang lain. Hal itu dikarenakan ikatan yang 

sudah terbentuk akan membuat saling percaya dan saling menjaga diantara 

mereka. 

Selanjutnya, Rasulullah juga berpesan: 

 َْ ْٚ ِػْشَضُٗ ُد َٚ َْ َْٔفِغَه  ْٚ َْٔفَغُٗ ُد َٚ بٌَِه  َِ  َْ ْٚ بٌَُٗ ُد َِ  ًْ ْْ ٠َْجَؼ خٌ أَ َِ َذالَِخ َػالَ ُّٟ ٌٍِصَّ ٠َبَػٍِ

 ِػْشِضهَ 
  

Artinya: 

Hai Ali, untuk suatu persahabatan itu memiliki tanda-tanda, yaitu 

hendaknya seorang sahabat menjadikan hartanya di bawah hartamu, 

jiwanya dibawah jiwamu, dan harga dirinya di bawah harga dirimu.
43

 

                                                           
41 Ade Susanti, Gambaran Persahabatan dan Penyesuaian Diri Pada Mahasiswi UIN 

jakarta (Skripsi Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008) h. 14. 
42 Abd al-Wahah al-Sya‟rani,Op. Cit, h.70. 
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 Ketiga tanda yang disebutkan Nabi Muhammad di atas mengandung 

makna bahwa seorang sahabat akan senantiasa mendahulukan kebaikan 

sahabatnya. Serta selalu menganggap baik terhadap apapun yang dilakukan 

atau dimiliki oleh sahabatnya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang sahabat akan 

selalu menjaga sahabatnya dan akan senantiasa memuliakannya. 

Persahabatan haruslah dijaga setiap individu karena pada dasarnya 

manusia tidak bisa hidup secara individual, setiap orang membutuhkan 

oranng lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu juga 

kebutuhan manusia dengan saudara/sahabat harus dihjaga keeratannya. 

Karena mereka lah yang akan membantu apabila kita mengalami 

hambatan atau dalam masalah. Dan dalam bersahabat hedaklah harus 

memilih sahabat yang bisa membawa kita dalam kebaikan dan membawa 

kita kepada surga. 

c. Kejujuran 

Jujur adalah hukum yang sesuai dengan kenyataan, dengan kata lain 

merupakan lawan dari bohong.
44

 Adanya kesesuaian antara apa yang 

diucapkan seeorang dengan kenyataan yang berlaku merupakan sikap 

jujur. 

                                                                                                                                    
43 Ibid, h, 71. 
44 Jurjani, At-T ‟rif, Mesir, Dar Al-Fadhilah, 1369 H, h 132. 
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Umat Islam dianjurkan berlaku jujur baik pada perkataan atau 

perbuatan. Benar dalam perkataan berarti mengatakan keadaan yang 

sebenarnya, tidak mengada-ada dan tidak pula menyembunyikan.
45

 Tidak 

di anjurkan bagi sesorang memberikan informasi kepada orang lain yang 

tidak sesuai dengan kenyataannya. Serta tidak diperkenankan untuk 

mengada-ada dan menambahi perkataan terkait informasi yang di 

dapatkan karena hal tersebut merupakan sikap tidak jujur (berbohong). 

Adapun hal yang mendasari bagaimana kewajiban untuk senantiasa 

jujur dalam berkata ialah sebagai berikut: 

ب َّ َىِزةَ ٠َۡفزَِشٞ  ئَِّٔ ٌۡ َٓ  ٱ َْ ثِ  ٱٌَِّز٠ ُٕٛ ِِ ِذ   َ اَل ٠ُۡإ ِ  ب٠َ  ُُ  ٱلِلَّ ُ٘ ئَِه 
َٰٓ  ٌَ ْٚ أُ َٚ َْ ِزثُٛ َى  ٌۡ   ٘ٓٔ ٱ

Artinya: 

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang 

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

orang pendusta. (QS. An-Nahl:16:105)
46

 

 Pada ayat di atas Allah Swt., memberitahukan kepada kita bahwa 

orang yang gemar berkata bohong bberarti bukan termasuk kedalam 

golongan mukmin (orang beriman).  

Perintah Allah di atas selaras dengan hadits Nabi yang berbunyi: 

 ِٗ ُي َّللاِ َصٍَّٝ َّللاُ َػ١ٍَْ ْٛ ُْٕٗ لَبَي : لَبَي َسُع َٟ َّللاُ َػ د َسِض ْٛ ْغُؼ َِ  ِٓ ْٓ َػْجِذ َّللاِ ث َُ : َػ َعٍَّ َٚ
ب  َِ َٚ ٌَْجَِّٕخ ،  ْٞ ئٌَِٝ ا ِذ ْٙ ٌْجِشَّ ٠َ َّْ ا ئِ َٚ ٌْجِشِّ ،  ْٞ ئٌَِٝ ا ِذ ْٙ ْذَق ٠َ َّْ اٌصِّ ِ ْذِق ، فَا ُْ ثِبٌصِّ َػ١ٍَُْى

ٌَْىِزَة ،  ا َٚ  ُْ ئ٠َِّبُو َٚ ٠ْمًب ،  َْٕذ َّللاِ ِصذِّ ْذَق َحزَّٝ ٠ُْىزََت ِػ ٜ اٌصِّ ٠َزََحشَّ َٚ ًُ ٠َْصُذُق  ُج ٠ََضاُي اٌشَّ

 َّْ ِ ًُ  فَا ُج ب ٠ََضاُي اٌشَّ َِ َٚ ْٞ ئٌَِٝ إٌَّبِس ،  ِذ ْٙ َس ٠َ ْٛ ٌْفُُج َّْ ا ئِ َٚ ِس ،  ْٛ ٌْفُُج ْٞ ئٌَِٝ ا ِذ ْٙ ٌَْىِزَة ٠َ ا

اثًب َْٕذ َّللاِ َوزَّ ٌَْىِزَة َحزَّٝ ٠ُْىزََت ِػ ٜ ا ٠َزََحشَّ َٚ  ٠َْىِزُة 

 

 

                                                           
45 M. Ali hasan, Tuntunan Akhlak, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 44. 
46 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 279. 
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Artinya: 

D ri „Abdullâh bin   s‟ûd R dhiy ll hu  nhu, i  berk t : “R sûlullâh 

Sh ll ll hu „ l ihi w  s ll m bers bd , „Hend kl h k li n sel lu berl ku 

jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan 

mengantarkan seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku 

jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai 

orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta 

membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan 

seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih 

kedustaan maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai pendusta 

(pembohong).(Muttafaq ‘alaih)
47

 

 Ketika seseorang melakukan mengulang-ulang suatu perbuatan, maka 

orang tersebut dapat digolongkan kedalam golongan yang sering 

melakukan perbuatan tersebut. Seseorang akan dikatakan golongan ahli 

ibdah ketika dia senantiasa beribadah. Tak terkecuali orang yang senantiasa 

berkata jujur atau sebaliknya, maka Allah akan menggolongkannya 

kedalam orang jujur atau golongan pendusta sesuai hadis di atas.

 Dalam penjelasan tentang jujur ditemukan cukup banyak pesan Nabi 

Muhammad Saw., di dalam kitab Al- in h  l-Saniyyah  diantaranya: 

ْْ َٔفََؼَه  ئ َٚ الَ َد:ِْرْة  َٚ  ًِ ْٕفَُغَه فِٝ ا٢ِج َ٠ ُ ًِ فَأَّٗ َن فِٝ اٌَؼبِج ْْ َضشَّ ئِ َٚ ُّٟ أَْصِذْق  ٠َبَػٍِ

 ًِ َن فِٝ ا٢ِج ُ ٠َُضشُّ ًِ فَأَّٗ ٌَْؼبِج  فِٝ ا
Artinya: 

Hai Ali, berlaku jujurlah, meskipun membahayakanmu di waktu dekat, 

karena sesungguhnya hal itu dapat memberi manfaat kepadamu di masa 

akan datang.
48

 

 Berlaku jujur akan berdampak pada kepercayaan seseorang untuk 

masa yang akan datang. Seperti misalnya seseorang yang berdagang  

dengan jujur, maka pembelinya pasti akan merasa senang karena merasa 

tidak tertipu. Kemudian layaknya Rasulullah yang senantiasa berkata jujur 

                                                           
47 Abu Laits As-Samarqandy, Op.Cit, h. 163. 
48 Abd al-Wahah al-Sya‟rani,Op. Cit, 68. 
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hingga mendapat gelar al-Amin ketika kecil. Maka orang-orang akan terus 

percaya dengan apa yang dikatakannya hingga ia tumbuh dewasa dan 

tidak percaya apabila ada yang menjelekkannya dengan tuduhan 

pembohong. 

Selanjutnya, pesan Nabi Saw., berbunyi: 

ُضغُ  َٛ اٌزَّ َٚ  َِ ٌَْحَشا اْجزَِٕبُة ا َٚ  َِ ٌَْىالَ بٍد ِصْذُق ا َِ ُِ ثاَلَُس َػالَ ٍَْؼبٌِ  َؤٌِ
Artinya: 

 dan orang yang berilmu itu ada tiga tanda, yaitu berbicara jujur, 

menjauhi hal-hal haram dan rendah hati.
49

 

Orang yang berilmu merupakan orang yang memiliki derajat yang 

mulia disisi Allah Swt., dan pesan di atas menyebutkan salah satu tanda 

orang yang berilmu akan selalu berkata jujur. orang yang berilmu akan 

senantiasa berkata jujur dalam perkataannya. Maka orang yang jujur juga 

akan mendapatkan derajat yang mulia disisi-Nya. 

Dia antara ciri benar atau jujur menurut al-Muhasyibi adalah 

mengharapkan keridhaan Allah Swt., semata dalam semua perbuatannya, 

tidak mengharapkan imbalan dari makhluk dan benar dalam ucapan.
50

 

Kunci jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan dan seseorang yang 

berlaku jujur pastilah seseorang yang senantiasa mengharap ridha Allah 

Swt.   

Dari beberapa pesan Rasul kepada Ali serta penjelasan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa Sikap jujur merupakan perbuatan atau ucapan yang 

sesuai dengan kenyataannya tanpa ada yang dikurangi atau ditambahkan 

                                                           
49 Ibid, h. 118. 
50 Al-Muhasibi, Adab An-Nufus, (Lebanon: Dar al-Jail, 1984), h.153. 
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sedikitpun. Orang yang berlaku jujur akan mendapat derajat yang baik 

disisi Allah Swt. dan seseorang yang berlaku jujur akan mendapatkan 

manfaat dari perbuatan jujurnya tersebut. 

Harus kita tanamkan pada diri kita karena sudah di jelaskan pada 

pesan Rasulullah di atas yaitu agar selamat dari hal-hal yang tidak 

diinginkan dan kita termasuk orang-orang yang berilmu. Dan jelaslah 

perintah untuk tidak berkata bohong (jujur) merupakan perintah langsung 

dari Allah Swt. 

d. Dermawan 

Dermawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan orang 

yang suka bederma (beramal, bersedekah).
51

 Dalam artian senang berbagi 

kepada sesama makhluk Allah Swt. 

Dermawan adalah memberikan harta dengan senang hati dalam 

kondisi memang wajib memberi, sesuai kepantasannya dengan tanpa 

mengharap imbalan dari yang diberi. Baik imbalan berupa balasan, 

kedudukan, ataupun ucapan termakasih.
52

 Dermawan berarti memberi 

dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan dan pujian apapun dari orang 

yang diberi. Kemudian, memberikan harta selayaknya diberikan dengan 

sepantasnya dengan jumlah sesuai dengan kadar kemampuan karena yang 

                                                           
51 Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, KBBI, (On-line), tersedia di 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dermawan. 
52 Bacaan madani, Pengertian Dermawan Dalil Dan Hikmah, (On-line) teredia di 

http://www.bacaanmadani.com/2017/08/pengertian-dermawan-dalil-dan-hikmah.html. 
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menjadi perhatian adalah niat ikhlasnya bukan seberapa besar 

pemberiannya. 

Allah Swt. berfirman di dalam al-Qur‟an yang berbunyi: 

جِشَّ رََٕبٌُْٛا  ٌَٓ
ٌۡ َّْ  ٱ ِ ٖء فَا ٟۡ ٓ َش ِِ ب رُٕفِمُْٛا  َِ َٚ  َْۡۚ ب رُِحجُّٛ َّّ ِِ ٝ  رُٕفِمُْٛا  َ َحزَّ ِٗ  ٱلِلَّ ُٞ  ۦثِ َػ١ٍِ

١ٕ  
 

Artinya: 

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 

sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa 

saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. 

(QS. Al-Imran:3:92)
53

 

ayat di atas merupakan dasar tentang kewajiban seseorang hamba 

untuk berlaku demawan. Disebutkan bahwa menafkahkan harta yang 

dicintai merupakan ibadah memiliki nilai kebaikan yang sempurna. Ini 

dikarenakan sulitnya seseorang ketika harus berbagi kepada orang lain 

terhadap harta yang telah didapatkan dengan usahanya.  

Sehubungan dengan sikap dermawan, pada kitab al- -

Saniyyah terdapat cukup banyak pesan Rasul. Diantaranya: 

ِٗ ثَِىْثشْثَشِح اٌِؼجَبَدِح  أِ َٛ ِسْض َٚ ِخ َّللاِ  َّ اٌثٛاٌغََّؼخَ َسْح ََ ُْ َد ١ٌَِبَءَّللاُ رََؼبٌٝ ٌَ ْٚ َّْ أَ ُّٟ ئ ٠َبَػٍِ

َٙبَِٔخ ثِ  ْفِظ ٚاإَِلْعزِ ِح اٌٍَّ َٚ َ٘ب ثَِغَخب ْٓ َٔبٌُٛ  ٌَِى ١َْٔبَٚ بٌذُّ  
 

Artinya: 

Hai Ali, sesungguhnya para wali Allah tidak mendapat keluasan rahmat 

Allah dan keridhaannya. Dengan sebab banyak beribadah, akan tetapi 

mereka memperolehnya dengan jiwa dermawan dan menganggap rendah 

terhadap dunia.
54

 

 Pesan pertama Nabi Muhammad kepada Ali adalah bagaimana berlaku 

dermawan dapat mendatangkan rahmat (kasih sayang) Allah Swt., yang 

                                                           
53 Departemen Agama RI, Op.Cit, h.62 
54 Abd al-Wahah al-Sya‟rani,Op. Cit, h. 39. 
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mana sifat dermawan juga merupakan sifat yang berada pada jiwa para 

wali Allah Swt.  

Wali di artikan sebagai berarti adalah 'seseorang yang dipercaya' atau 

'pelindung', makna secara umum menjadi 'Teman Allah' dalam kalimat 

walīyu 'llāh.
55

 Wali dapat dikatakan „teman Allah‟ karena seorang wali 

pada kehidupannya dilakukan hanya untuk menjauhkan diri terhadap 

kehidupan dunia serta senantiasa beribadah dalam rangka mendekatkan 

diri kepada Allah Swt.  

  Selanjutnya, wasiat yang kedua berbunyi: 

 

 ِٖ زٝ َػثََش أَخَز َّللاُ ث١َِِذ َِ ِّٟ فَأُّٗ  ِخ حَ اٌغَّ َٛ ُّٟ ئرَِّك َدْػ  ٠َبَػٍِ
 

Artinya: 

Hai Ali,takutlah engk u terh d p do‟  or ng y ng derm w n, k ren  

kapan saja ia dijahati, maka Allah akan menyiksa (langsung) dengan 

t ng nny ”
56

 

 Kemuliaan orang yang dermawan ditunjukkan oleh Allah melalui 

pesan Nabi Muhammad di atas. Allah Swt., memberikan ancaman bagi 

orang yang melakukan kejahatan kepada seseorang yang memiliki sifat 

dermawan dengan ancaman akan mendapat siksaan dari Allah Swt. 

 Hendaklah setiap orang memiliki sifat dermawan, karena harta 

kekayaan seseorang tidak akan habis walaupun gemar memberi, seperti 

diterangkan pada hadits nabi yang merupakan wasiat Nabi kepada 

sayyidina Ali RA, yang berbunyi: 

                                                           
55Wikipedia Bahasa Indoonesia, Ensiklopedia Bebas, (on-line), tersedia di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Wali. 
56 Abd al-Wahah al-Sya‟rani, Ibid h. 7. 
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ثَبِوْش  َٚ ْصلَباٌَىث١َِْش  اٌشِّ َٚ ٌْجََشَوخَ  رَْجألَُة ا َٛ ثِّ شِّ رَْطفَُٝء َغَضَت اٌشَّ ُّٟ َصَذلَخُ اٌغِّ ٠َبَػٍِ

اءِ  َٛ َٙ ٌْمََضبَء فِٝ اٌ ٌْجُُىِٛس فَزََشدَّ ا ًَ ا ِْٕضُي لَْج َّْ اٌجاَلََء ٠َ ِ َذلَِخ فَا  ثِبٌصَّ
 

Artinya:  
“H i Ali, sedek h sec r  di m-diam dapat memadamkan murka Tuhan 

d n mend t gk n keberk h n sert  rezeki y ng melimp h”
57

 

Seperti keterangan sebelumnya bahwa gemar bersedekah akan 

menambah limpahan rezeki dari Allah Swt. bahkan lebih lanjut akan 

memadamkan murka Allah serta mendatangkan keberkahan. Keberkahan 

Menurut Imam Al-Ghazali artinya ziyadatul khair, yakni “bertambahnya 

kebaikan”58 setiap hamba pasti diberikan suatu kebaikan oleh Alla Swt., 

namun bagi orang yang gemar bersedekah maka Allah akan selalu tambahkan 

selalu kebaikan di dalam hidupnya. 

Selaras dengan hadits di atas Allah Swt, berfirman: 

 ًُ ثَ َِّ  َٓ ًِ  ٱٌَِّز٠ ُۡ فِٟ َعج١ِ ُٙ ٌَ  َٛ ِۡ َْ أَ ِ ٠ُٕفِمُٛ جَزَۡذ َعۡجغَ  ٱلِلَّ ُٔۢ ًِ َحجٍَّخ أَ ثَ َّ ًِّ  َو ًَ فِٟ ُو َعَٕبثِ

بْئَخُ َحجَّخ ِِّ جٍَُخ  ُٕۢ َٚ  ُع   َ ُ َٚ  ٱلِلَّ ٓ ٠ََشبَُٰٓءۚۡ  َّ ِؼُف ٌِ ُ ٠َُض  ٌُ  ٱلِلَّ ِعٌغ َػ١ٍِ  َٕٚٙٔ  
Artinya: 

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 

yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 

melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah 

Maha Luas (karunia-Ny ) l gi   h   enget hui.” (QS. Al-Baqarah: 2: 

261).
59

 

Ayat di atas sebagai penguat bahwa tak akan meruginya seorang yang 

gemar berbagi dan merupakan penjelasan Allah akan banyaknya tambahan 

kebaikan yang akan diberikan untuk hambanya yang bersifat dermawan. 

Selanjutnya wasiat Rasulullah kepada Ali berbunyi: 

                                                           
57 Ibid, h. 40. 
58 M. Abdul Mujieb, Syafiah, Ahmad Ismail, Ensiklopedia Tasawuf (3rd ed) (Jakarta 

Selatan: Hikmah, 2009), h. 79. 
59 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 44. 
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 َٝ ْٓ َحالٍَي أََحتُّ ئٌ ِِ ٍخ  َّ َّْ َصَذلَخَ ٌُْم َْٕذَن فَا ب ِػ َِ  ِٓ ْلَذ فَزََصذَّْق ثِأَْحَغ ُّٟ ئَرارََصذَّ ٠َبَػٍِ

 ٍَ ْٓ َحَشا ِّ ْثمَبٌٍ ِِ أِح  ِِ  ْٓ ِِ  َّللاِ 
 

Artinya: 

Hai Ali bersedekahlah dengan sesuatu yang paling baik yang engkau 

miliki, karena sesungguhnya sedekah dengan satu suapan dari barang 

halal lebih disukai Allah dibandingkah 100 sedekah dari barang 

h r m.”
60

 

 Perlu didiketahui bahwa sedekah yang utama adalah sedekah dengan 

suatu harta yang paling baik yang dimiliki. Dan barang yang paling baik 

adalah harta yang didapatkan dengan halal. Maka tidak dianjurkan bagi 

umat Islam memberi atau bersedekah dengan harta yang didapatkan 

dengan cara yang haram seperti hasil berjudi, mencuri atau dengan 

merampas milik orang lain. 

Dari beberapa pesan nabi dan penjelasan di atas, dapat dipahami 

bahwa salah satu akhlak manusia yang dicintai Allah adalah dermawan 

atau gemar berbagi dan memberi dengan ikhlas. Allah akan senantiasa 

melindungi orang-oarang yang memiliki sifat dermawan serta akan 

senantiasa memberikan tambahan reeki serta kebaikan yang ada pada diri 

seorang hamba tersebut.  

e. Menjaga lisan (perkataan) 

Menjagalisan atau Hifz al-Lisan merupakan kata yang berasal dari 

bahasa Araby yaitu “ha-fa-zh ” yang mana di dalam Kamus Besar 

                                                           
60 Abd al-Wahah al-Sya‟rani, Op.Cit, h. 53. 
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Bahasa Indonesia diartikan juga memelihara dan merawat.
61

 Menjaga 

berarti memelihara dan merawat sesuatu agar sesuatu tersebut bisa tetap 

dalam keadaan yang baik.  

Lisan merupakan kata alat indra yang berfungsi sebagai alat pengecap 

rasa dan juga alat untuk berbicara. 

Jadi, menjaga lisan berarti memelihara serta merawat lisan/lidah dari 

perkataan perkataan yang jelek agar lisan tetap berada pada keadaan yang 

baik yaitu dengan selalu berucap hal-hal yang baik. 

Dalam bahasan ini, Allah Swt., berfirman: 

  ٓ ِِ فِعُ  ٍۡ ب ٠َ يٍ َِّ ۡٛ ِٗ َسل١ٌِت َػز١ِذ لَ   ٨ٔ ئاِلَّ ٌََذ٠ۡ
Artinya: 

Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya 

malaikat pengawas yang selalu hadir. (QS. Qaf:50:18).
62

 

 Ayat di atas merupakan peringatan bagi setiap manusia agar dapat 

memelihara lisannya dari perkataan-perkataan kotor dan perkataan yang 

dapat menyakiti orang lain. Karena setiap perkataan yang terlontar dari 

lidah kita akan dicatat oleh malaikat yang bertugas mencatat amal 

kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. 

 Dan dalah pasal menjaga lidah, wasiat Nabi Muhammad kepada Ali 

Ibn Abi Thalib dalm kitab al- -Saniyyah ialah sebagai berikut: 

 

ٍُ ئالَّ  ْٓ ٌَح ِِ ب  َّ ِٗ فَ ب ف١ْ َّ ْٚ الَ رَِؼ١ُْش أَحًذا ث ُ أَ ٍِْغ١ْجَِخ ٠َْغزَِحٍَّٗ الَ َوفَّبَسحَ ٌِ َٚ  ٌُ َؼْظ ِٙ ف١ِْ َٚ
 ٠َْغزَْغفِْشٌَُٗ 

Artinya: 

                                                           
61 Pusat Pengembangan Bahasa, Op.Cit, terdapat di https: // kbbi. kemdikbud.go.id /entri 

/Menjaga. 
62 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 519 
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jangan engkau menjelek-jelekkan seseorang karena kejelekan yang ada 

pada dirnya, karena tidaklah dari daging, melainkan di dalamnya 

terd p t tul ng.”
63

 

 Maksud wasiat Nabi Muhammad di atas adalah larangan untuk 

mencela seseorang karena kekurangan yang dimilki. misalnya: seseorang 

yang memilki kekurangan fisik dengan terlahit dalam keadaan tuna 

netra(buta), tuna rungu (tuli) atau cacat dibagian lainnya. Karena pada 

hakikatnya tak ada manusia yang terlahir sempurna walaupun manusia 

adalah se-sempurnanya makhluk ciptaan Allah Swt. ketika seseorang 

memiliki kelebihan maka pasti terdapat kekurangan yang ada pada 

dirinya, begitupun sebaliknya. 

 Seseorang lebih dianjurkan untuk berdiam daripada berkata yang tidak 

sepantasna diucapkan, seperti yang diterangkan pada hadits dari Abu 

Hurairah, Nabi Saw., bersabda: 

ذْ  ُّ ْٚ ١ٌَِْص ًْ َخ١ًْشا أَ َِ ْا٢ِخِش ف١ٍََمُ ْٛ َ١ٌْ ا َٚ  ِ ُٓ ثِبلِلَّ ِِ َْ ٠ُْإ ْٓ َوب َِ َٚ  
 

Artinya: 

“barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka 

hendaklah ia berkata baik atau diam. (HR. Bukhari)”
64

 

 Hadits di atas menerangkan bahwa seseorang yang tidak mampu  

menjaga lisannya dari perkataan buruk maka belum lah dikatakan sebagai 

seorang yang memiliki keimanan yang baik kepada Allah Swt., dan jalan 

keluar agar lisan tidak berkata yang buruk adalah dengan memperbanyak 

diam. 

                                                           
63 Abd al-Wahah al-Sya‟rani, Op.Cit, h. 85-86. 
64 Abu Laits As-Samarqandi, Op.Cit,h. 229. 
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 Kemudian pesan Rasulullah yang selanjutnya adalah: 

بَخَ  َِ   ُّٟ ًُ إٌَّبَس ٠َبَػٍِ ٠ُْذِخ َٚ ٌَْجَّٕخَ  ًُ ا ِْ ٠ُْذِخ َٓ اٌٍَِّغب ِِ  ًُ ِْ أَْفَض َْٔغب ٍََك َّللاُ فِٝ اإل

سٌ  ْٛ ٌٍْت ُػمُ ُ لَ ُْٕٗ فَأَِّٗ  فَبْعُج
Artinya:  
Hai Ali, tidaklah Allah ciptakan pada diri seseorang sesuatu yang lebih 

utama dai pada lidah. Lidah dapat memasukkan ke surga dan dapat 

memasukkan ke neraka, maka kerangkenglah lidah, karena sesungguhnya 

lidah itu layaknya anjing yang suka menggigit.
65

 

 Pada wasiat yang kedua ini, Rasulullah mengabarkan bahwa 

lidah/lisan merupakan anggota badan yang memiliki keutamaan. Lisan 

dapat mengantarkan seseorang kedalam surga atau ke dalam neraka. 

Ketika lisan digunakan untuk hal kebaikan seperti saling menasihati 

sesama umat Islam dalam kebaikan dan taqwa, muballigh yang senantiasa 

menyampaikan ilmu-ilmu agama Allah., atau seseorang yang selalu 

membanjiri lisannya untuk membaca al-Qur‟an, maka mereka itulah yang 

dapat masuk kedalam surga dengan lisannya. Namun sebaliknya, ketika 

lisan dilakukan untuk mencela orang, mencaci, menghardik dan 

digunakan untuk membicarakan aib seseorang, maka mereka akan masuk 

ke dalam neraka. 

“Lidah memang tak bertulang” itulah pepatah yang ering diucapkan 

orang. Tetapi bahaya yang diakibatkan oleh lidah sangatlah besar.Betapa 

banyak petaka-petaka besar yang hanya berawal dari ucapanyang kurang 

diperhitungkan. Betapa banyak jiwa yang melayang akibat sebuah 

perkataan. Banyak dari kaum muslimin yang kurang memperdulikan 

ucapan-ucapannya, Apakah ucapannya itu mendatangkan Ridha Allah 

atau malah  mendatangkan murka Allah.
66

 Maka sudah selayaknya 

seorang hamba untuk berhati-hati dalam bertutur kata, karena ditakutkan 

                                                           
65 Abd al-Wahah al-Sya‟rani, Op.Cit, h. 86. 
66 Heru Yulias Wibowo, Menjaga Lisan, cikarang, Buletin Da‟wah AN-Nashihah, 2016, 

h. 5. 
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akan timbul banyak keburukan yang dihasilkan karena perkataan dari 

lisan. 

 

dari uraian di atas, dapat kita pelajari bahwa menjaga lisan dari 

perkataan yang tidak semestinya di ucapkan merupakan suatu keharusan. 

Ketika seseorang tidak mampu mengajak lisannya dari perkataan yang 

baik-baik maka lebih baik ia berdiam. Dan memillih diam dari pada harus 

berkata dengan perkataan yang kotor merupakan ciri keimanan kepada 

Allah Swt. Dalam hal ini perlu kita ingat bahwa lisan dapat membawa 

pemiliknya ke dalam surga atau neraka, karena lisan (perkataan) bisa 

mendatangkan banyak hal, walaupun dengan lisan semua kebaikan bisa 

tersampaikan namun banyak juga hal buruk terjadi karena lisan manusia 

seperti; permusuhan, pembunuhan, perkelahian dan banyak hal buruk lagi.  

f. Malu 

Malu memiliki arti beragam, yaitu sebuah kondisi emosi, pengertiam, 

pernyataan atau kondisi yang dialami manusia akibat sebuh tindakan yang 

dilakukannya sebelumnya, dan kemudian ingin ditutupinya.67 Sebuah 

tindakan yang salah akan merubah membuat kondisi seseorang menjadi 

malu. 

                                                           
67 Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, (on-line) terdapat di https:// id.wikipedia.org /wiki 

/Malu .  
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Hakikat malu adalah akhlak yang mendorong seseorang untuk 

meninggalkan semua yang buruk, menghalanginya dari ketidak sungguhan 

dalam menunaikan hak kepada yang berhak.
68

  

Jadi malu merupakan sikap emosional seseorang yang dialami akibat 

sebuah tindakan yang dilakukan sebelumnya, kemudian ingin ditutupi dan 

mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang telah 

dilakukannya tersebut. 

Dalam al- -Saniyyah pengarang menukil satu hadits nabi 

terkait sikap malu yang berbunyi: 

َػٝ َٚ ب  َِ َٚ  َٓ ٌْجَْط ا َٚ  ٜ َٛ ب َح َِ َٚ أَط  ْْ ٠َْحإلَظَ اٌشَّ َٛ أ ُ٘ َٚ ٌَْح١َبِء  ُ فِٝ ا ُٓ ُوٍُّٗ ُّٟ ا١ٌِّْ  ٠َب َػٍِ

Artinya: 

Hai Ali, Agama seluruhnya itu ada di sikap malu, yaitu hendakah 

menjaga kepala dan apa yang diwadahinya, dan (menjaga) perut dan apa 

y ng dit mpungny .”
69

 

Pesan Nabi di atas menerangkan bahwa malu merupakan sikap yang 

tidak hanya diajarkan di dalam agama Islam saja, tetapi agama lain diluar 

Islam juga menganjurkan pengikutnya untuk memiliki rasa malu. Malu 

yang dimaksudkan disini ialah malu ketika melakukan kesalahan dan 

melanggar perintah Allah Swt. namun, seseorang tidak diperkenankan 

merasa malu ketika melakukan sebuah tindakan yang dibenarkan.  

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa seseorang khususnya umat 

Islam dianjurkan memilki sifat malu. untuk melindungi dirinya dari 

perbuatan yang memalukan. Perbuatan memalukan dapat diartikan ketika 

                                                           
68M. Al-Muqodam, Malu Kunci surgamu, ( Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2016), h. 7. 
69 Abd al-Wahah al-Sya‟rani,Op. Cit, h. 88. 



110 
 

melalaikan kewajban dan melakukan hal yang di larang oleh Allah Swt., 

maka hendaklah segera meninggalkan perbuatan tersebut. Kemudian, 

Setiap orang yang terbiasa melakukan hal yang memalukan maka seorang 

tersebut akan kehilangan kewibawaan dan akan mendatangkan ucapan 

ucapan tidak baik dari lisan orang lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis, dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut:  

1. Nilai-nilai materi akhlak terpuji kepada Allah SWT., yang terdapat di 

dalam kitab al-Minah al-Saniyyah adalah : Bertaubat, Sabar, Ikhlas 

Tawakkal dan Dzikrullah. 

2. Nilai-nilai materi akhlak terpuji kepada Allah SWT., yang terdapat di 

dalam kitab al-Minah al-Saniyyah adalah :Memberi nasehat Rasa 

Persaudaraan, Kejujuran Dermawan, Menjaga lidah (perkataan) dan Malu.. 

B. Saran  

Sebelum mengakhiri tulisan ini, penulis memberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. kepada para orangtua dan para pendidik untuk memberikan penanaman akhlak 

mulia kepada anak-anak dan peserta didik, bahwa pendidikan akhlak 

sangatlah diperlukan dalam membentuk kepribadian seorang anak atau peserta 

didik tersbut. 

2. Kepada para peneliti lain agar terus mengembangkan nilai-nilai akhlakul 

karimah dari literatur-literatur klasik yang menjadi rujukan bagi pendidikan 

Islam. 
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Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

banyak kekurangan baik pada hal penulisan maupun isi. Maka dari itu penulis 

sangat menerima kritik dan saran dari para pembaca agar penulis dapat 

memperaiki tulisan ini dimasa yang akan datang.  

Akhirnya dengan mengucap al-hamdu lilaahi rabb al-‘alamin penelitian ini 

dapat terselesaikan, semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua, 

khususnya pengembangan khazanah keislaman. Aamiin.  
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