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ABSTRAK 

 

MATERI AKHLAK DALAM KITAB AL-BARZANJI 

 KARYA SYEH JA’FAR AL-BARZANJI 

 

Oleh 

Nafsiyah Arifayanti 

 

Melihat penomena pembacaan kitab Al-barzanji disejumlah wilayah Indonesia 

yang banyak berkembang dikalangan masyarakat baik pedesaan maupun masyarakat 

kota. Ketika adanya acara keislamian seperti Maulid, kelahiran anak, syukuran dan 

lainya yang tidak ada maksud lain yaitu untuk memohon berkah Rasulullah 

SAW.Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa sajakah materi akhlak 

yang terkandung dalam kitab Al- Barzanji karya Syeh Ja‟far Al-barzanji.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa sajakah materi akhlak dalam 

kitab al-barzanji. Dalam penelitian ini memilih Kitab Al-Barzanji Karya Syeh Ja‟far 

Al-barzanji yang diasumsikan memiliki materi keagamaan. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menambah wawasan dalam kitab al-barzanji. 

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library 

research).Oleh karena itu guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan, peneliti 

menelaah buku-buku kepustakaan yang relevan dengan judul skripsi ini. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan memperoleh deskripsi tentang representasi materi dalam 

Kitab Al-Barzanji berupa Mengetahui tentang biografi Syeh ja‟far al-barzanji. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat kami menyimpulkan bahwa Kata 

materi  akhlak yang terkandung dalam Kitab Al-Barzanji antara lain: Akhlak kepada 

Allah SWT, dalam pergaulan,terhadap anak, orang tua, dalam profesi, akhlak untuk 

Selalu bermusyawarah, akhlak terhadap orang yang terdholimi, akhlak terhadap 

keluarga,akhlak kepada orang yang lemah dan para pemimpin,akhlak dalam 

kemarahan, serta akhlak dalam kesederhanaan. 

 

 

Kata Kunci : Materi Akhlak, Kitab Al-Barzanji 
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MOTTO 

 

                  

“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”. Al-Ahzab [33]: 21.1 

  

                                                           
1
 Dipartemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah, CV Penerbit Diponegoro,2007, h.420 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum lebih jauh penulis menguraikan isi skripsi ini penulis paparkan 

terlebih dahulu tentang beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. 

Untuk menghindar penafsiran yang salah dalam memahami maksud dalam 

konteks pembahasan ini, maka kami menuangkan skripsi ini dengan judul “ 

MATERI AKHLAK  DALAM  KITAB AL-BARZANJI KARYA SYEH 

JA’FAR AL-BARZANJI” 

1. Materi 

Materi adalah: pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus 

dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan.
2
 Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari 

keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan 

pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang harus dicapai oleh peserta 

didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran 

hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar 

kompetensi dan kompetensi dasar,serta tercapainya indikator. 

                                                           
2
 Zakiah Daradjat, Metode Khusus Pengajaran Agama Islam, ( Jakarta:Bumi Aksara), 2008 

h..27 
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2.  Akhlak 

Akhlak secara Etimologi (bahasa) berarti budi pekerti, perangai, 

tingkah laku atau tabiat dengan demikian, yang dimaksud dengan pendidikan 

akhlak adalah: mendidik manusia untuk menanamkan sikap dan prilaku serta 

akhlak yang baik pada dirinya, sehingga ia mampu berbuat baik pada dirinya 

sendiri, orang lain serta lingkungan sekitar. 

3. Al-barzanji 

Nama al-barzanji dibangsakan kepada nama penulisnya, yang juga 

sebenarnya diambil dari tempat asal keturunanya yakni daerah barzanji 

(kurdistan). Nama tersebut menjadi populer didunia islam pada tahun 1920-an 

ketika Syeh Mahmud Al-Barzanji memimpin pemberontakan Nasional Kurdi 

terhadap Inggris yang pada waktu menguasai Irak.karya tulis tntang maulid 

ada dua yaitu yang dikenal di indonesia dengan Maulid Al-Barzanji Nasr 

dalam bentuk prosa- lirik,dan Maulid Al-Barzanji Nadzam dalam bentuk 

puis.i Kitab Al- Barzanji ditulis dengan tujuan untuk meningkatkan kecintaan 

kepada Nabi Muhammad SAW dan agar umat islam meneladani 

kepribadianya. 

 

B. Latar Belakang Masalah. 

Melihat penomena pembacaan kitab Al-barzanji disejumlah wilayah 

Indonesia yang banyak berkembang dikalangan masyarakat baik pedesaan maupun 

masyarakat kota. Ketika adanya acara keislamian seperti Maulid, kelahiran anak, 
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syukuran dan lainya yang tidak ada maksud lain yaitu untuk memohon berkah 

Rasulullah SAW, berharap semoga terkabul semua apa yang dihajatkan. Firman 

Allah SWT dalam Q.S.Al-Ahzab: 56 yang berkaitan dengan perintah sholawat:  

                

  

 

Artinya:” Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 

Nabi. Hai orang- orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi 

dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya”.
3
 

 

Rasa ingin tahu dari penulis, untuk lebih mendalami tentang kitab al 

barzanji, sejarah mencatat bahwa Kitab Al-Barzanji yang dikarang oleh Ja‟far Al 

Barzanji yang terlahir di daerah Barzanji (kurdistan) merupakan salah satu karya 

sastra yang sudah ratusan tahun dipakai oleh semua orang. Bagi yang faham 

dengan bahasa arab, tentu untaian kata-kata yang ada di dalam Al-Barzanji sangat 

indah dan memukau. Umumnya, mereka terkagum-kagum dengan sifat-sifat 

Rasulullah yang memang sulit ditiru, indah, menarik dan sangat mengharukan. 

Seakan sudah membudaya bahkan ada yang merasa belum afdhol kalau 

belum membaca kitab Al-Barzanji. Namun apakah dengan demikian mereka 

mengetahui makna yang tersirat dalam kitab Al-barzanji itu dan tidak sedikit 

mereka hanya sekedar mengikuti dan menikmati irama lagu yang dibawakan oleh 

rombongan pembaca kitab Al-barzanji, tetapi tidak memahami bahwa kitab yang 

                                                           
3
 Departemen Agama,  Al-Quran Dan Terjemah  CV Penerbit Diponegoro, 2007, h.340 
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dibaca menceritakan tentang apa dan siapa serta makna yang tersurat. Selain itu 

dalam pembacaan kitab Al-barzanji banyak ditemukan pembaca yang kurang 

memperhatikan akhlak yang terdapat dikalangan masyarakat terutama wilayah 

pedesaan. Oleh karenanya, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti tentang 

marteri pendidikan akhlak dalam kitab Al-barzanji. Agar tidak terdapat keraguan 

terhadap judul yang akan penulis angkat maka terlebih dahulu penulis akan 

menjelaskan secara terperinci mengenai pendidikan akhlak dan kitab Al-barzanji. 

Pendidikan akhlak merupakan perhatian utama dalam ajaran Agama Islam. 

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

utama adalah untuk menyempurnakan akhlak . Sesuai dengan hadist 

Rasulullah:”Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”, (HR.Malik). Akhlak 

yang mulia dalam islam adalah perangai atau tingkah laku manusia yang sesuai 

dengan tuntutan kehendak Allah SWT.
4
 Akhlak merupakan sarana untuk mencapai 

kesuksesan dunia dan akhirat, dengan akhlak pula seseorang akan diridhoi  Allah 

SWT, dicintai oleh keluarga dan manusi pada umumnya. Ketentuan dan kerukunan 

akan diraih manakala setiap individu memiliki akhlak seperti yang dicontohkan 

Rasulullah SAW. Oleh karenaya pendidikan islam bertujuan pokok pada 

pembinaan akhlak mulia, maka sistem moral islam, yang ditumbuh kembangkan 

dalam proses pendidikan adalah norma yang berorientasi pada nilai- nilai islam.
5
 

                                                           
4

 Muhammad Alim,Pendidikan Agama Islam, Upaya Pembentukan pemikiran dan 

kepribadian muslim (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2006),h.148. 
5
 Muzayyin Arifin,  filsafat pendidikan islam (Jakarta:Bumu Aksara,2003),h.128. 
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Kata akhlak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 

sebagai budi pekerti atau kelakuan.kata akhlak merupakan bentuk jamak dari 

khuluk yang artinya. Daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan 

mudah dan spontan tanpa berfikir dan direnungi terlebih dahulu.
6
 Menurut Imam 

Al-ghozali dalam buku karangan Abudin Nata, yang berjudul” Akhlak Tasawuf” 

akhlak adalah: sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam- macam 

perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan.
7
 Dengan demikian akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat 

pada diri seseorang yang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan 

perbuatan. Apabila akhlak yang diaplikasikan itu baik maka disebut akhlak 

mahmudah, sebaliknya jika akhlak yang diaplikasikan itu buruk maka disebut 

akhlak madzmumah. Pendidikan akhlak sangat dibutuhkan dalam kehidupan 

dalam kehidupan modern. Alasanya, karena dalam kehidupan modern banyak 

manusia yang lepas kendali, keinginan untuk memiliki kekayaan dengan cara 

memeras. Gila jabatan dan kehormatan telah mewarnai kehidupan modern. Akhlak 

bertetengga telah tergeser dengan rumah berdinding tinggi yang menghiasi 

masing- masing rumah. Seiring dengan itu, sikap anak yang melawan orang tua 

telah menciptakan sebuah kesan yaitu orang tua diperlukan seperti pembantu. 

Sikap murid yang tidak hormat lagi pada guru sudah bukan hal yang aneh. Salah 

satu contoh yang tidak hormat lagi pada guru sudah bukan hal yang aneh. Salah 

                                                           
6

Srijanti. Etika Membangun Masyarakat Islam Modern (Yokyakarta:Geraham Ilmu, 

2006),h.10. 
7
 Abudin Nata,Akhlak Tasawuf (Jakarta:Grafindo Persada,2010),h.3. 
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satu contoh yang dapat kita ambil bahwa anak sudah mulai melawan orang tua 

yakni, ketika orang tuanya memanggil anaknya, sudah sangat langka kita dengar 

sahutan” ya pak, ya buk” dengan nada lembut. Sering kali kita dengar justru malah 

sebaliknya perkataan “ Apa sih pak, Apa sih buk” dengan nadanya yang lantang 

dan seolah- olah menentang keinginan orang tua. Masalah diatas terjadi karena 

akibat kurangnya pemahaman terhadap nilai- nilai akhlak, serta minimnya 

pengetahuan yang mereka peroleh. Manusi hanya mengikiti dorongan nafsu dan 

marah saja untuk mengejar kedudukan dan harta benda dengan cara sendiri, 

sehingga ia lupa akan tugasnya sebagai hamba Allah SWT. Mengingat pentingnya 

pendidikan akhlak bagi terciptanya kehidupan yang harmonis, diperlukan upaya 

serius untu menanamkan nilai- nilai akhlak mulia tersebut secara intensif. Dalam 

kaitanya ini, maka nilai- nilai akhlak mulia hendaknya ditanamkan sejak dini 

melalui pendidikan agama dan diawali dalam lingkungan keluarga melalui 

pembudayaan dan pembiasaan. 

C. Rumusan Masalah 

Apa sajakah materi akhlak yang terkandung dalam kitab Al- Barzanji karya 

Syeh Ja‟far Al-barzanji? 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk Memperoleh data tentang materi akhlak dalam kitab Al-barzanji 

 E. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian atau pembahasan terhadap masalah tersebut di atas 

mempunyai maksud agar berguna bagi: 
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1. Manfaat akademis 

a. Pengamat Materi Akhlak sebagai masukan yang berguna, menambah 

wawasan serta pengetahuan mereka tentang keterkaitan kitab Al-barzanji 

dengan pendidikan akhlak. 

b. Penelitian ini ada relevevansinya engan Fakultas Tarbiyah khususnya 

program Studi Pendidikan Agama Islam, sehingga hasil pembahasanya 

berguna untuk menambah literatur/bacaan tentang materi akhlak dalam 

seni sastra kitab Al-barzanji 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para 

akademis khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang 

keterkaitan seni sastra kitab Al-barzanji dengan akhlak manusia. Dengan 

ini juga, diharapkan dapat memperluas khasanah kepustakaan yang dapat 

menjadi referensi penelitian-penelitian seterusnya. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan kontribusi positif untuk dijadikan pertimbangan khasanah 

berfikir dan bertindak. Secara khusus penelitian ini dapat dipergunakan 

sebagai berikut: 

a. Diharapkan skripsi dapat dijadikan bahan acuan bagi para remaja muslim 

yang cinta akan kegiatan berzanjian. 

b. Dengan penelitian ini kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan  untuk  

membina dan mengetahui akhlak remaja muslim yang cinta akan seni 

sastra Al-barzanji. 
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E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan bahan perbandingan penelitian yang ada 

baik mengenai kekurangan maupun kelebihan sebelumnya. Di samping itu 

kajian pustaka ini juga ikut andil dalam rangka mendapatkan informasi 

informasi dalam pembuatan skripsi ini. Sebagai garis pembeda dari hasil 

temuan yang membahas permasalahan akhlak dari seseorang baik dalam 

bentuk buku, kitab dan tulisan lainnya, maka penulis akan memaparkan 

beberapa karya orang lain sebagai perbandingan dalam mengupas 

permasalahan tersebut sehingga diharapkan dapat memunculkan penemuan 

baru beberapa karya yang membahas akhlak di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. A. Yusuf Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN  Sunan 

Kalijaga  Yogyakarta, 2012 dalam skripsinya “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak 

dalam al Qur‟an Surat al-Furqon Ayat 63 sampai 74 dan Aktualisasinya dalam 

Pembentukan Kepribadian Muslim” yang pembahasannya difokuskan pada 

pembentukan kepribadian muslim seperti aspek-aspek kepribadian muslim, 

faktor-faktor pembentuk kepribadian muslim, penanaman nilai nilai 

pendidikan akhlak pada ayat tersebut dalam membentuk kepribadian muslim 

dan aktualisasinya.
8
 

                                                           
8
 A. Yusuf , Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam al Qur’an Surat al-Furqon Ayat 63 sampai 

74 dan Aktualisasinya dalam Pembentukan Kepribadian Muslim, Skripsi, UIN  Sunan Kalijaga  

Yogyakarta, 2012 
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2. Demikian pula dengan Shofiyatus Sa‟adah Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah UIN  Sunan Kalijaga  Yogyakarta, 2010  dalam 

skripsinya “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Novel Ketika Cinta 

Bertasbih Karya Habiburrahman El-Shirazy” yang membahas nilai-nilai 

pendidikan akhlak dalam novel tersebut yang meliputi akhlak terhadap Allah, 

akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama manusiadan akhlak 

secara umum.
9
 

3. Bukunya H. Mohammad Rifa‟i yang berjudul “Akhlaq Seorang Muslim”. 

Buku tersebut merupakan hasil suntingan dari kitabnya Muhammad al Ghazali 

yang berjudul “Khuluq al-Muslim” yang memuat tentang beberapa akhlak. 

Dan sebagian di antaranya mengenai akhlak yang jahat tanda iman yang 

lemah, baik dan buruk, berlaku jujur, menjaga amanat, ikhlas, penyantun, 

lapang dada, sabar, dan beberapa hal lainnya yang masih berkaitan dengan 

akhlak. 

Adapaun perbedaan pada penelitian skripsi- skripsi sebelumnya adalah 

dari segi permasalahan, buku yang diteliti, dan isi materi skripsi. Didalam 

penelitian ini memfokuskan pada pendidikan akhlak kepada manusia dan allah 

SWT. Dengan demikian, penulis yakin bahwa penelitian yang penulis lakukan 

ini orisinal dan terhindar dari unsure dublikasi serta serta memiliki relevansi 

tersendiri.  

                                                           
9
 Shofiyatus Sa‟adah,  Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Novel Ketika Cinta Bertasbih 

Karya Habiburrahman El-Shirazy, Skripsi, UIN  Sunan Kalijaga  Yogyakarta, 2010 

 



 

10 
 

 

F. Metode Penelitian 

Meneliti adalah mengungkap fakta. Melalui penelitian seseorang 

berupaya menemukan, menjelaskan dan menguraikan suatu fakta, peristiwa dan 

atau realitas. Karna itu, setiap penelitian yang baik semestinya berangkat dari 

realitas adanya persoalan yang tampak, yang dengan dan karena persoalan itulah 

munculnya keinginan/keharusan untuk dilakukan penelitian. Artinya, bahwa 

penelitian yang baik tidaklah berangkat dari suatu dugaan belaka, angan-angan, 

hayalan atau halusinasi, apalagi mimpi. Penelitian yang baik mesti berangkat dari 

realitas atau sesuatu yang nyata, jelas pesoalannya, sehingga diperlukan solusi 

atau jawaban yang jelas dan juga nyata melalui proses penelitian ilmiah.
10

 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan 

(Library Reseach), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai 

sumber data dengan fokus pendekatan kualitatif yang berusaha mengungkapkan 

dan menemukan secara faktual serta sistematis,
11

 “Apa sajakah  materi 

pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab al-Barzanji karya Syeh Ja‟far al-

Barzanji. 

                                                           
10

Ibrahim,  Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 23. 
11

 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia 

Pustaka, 2012), h. 70. 
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Kajian kepustakaan secara sederhana dapat dipahami sebagai kegiatan 

melakukan kajian dan analisis terhadap bahan-bahan yang bersumber dari 

kepustakaan (buku, laporan hasil penelitian, dan lain sebagainya).
12

 

Dalam sebuah proses penelitian, keberadaan buku-buku literatur 

merupakan sebuah keharusan. Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan 

dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai 

konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama 

dari artikel-artikel yang telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. 

Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi 

dalam penelitian.
13

 

Kajian/studi kepustakaan mempunyai beberapa peranan, seperti: 

1. Peneliti akan mengetahui batas-batas cakupan dari permasalahan 

2. Dengan megetahui teori yang berkaitan dengan permasalahan, peneliti dapat 

menempatkan pertanyaan secara perspektif 

3. Dengan studi literatur, peneliti dapat membatasi pertanyaan yang diajukan dan 

menentukan konsep studi yang berkaitan erat dengan permasalahan  

4. Dengan studi literatur, peneliti dapat mengetahui dan menilai hasil-hasil 

penelitian yang sejenis yang mungkin kontradiktif antara satu penelitian 

dengan penelitian lainnya 

                                                           
12

Ibid, h. 39. 
13

V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami, 

(Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2014), h. 57. 
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5. Dengan melaui studi literatur, peneliti dapat menentukan pilihan metode 

penelitian yang tepat untuk memecahkan permasalahan 

6. Dengan studi literatur dapat dicegah atau dikurangi replikasi yang kurang 

bermanfaat dengan penelitian yang sudah dilakukan peneliti lainnya 

7. Dengan studi literatur, para peneliti dapat lebih yakin dalam 

menginterpretasikan hasil penelitian yang hendak dilakukannya.
14

 

 

G. Sumber Data Penelitian 

Data adalah segala bentuk informasi, fakta dan realitas yang terkait 

dengna apa yang diteliti atau dikaji. Sedangkan sumber data adalah orang, benda, 

atau objek yang dapat memberikan data, informasi, fakta dan realitas yang 

terkait/relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti.
15

 

1. Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data dalam penelitian adalah 

subjek darimana sumber data itu diperoleh.
16

 Data-data yang berasal dan 

kepustakaan pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua sumber, yaitu 

sumber primer dan sekunder. 

 

 

                                                           
14

Sukardi,  Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 34. 
15

Ibid, h. 67. 
16

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakti (Jakarta:Rineka 

Cipta,2006),h.129. 
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a. Data Primer 

Data ini merupakan sumber-sumber pokok yang diperoleh melalui 

beberapa data pokok yakni :”Kitab al-Barzanji yang berjudul Majmu‟ah 

Mawalid Waad‟iyyah yang masih berbahasa arab dan dalam kajian ini 

penulis fokuskan meneliti pada bagian “Nasro”.
17

 

b. Data Sekunder 

Data ini merupakan data penunjang yang dijadikan alat untk 

membantu dalam penelitian, yaitu berupa buku-buku atau sumber-sumber 

dari penulis lain yang berbicara tentang karya sastra Berzanji dan juga 

akhlak diantaranya: 

1). Terjemah Maulid al-Barzanji, yang diterjemahkan oleh Najieh 

Achmad
18

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

peelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
19

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran 

buku-buku,terjemah, dan blog di internet atau dokumen.  Menurut Suharsimi 

                                                           
17

 Maktabah Al- Idrus,  Majmu’ah Mawalid Waad’iyyah ( Semarang: PT Karya Toha Putra), 

h. 27 
18

Achmad Najieh, Terjemah Maulid al-Barzanji (Jakarta: Pustaka Amani) 
19

Ibid, h. 308. 
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Arikunto dalam buku Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, bahwa 

dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari data 

mengenai hal atau variabel meskipun berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, notulen, dll.
20

 Penelusuran dokumentasi ini penting untuk 

mengumpulkan data-data guna menjadi rujukan. Melalui dokumentasi, dapat 

ditentukan teori-teori yang bisa dijadikan bahan pertimbangan berkenaan dengan 

materi pendidikan akhlak dalam kitab al-barzanji karya syeh ja‟far al-barzanji? 

 

I. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori dan disimpulkan supaya mudah 

dipahami.
21

 

Analisis data dalam penelitian adalah kegiatan yang terkait dengan upaya 

memahami, menjelaskan, menafsirkan dan mencarihubungan diantara data-data 

yang diperoleh. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan memberikan pola, susunan, 

urutan, klasifikasi, pentemaan dan sebagainya sehingga data-data tersebut dapat 

dipahami dan diafsirkan.
22

 Analisis data dalam bentuk ini lebih pada upaya 

                                                           
20

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta. 2006), h. 62.  
21

Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian Sejarah, (Yogyakarta: Galang Press, 

2000), h.23.  
22

Ibid,h. 104. 



 

15 
 

peneliti untuk menguraikan data secara sistematis, terpola sehinggan 

menghasilkan datu pemahaman yang baik dan utuh. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis isi (Content 

Analysis). Menurut Holsty, kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk 

menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan 

dilakukak secara objektif dan sistematis.
23

 Secara umum, analisis isi berupaya 

mengungkap berbagai informasi dibalik data yang disajikan di media atau teks. 

Analisis ini dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis 

isi dari suatu teks. Menurut Neuman, “isi” dalam hal ini dapat berupa kata, arti 

(makna), simbol, ide, tema, atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan.
24

 

Analisis isi dalam skripsi ini adalah, setelah kitabterbaca lengkap kemudian 

dianalisis isinya. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis ataupun sampling, 

karena penelitian ini hanya akan mendeskripsikan secara kualiatif data-data yang 

diperoleh. 

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis materi pendidikan akhlak 

dalam kitab al- barzanji karya syeh ja‟far al-barzanji ini dapat dirinci oleh penulis 

sebagai berikut: 

1. Memilih dan menentukan kitab yang akan diteliti. Dalam penelitian ini adalah 

kitab al-barzanji karya syeh ja‟far al-barzanji 

                                                           
23

Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2015), 

h. 220. 
24

Ibid, h. 86. 
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2. Membaca, menelaah dan memahami struktur kitab dan materi  akhlak yang 

terdapat dalam kitab al- barzanji 

3. Mengelompokkan data atau mengklasifikasikan data berdasarkan struktur dan 

materi  akhlak yang terdapat dalam kitab al-barzanji 

4. Menganalisis data berdasarkan struktur dan materi akhlak yang terdapat dalam 

kitab al-barzanji 

5. Memahami teks berdasarkan materi akhlak dalam kitab al- barzanji karya 

syeh ja‟far al-barzanji 

6. Menyimpulkan hasil analisis struktur dan materi akhlak yang terdapat dalam 

kita al-barzanji 

7. Melaporkan hasil penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

Pada bab ini penulis akan memfokuskan mengenai pendidikan akhlak, namun 

jika ingin kita tinjau secara keseluruhan atau dari berbagai perspektif kajian, tentu 

memiliki cangkupan yang luas. Namun pada kajian ini akan kita ambil yakni 

mencangkup: pengertian, ruang lingkup, dasar-dasar, tujuan dan faktor yang 

mempengaruhi akhlak 

 

A. Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan akhlak terbentuk dari dua suku yaitu kata yaitu pendidikan 

dan akhlak. Pendidikan dalam kamus bahasa indonesia berasal dari kata 

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

perbuatan ( hal, cara, dan sebagainya). Istilah pendidikan semula berasal dari 

bahasa yunani yaitu” peadogogie” yang artinya bimbingan yang diberikan 

kepada anak. Istilah itu kemudian diterjemahkan kedalam bahasa inggris 

dengan “ edukation” yang berarti pengembangan atau bimbingan.
25

 

 Dalam perkembanganya istilah pendidikan berarti bimbingan atau 

pertolongan yang duberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang 

dewasa agar ia menjadi dewasa. Dalam perkembangan selanjutnya, 

pendidikan berarti usaha yang dijalani oleh seseorang atau sekelompok orang 

                                                           
25

 Ramayulis ,Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia 2006), H.13. 
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untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok agar orang menjadi dewasa 

atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti 

mental. 

 Menurut Prof. Dr. Omar Muhammad At- Toumi Asy-Syaibany 

pendidikan adalah proses pengubahan tingkah laku individu pada kehidupan 

pribadi, manusia, masyarakat, dan alam sekitarnya., dengan cara pengajaran 

sebagai sesuatu aktivitas asasi dan profesi- profesi asasi dalam 

masyarakat.Pengertian tersebut memfokuskan perubahan tingkah laku 

manusia yang konotasinya pada pendidikn etika. Selain itu, pengertian 

tersebut menekankn pada aspek-aspek produktivitas dan kreatifitas manusia 

dalam peran dan profesinya dalam kehidupan masyarakat dan alam semesta. 

Kata akhlak dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

“budi pekerti” atau kelakuan. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata 

“khuluk” artinya daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan 

mudahdan spontan tanpa berfikir dan direnunginya lagi.
26

Akhlak pada 

dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri seseorang yang secara spontan 

diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Apabila akhlak yang 

diaplikasikn itu baik maka disebut akhlak mahmudah, sebaliknya jika akhlak 

yang diaplikasikan itu buruk maka disebut akhlak madzmumah. 

                                                           
26

Srijanti, Etika Membangun Masyarakat Islam Modern, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006), 

cet. 1, h.10. 
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Pendidikan dilihat dari istilah bahasa Arab maka pendidikan 

mencakup berbagai pengertian, antara lain tarbiyah, tahzib, ta‟lim, ta'dib, 

siyasat, mawa‟izh, 'ada ta'awwud dan tadrib. Sedangkan untuk istilah tarbiyah, 

tahzib dan ta'dib sering dikonotasikan sebagai pendidikan. Ta'lim diartikan 

pengajaran, siyasat diartikan siasat, pemerintahan, politik atau pengaturan. 

Muwa'izh diartikan pengajaran atau peringan.Ada Ta'awwud diartikan 

pembiasaan dan tadrib diartikan pelatihan. Istilah diatas sering dipergunakan 

oleh beberapa ilmuwan sebagaimana Ibn Miskawaih dalam bukunya berjudul 

tahzibul akhlak, ibn Sina memberi judul salah satu bukunya kitab al siyasat, 

ibn al-jazzar al-qairawani membuat judul salah satu bukunya berjudul siyasat 

al-shibyan wa tadribuhum, dan burhan al- islam al-Zarnuji memberikan judul 

salah satu karyanya ta‟lim al-mula‟alim tharik at-ta‟alum. 

Perbedaan ini tidak menjadikan penghalang dan para ahli sendiri tidak 

mempersoalkan penggunaan istilah di atas karena, pada dasarnya semua 

pandangan yang berbeda itu bertemu dalam suatu kesimpulan awal, bahkan 

pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk 

menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih baik 

secara istilah, tarbiyah, ta’dib dan ta’lim memiliki perbedaan satu sama lain 

dari segi penekanan, namun apabila dilihat dari segi unsur kandunganya, 

terdapat keterkaitan kandunganya yang saling mengikat satu sama lain yakni 

dalam hal memelihara dan mendidik anak. Kata ta’dib, lebih menekankan 

pada penguasaan ilmu yang benar dalam diri seseorang agar menghasilkan 
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kemantapan amal dan tingkah laku yang baik. Sedangkan kata ta‟lim, titik 

tekanya pada menyampaian ilmu pengetahuan yang benar, pemahaman, 

pengertian, tanggung jawab, dan pemahaman amanah kepada anak. 

Dari pemaparan diatas, maka terlihat bahwa proses ta‟lim mempunyai 

cangkupan yang lebih luas dan sifatnya lebih umum dibanding dengan proses 

tarbiyah dan ta’dib. Pendek kata pendidikan telah didefinisikan oleh banyak 

kalangan sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari, namun pada dasarnya 

semua pandangan yang berbeda itu bertemu dalam suatu kesimpulan awal, 

bahwa pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk 

menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih afekti 

dan efisien.
27

 Apabila istilah pendidikan ini dikaitkan dengan islam maka para 

ulama islam memiliki pandangan yang lebih lengkap sebagaimana pandangan 

M.Yusuf Qorhowi memberikan pengertian, bahwa“pendidikan islam adalah 

pendidikan manusia seutuhnya akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, 

akhlak dan kererampilanya. Karena itu pendidikan islam menyiapkan manusia 

untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan, dan kejahatanya, 

manis dan pahitnya,”Tokoh lain seperti Ahmad D.Marimba, memberikan 

pengertian bahwa pendidikan islam adalah bimbingan jasmani dan rohani 

berdasarkan hukum islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut 

ukuran islam.  

                                                           
27

Azumardi Azra,Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantar (Jakarta:Raja 

Grafindo,2007),h.3. 
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Melihat pandangan diatas yang telah diungkapkan oleh beberapa 

ilmuwan muslim, maka kita perlu mengkaji kembali sejarah perkembangan 

pendidikan islam pada masa Rasulullah SAW. Proses penanaman akidah dan 

pembiasaan perilaku sesuai dengan ketentuan islam kepada kaum Quraisy 

berlangsung secara bertahap yang membutuhkan kegigihan dan kesabaran. 

Kegigihan dan kesabaran Rasulullah yang ditransformasikan pada 

pembimbingan, pemberian motivasi, penanaman nilai, dan penciptaan kondisi 

yang lebih baik kemudian dapat merubah tatanan bangsa arab secara 

keseluruhan. Berkenaan dengan itu al-Attas mengungkapkan bahwa 

pendidikan adalah pengenalan dan pengakuan mengenai suatu tempat sesuai 

dengan tatanan penciptaan yang ditanamkan secara progresi kedalam diri 

manusia, proses ganda, pertama melibatkan masuknya unit-unit makna suatu 

obyek pengetahuan kedalam jiwa seseorang dan yang kedua melihatkan 

sampainya jiwa pada unit-unit makna tersebut.
28

 

Melihat  pada ulasan diatas dapat dirumuskan bahwa pendidikan 

adalah suatu yang bertahap ditanamkan kedalam manusia. “Akhlak”, secara 

etimologi istilah yang diambil dari bahasa arab dalam bentuk jamak.Al-Khulq 

merupakan bentuk mufrod (tunggal) dari Akhlak yang memiliki arti 

kebiasaan, perangai, tabiat, budi pekerti tingkah laku yang menjadi kebiasaan 

dan timbul dari diri manusia dengan sengaja. Kata akhlak dalam pengertian 

                                                           
28

Wan Mohd,Wan Daud,Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed M.Naquib Al Attas 

(Bandung:Mirzan Media Utama,2003),h.256.  
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ini disebutkan dalam Al-quran dalam bentuk tunggal. Kata khuluq dalam 

firman Allah SWT merupakan pemberian kepada Muhammad sebagai bentuk 

pengangkatan menjadi Rasul Allah. Sebagaiman firman Allah SWT dalamAl-

quran  

      

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

Q.S.Al-Qolam (68):4.
29

 

 

Akhlak sering dikaitkan dengan etika dan moral. Etika dan moral 

berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti yang sama kebiasaan. 

Sedangkan budi pekerti dalam bahasa indonesia merupakan kata majemuk 

dari kata budi dan pekerti. Budi berasal dari bahasa sansekerta yang berarti 

yang sadar, pekerti berasal dari bahasa indonesia sendiri yang berarti 

kelakuan. Sedangkan moral berasal dari bahasa latin mores yaitu jamak dari 

mos yang berarti adat kebiasaan. Didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk perbuatan dan 

kelakuan.
30

 

Adapun kata etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti 

watak kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika 

diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas (moral).
31

 

                                                           
29

 Departemen Agama,  Al-Quran Dan Terjemah  Op.Cit 2007, h. 451 
30

Abudin Nata,Akhlak Tasawuf (jakarta: PT. Rajag rafindo Persada,2010),h.9. 
31

Ibid.h.89. 
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Secara etimologi kedua istilah akhlak dan etika mempunyai kesamaan 

makna yaitu kebiasaan dengan baik dan buruk sebagai nilai kontrol. Dalam 

kitab Ihya „ulumuddin, dinyatakan bahwa, khuluq yakni sifat yang tertanam 

dalam jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan, 

tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Al-Ghazali berpendapat 

bahwa adanya perubahan- perubahan akhlak bagi seseorang adalah bersifat 

mungkin. Misalnya dari sifat kasar kepada sifat kasian. Disini imam Al-Gazali 

membenarkan adanya perubahan-perubahan keadaan terhadap beberapa 

ciptaan Allah, kecuali apa yang menjadi ketetapan Allah seperi langit dan 

bumi-bintang. Sedangkan pada keadaan yang lain seperti pada diri sendiri 

dapat diadakan kesempurnaanya melalui jalan pendidikan. Menghilangkan 

hawa nafsu dan kemarahan dari muka bumi sungguh tiaklah mungkin namun 

untuk meminimalisir keduanya sengguh menjadi hal yang mungkin dengan 

jalan menjinakkan nafsu melaluli beberapa latihan rohani.
32

Sementara itu Ki 

Hajar Dewantara berpendapat bahwa, etika adalah ilmu yang mempelajari 

ilmu soal kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia yang dapat 

merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat 

merupakan perbuatan.
33

 

Dari pemaparan di atas diperoleh beberapa titik temu bahwa antara 

akhlak, etika dan moral memiliki kesamaan dan perbedaan kesamaannya 
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adalah dalam menentukan hukum atau nilai perbuatan manusia dilihat dari 

baik dan buruk, sementara perbedaanya terletak pada tolak ukurnya. Akhlak 

menilai dari ukuran ajaran Al-Quran dan Al-Hadist, etika berkaca pada akal 

fikiran dan moral dengan ukuran adab kebiasaan yang umum di masyarakat. 

Maka dapat disimpulkan dari pemaparan diatas bahwa akhlak yang dimaksud 

adalah “pengetahuan menyangkut perilaku lahir dan batin manusia”. 

Penjelasan di atas mengiring pemahaman bahwa istilah pendidikan akhlak 

dimaksud dalam penelitian ini adalah “proses kegiatan pendidikan yang 

disengaja untuk perilaku lahir dan batin manusia menuju arah yang lebih 

baik”. Akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri seseorang 

yang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Apabila 

akhlak yang diaplikasikn itu baik maka disebut akhlak mahmudah, sebaliknya 

jika akhlak yang diaplikasikan itu buruk maka disebut akhlak madzmumah. 

Dalam kaitannya dengan pendidikan akhlak, para pakar pendidikan Islam 

mengatakan bahwa tujuan pendidikan dan oengajaran bukanlah sekedar 

mentransfer berbagai macam ilmu pengetahuan ke dalam otak anak didik 

terhadap apa-apa yang belum mereka ketahui, akan tetapi lebih dari itu ada 

tujuan yang lebih utama yaitu mendidik akhlak mereka.
34

 

Tuntutan akhlak menjadi poros utama dari setiap aktivitas manusia. Ia 

merupakan kekuatan yang mengatur kehidupan sosial dari sisi ibadah dan 
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pergaulan. Oleh karenanya, kita mendapati Al-Qur‟an mengajak manusia agar 

mendidik dengan akhlak. Inilah yang juga menjadi tujuan utama dari 

pendidikan Islam. 

Pendidikan akhlak merupakan sub/bagian pokok dari materi 

pendidikan agama, karena sesungguhnya agama adalah akhlak, sehingga 

kehadiran Rasul Muhammad SAW ke muka bumipun dalam rangka 

menyempurnakan akhlak manusia. 

 

2. Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak 

Dalam ilmu ushul fiqh yang menjadi rujukan pencarian hukum maka 

kita mengenal prinsip Maqasid Al Syari‟ah yang tidak lain merupakan salah 

satu prinsip fiqh yang mengkaitkan dengan akhlak. Segala sesuatu menjadi 

benar apabila tidak bertentangan dengan lima prinsip kemaslahatan (Al-

Maslahalih Al-dharuriyah). Maka merujuk pada prinsip tersebut, didapatkan 

ruang lingkup akhlak harus berpedoman pada: 

a. Hifdu ad-Din (Menjaga Agama),tidak boleh suatu ketetapan yang 

menimbulkan rusaknya keberagamaan seseorang 

b. Hifdu al- Aql (Menjaga Akhlak), tidak boleh ada ketetapan mengganggu 

akal sehat, menghambat perkembangan pengetahuan atau membatasi 

kebebasan berfikir 
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c. Hifdu an-Nasl (Menjaga Keluarga), tidak boleh ada ketetapan yang 

menimbulkan rusaknya sistem kekeluargaan seperti hubungan orang tua 

dan anak 

d. Hifdu Al-Mall (Menjaga Harta), tidak boleh ada ketetapan menimbulkan 

perampasan tanpa hak. 

Akhlak dalam islam memiliki ruang lingkup yaitu akhlak manusia 

terhadap Allah Swt, Akhlak Terhadap Makhluk 
35

 

a. Akhlak Terhadap Allah Swt. 

1) Beribadah kepada Allah SWT.  Hubungan manusia dengan Allah Swt 

diwujudkan dalam bentuk ritualitas peribadahan terhadap seperti 

shalat, puasa, zakat, dan haji. Beribadah kepada Allah Swt, harus 

dilakukan dengan niat semata- mata karena Allah Swt, tidak 

menduakan- Nya baik dalam hati, melalui perkataan dan perbuatan. 

2) Mencintai Allah SWT.  diatas segalanya. Mencintai Allah Swt melebihi 

cintanya kepada apa dan siapapun dengan jalan melaksanakan segala 

perintahnya dan menjauhi semua larangan- Nya, mengharapkan ridha- 

Nya, mensyukuri nikmat dan karunia- Nya, menerima dengan ikhlas 

semua qadha dan qadar-Nya setelah berikhtiar, meminta pertolongan, 

memohon ampun, bertawakal, dan berserah diri hanya kepada- Nya 

merupakan salah satu bentuk kecintaan kepada Allah Swt. 
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3) Berdzikir kepada Allah SWT. Mengingat Allah Swt dalam berbagai 

situasi ( lapang, sempit, senang, susah) merupakan salah satu wujud 

akhlak manusia kepada-Nya. 

4) Berdoa, tawaddu’, dan tawakal. Berdoa atau memohon kepada Allah 

SWT sesuai dengan hajat harus dilakukan dengan cara sebaik 

mungkin, penuh keikhlasan, penuh keyakinan bahwa doanya akan 

dikabulkan Allah SWT. Dalam berdoa, manusia dianjurkan untuk 

bersikap tawaddu’ yaitu sikap rendah hati dihadapan-Nya, bersimpuh 

mengakui kelemahan dan keterbatasan diri serta memohon 

pertolongan dan perlindungan-nya dengan penuh harap. 

b. Akhlak Terhadap Makhluk  

Manusia sebagai makhluk social tidak dapat hidup sendiri. Manusia 

perlu berinteraksi dengan sesamanya dengan akhlak yang baik. Di antara 

akhlak terhadap sesama ialah: 

1) Akhlak Terhadap Rasulullah. Mencintai Rasulullah secara Tulus 

dengan mengikuti semua sunahnya. Menjadikannya sebagai panutan, 

suri tauladan dalam hidup dan kehidupan. Menjalankan apa yang 

diperintahkannya dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya 

2) Akhlak terhapad kedua orang tua. Dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadits, 

permasalahan berbaki kepada orang tua senantiasa dikaitkan dengan 

keimanan kepada Allah, sedangkan masalah durhaka terhadap 

keduanya selalu dikaitkan dengan berbuat syirik terhadap-Nya. Tak 
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heran bila sebagian ulama menyimpulkan bahwa keimanan seseorang 

tidak akan berarti selama dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya 

dan tidak ada bakti kepada keduanya Selma dia tidak beriman kepada 

Allah.
36

 

3) Akhlak terhadap diri sendiri. Dalam kehidupan manusia, susah 

senang, sehat sakit, suka duka dating silih berganti bagaikan silih 

bergantinya siang dan malam. Namun, kita harus ingat bahwa semua 

itu dating dari Allah SWT. Untuk menguji dan mengukur tingkat 

keimanan seorang hamba. Contoh dari akhlak terhadap diri sendiri ini 

adalah memelihara kesucian diri, menutup aurat, adil, jujur dalam 

perkataan dan perbuatan, ikhlas, sabar, pemaaf, rendah hati dan 

menjauhi sikap dengki serta dendam.
37

 

4) Akhlak terhadap keluarga. Yaitu saling membina rasa cinta dan kasih 

sayang, mencintai karna Allah SWT 

5) Akhlak terhadap masyarakat, pokok utama karasulan nabi Muhammad 

SAW adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Mencakup semua 

bentuk sikap dan perbuatan yang terpuji dikalangan masyarakat yang 

bertakwa. Di samping terpuji berdasarkan norma-norma yang 

ditetapkan Allah SWT.
38

 Contoh akhlak terhadap masyarakat adalah 

memuliakan tamu, menghormati nilai dan norma yang berlaku, 
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menaati putusan atau peraturan, yang telah diambil, musyawarah 

dalam segala urusan kepentingan bersama 

c. Akhlak Terhadap Lingkungan Hidup 

Akhlak terhadap lingkungan hidup ini yaitu lingkungan alam dan 

lingkungan makhluk hidup lainnya, termasuk air, udara, tanah, tumbuh-

tumbuhan dan hewan.
39

  

Manusia sebagai khalifah diberi kemampuan oleh Allah untuk 

mengelola bumi dan mengelola alam semesta ini. Manusia diturunkan ke 

bumi untuk membawa rahmat dan cinta kasih kepada alam seisinya. Oleh 

karena itu, manusia mempunyai tugas dan kewajiban terhadap alam 

sekitarnya, yakni melestarikannya dengan baik. Ada kewajiban manusia 

untuk berakhlak kepada alam sekitarnya. Ini didasarkan kepada hal-hal 

sebagi berikut : 

1) Bahwa manusia hidup dan mati berada di alam, yaitu bumi 

2) Bahwa alam merupakan salah satu hal pokok yang dibicarakan oleh 

Al-Qu‟ran 

3) Bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga 

pelestarian alam yang bersifat umum dan yang khusus 

4) Bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengambil 

manfaat yang sebesar-besarnya dari alam, agar kehidupannya menjadi 

makmur 
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5) Manusia berkewajiban mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan di 

muka bumi. 

Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam hanya dapat 

diwujudkan jika manusia secara sadar mengetahui, memahami, dan 

melaksanakan misinya sebagai khalifah-Nya yang bertugas untuk 

memakmurkan bumi dan segala isinya, menjalani relasi yang baik dengan 

sesama manusia dan dengan-Nya (vertical dan horizontal).
40

 

 

3. Dasar-Dasar Pendidikan Akhlak 

Yang dimaksud dengan sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran 

baik dan buruk atau mulia dan tercela, sebagaimana keseluruhan ajaran islam, 

sumber akhlak adalah Al-quran dan sunah. Bukan akal pikiran dan pandangan 

masyarakat sebagaimana etika dan moral. Dan bukan terpuji atau tercela, 

semata-semata karena syara‟(Al-qur‟an dan Sunnah) menilainya demikian. 

Kenapa sifat sabar, pemaaf, pemurah, dan jujur itu baik. Begitu juga 

sebaliknya, kenapa pemarah, tidak bersyukur, dendam, kikir dinilai buruk, 

tidak lain karena syara‟ menilai dengan demikian.
41

 Islam merupakan agama 

yang sempurna, sehingga setiap ajaran yang ada dalam islam memiliki dasar 

pemikiran, begitu pula dengan pendidikan akhlak. Adapun yang menjadi dasar 

pendidikan akhlak adalah Al-quran dan Al-hadits, dengan kata lain dasar-

dasar yang lain senantiasa dikembalikan kepada Al-quran dan Al-hadits. 
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a. Al-quran  

Al-quran yang berasal dari kata qara’a yang berarti bacaan atau 

suatu yang dibaca. Secara terminologi Al-quran adalah: kalamullah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril 

secara mutawatir,dengan bahasa Arab, lalu disampaikan kepada umatnya 

dan membacanya bernilai ibadah.
42

 Menurut Prof H. Muhammad Daud 

Ali,S.HAl-quran adalah sumber ajaran agama pertama dan utama. 

Menurut keyakinan umat islam yang diakui kebenaranya oleh peneliti 

ilmiah Al-quran adalah kitab suci memuat firman-firman Allah, sama 

persis dengan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi 

Muhammad sebagai Rasul Allah sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 

bulan 22 hari. Mula- mula diMekah dan Madinah tujuanya untuk menjadi 

pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupanya 

mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak.
43

 

b. Al-Hadits 

Al-hadits adalah sumber kedua agama dan ajaran agama islam. 

Apa yang disebutkan dalam Al-quran diatas dijelaskan atau dirinci lebih 

lanjut oleh Rasulullah SAW dengan sunnah beliau karena itu, sunnah rasul 

yang kini terdapat dalam hadits merupakan penafsiran serta penjelasan 

otentik (sah dan dapat dipercaya sepenuhnya). Sebagai sumber-sumber 
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agama dan ajaran Islam, Al-hadits mempunyai peranan penting setelah Al-

quran. Sebagai utusan Allah nabi Muhammad SAW mempunyai 

wewenang menjelaskan dan merinci wahyu Allah secara umum.Allah 

berfirman dalam Al-quran surat An-nahl ayat 44 sebagai berikut: 

                  

   

 

Artinya: keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami 

turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat 

manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya 

mereka memikirkan.
44 

 

Maksud ayat diatas yaitu: perintah-perintah, larangan, aturan dan 

lain-lain yang terdapat dalak Al-quran. Tugas menjelaskan wahyu Allah 

telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Penjelasan itulah yang kita kenal 

dengan nama hadits atau sunnah rasul. Para ahli hadits, umumnya 

menyatakan istilah hadits dengan istilah sunnah. Namun, ada sementara 

ahli hadits menyatakan bahwa istilah hadits dipergunakan untuk sunnah 

qauliyah (perkataan nabi) sedang sunnah fi’liyah (perbuatan)dan sunnah 

taqiriyah tidak disebut hadits, tetapi sunnah saja. Dengan demikian, 

sunnah lebih luas pembahasanya dibandingkan dengan hadits. 
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Ada tiga peranan al-hadits dismping al-quran sebagai sumber 

agama dan ajaran islam. 

1. Menjelaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat didalam al-quran 

2. Sebagai penjelas isi Al-qur‟an 

3. Menambahkan atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada aturan 

samar-samar ketentuanya dalam Al-quran 

Hadits memiliki nilai yang tinggi setelah al-quran, banyak ayat al-

quran yang mengemukakan tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW 

sebagai Rasulnya.Oleh karena itu, mengkuti jejak Rasulullah SAW 

sangatlah besar pengaruhnya dalam pembentukan pribadi dan 

watak,akhlak sebagai seseorang muslim sejati. Dari ayat atau hadits 

tersebut diatas dapat dipahami bahwa ajaran islam serta pendidikan akhlak 

mulia yang harus diteladani agar menjadi manusia yang hidup sesuai 

dengan tuntutan syari‟at, yang bertujuan untuk kemaslahatan serta 

kebahagiaan umat manusia. Sesungguhnya rasulullah SAW adalah contoh 

serta teladan bagi umat manusia yang mengajarkan serta menanamkan  

nilai-nilai akhlak yang sangat mulia kepada umatnya. Sebaik- baik 

manusia adalah yang paling mulia akhlaknya dan manusia yang paling 

sempurna adalah yang memiliki akhlak al-karimah yang merupakan 

cerminan dari iman yang sempurna. Akhlak bersumber pada al-quran 

wahyu Allah yang tidak diragukan keaslianya dan kebenaranya semua 

pengikut Muhammad harus diajarkan dengan membaca al-quran. Semua 



 

34 
 

muslim harus mencontoh Nabi Muhammad harus diajarkan dengan 

membaca al-quran semua muslim harus mencontoh Nabi Muhammad 

SAW. Akhlak islam adalah alat sebagai pengontrol semua perbuatan 

manusia, dan setiap perbuatan manusia diukur dengan sumber yaitu al-

quran dan hadits. Dengan demikian kita harus mendasarkan pada al-quran 

dan al-hadits sebagai sumber akhlak.
45

 Dari uraian diatas jelaslah bagi kita 

bahwa ukuran yang pasti, obektif, konferhensif dan unifersal untuk 

menentukan akhlak baik buruk hanyalah al-quran dan sunnah Muhammad 

SAW. 

4. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau 

kegiatan selesai. Karena Pendidikan merupakan suatu usaha dan kegiatan 

yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan, tujuan bertahap 

dan bertingkat. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap 

dan statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang, 

berkenaan dengan aspek kehidupan. 
46

Kata akhlak banyak ditemukan didalam 

hadits-hadits NabiMuhammad SAW, dalam pembentukan akhlak yang mulia, 

islam menetapkan bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan islam, 

sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi”Aku diutus untuk menyempurnakan 

kemuliaan akhlak (budi pekerti). Mengkaji sejarah perkembangan islam pada 
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masa Rasulullah SAW dan berkaca pada hadits diatas maka didapatkan satu 

tujuan yaitu penyampaian kebahagiaan hidup umat manusia dalam 

kehidupanya perubahan dari kondisi masyarakat yang mengalami 

demoralisasi menuju kearah masyarakat madani menunjukkan bahwa akhlak 

dapat dibentuk dengan jalan latihan atau proses pendidikan. Pendidikan 

adalah usaha sadar untuk membantu atau menolong pengembangan manusia 

sebagai makhluk individu sosial, makhluk  susila dan makhluk keagamaan. 

Mengingat pendidikan adalah sebuah proses maka tujuanya pun mengalami 

perubahan sesuai dengan perkembangan tegnologi dan perkembangan zaman.  

Al-attas mengatakan bahwa tujuan pendidikan secara umum mengarah 

pada dua pandangan teoritis. pertama, berorentasi pada masyarakat, yaitu 

pandangan yang menganggap pendidikan sebagai sarana utama dalam 

menciptakan yang baik kedua, berorentasi pada individu, yang lebih 

memfokuskan pada kebutuhan, daya tampung, dan minat belajar. Dari 

penjelasan diatas dapat diambil bahwa tujuan pendidikan untuk mengarahkan 

manusia pada tempat yang lebih baik.
47

 Apabila dikaitkan pada ajaran islam 

maka tujuan pendidikan tidak dapat lepas dari tujuan hidup manusia dalam 

islam yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu 

bertaqwa kepada-Nya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia didunia 
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dan akhirat.
48

 Rumusan tujuan pendidikan dan akhlak diatas hakekatnya dapat 

dilakukan melalui membangun motivasi pribadi dan akhlak diatas hakekatnya 

dapat dilakukan melalui membangun motivasi pribadi dan orang lain untuk 

mencontoh akhlak Nabi. Artinya bahwa berbagai aktivitas kehidupanya selalu 

melakukan sesuatu dengan mengikuti akhlak Nabi, baik dalam rangka 

pembentukan sebagai seorang pribadi maupun terhadap orang lain. Dengan 

kata lain, dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan akhlak adalah terciptanya 

manusia yang beriman perilaku lahir dn batin yang seimbang (seperti Nabi). 

 

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlak 

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 

akhlak pada khususnya dan pendidikan pada umumnya, ada tiga aliran yang 

sudah amat populer. Pertama aliran Nativisme. Kedua, aliran Emperisme, dan 

ketiga, aliran Konvergensi.
49

 Menurut aliran nativisme bahwa faktor yang 

paling berpengaruh terhadap pembentukan dapat berupa kecendrungan, bakat, 

akal dan lain-lain. Selanjutnya menurut aliran empirisme bahwa faktor yang 

paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari 

luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang 

diberikan.  

Pada aliran konfergensi berpendapat bahwa pembentukan akhlak 

dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar 
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yaitu pendidikan dan pembinaan yang secara khusus, atau melalui interaksi 

dan lingkungan sosial. Aliran yang ketiga, yakni aliran konvergensi itu 

tampak sesuai dengan ajaran islam bahwa manusia memiliki potensi untuk di 

didik, yaitu penglihatan, pendengaran dan hati sanubari. Potensi tersebut harus 

dapat kita syukuri dengan cara mengisinya dengan ajaran dan pendidikan.  

Kesesuaian teori konvergensi tersebut diatas, juga sejalan dengan 

hadits Nabi yang artinya: setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan 

(membawa) fitrah (rasa ketuhanan dan kecendrungan kepada 

kebenaran),maka kedua orang tuanyalah yang membentukan anak itu menjadi 

Yahudi,Nasrani,atau Majusi.( H.R.Bukhari) 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi akhlak terbagi menjadi dua, yaitu faktor dari dalam yaitu 

faktor dari luar yang dalam hal ini adalah kedua orang tua dirumah, guru 

disekolah, dan tokoh-tokoh seperti serta pemimpin di masyarakat. 

 

 

B. Nilai Pendidikan Akhlak 

Nilai pendidikan akhlak adalah bagian dari wujud abstrak kebudayaan 

yang menjadi pedoman bagi prilaku manusia.
50

 Nilai akhlak merupakan wujud 

abstrak yang tidak bisa dilihat akan tetapi bisa dirasakan, dinilai, dipahami dan 

dihayati ketika terjadinya sebuah tingkah laku seseorang. Pendidikan akhlak 

                                                           
50

 Abdullah, “Nilai- nilai Akhlak Mulia  diakses dari http:// eviedu . blogspot. com pengertian 

pendidikan akhlak diakses  pada tangga 02 maret  2017. 
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meupakan proses pengubahan tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, atau 

sarana yang mengantarkan seseorang agar menjadi orang yang berakhlak baik ( 

akhlakul karimah). 

Secara umum, nilai pendidikan akhlak mempunyai dua bagian antara lain: 

1. Nilai pendidikan akhlak yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk 

dilaksanakan oleh manusia. Nabi Muhammad datang dengan ajaran yang 

mempunyai keistimewaan sendiri dibanding dengan ajaran-ajaran yang 

mempunyai keistimewahan sendiri dibanding dengan ajaran-ajaran yang lain. 

Ini membuktikan bahwa ajaran-ajaran yang beliau sampaikan berasal dari 

Allah. Ajaran tersebut benar-benar sempurna dan tidak ada kesalahan 

sedikitpun didalamnya dan setiap nilai- nilai yang ada didalamnya mengarah 

pada akhlak mulia. 

2. Nilai- nilai akhlak yang berasal dari ijtihad para ulama yang menurut mereka 

mempunyai maslahat dan tidak bertentangan dengan syari‟at. Semua sestem 

dan undang-undang yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan mereka 

masuk dalam dua dimensi ini.
51

 Contoh : ketika berjalan kehadapan orang 

yang lebih tua agar menundukan badan sedikit. 

Al-Quran  dan As-Sunnah merupakan sumber yang menjelaskan 

akhlak dengan tepat dan detail. Adapun yang tidak berasal dari kedua, maka 

semuanya itu hanya berupa ijtihat yang kadang dapat diterima dan terkadang 

juga tidak, tergantung sesuai dan tidaknya dengan Al-Qur‟an dan as-sunnah. 
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a. Nilai pendidikan akhlak bagi umat muslim berdiri diatas rasa tanggung jawab 

terhadap perkataan dan perbuatan.  

b. Pendidikan akhlak menyuruh untuk ber ilmu dan berpengetahuan, mendorong 

menutut ilmu  agama yang pokok sebagai kewajiban pribadi. Sementara ilmu- 

ilmu yang berkaitan dengan seluruh urusan dunia dinilai sebagai kewajiban 

kifa’i( jamaah).  

c. Nilai pendidikan akhlak mamilih kebenaran dan kebaikan serta saling 

memberi nasehat, bersabar, beramal dengan kandunganya, bersama diri 

sendiri, orang di sekitar dan seluruh manusia. Dalam artian agar saling tolong 

menolong dan menjunjung kehormatan kaum muslimin. 

d. Nilai pendidikan akhlak menyuruh berbuat kebaikan. 

e. Nilai pendidikan akhlak menetapkan seseorang muslim untuk dijadikan 

teladan yang baik bagi kehidupan.
52

 

Ini merupakan makna-makna yang mendalam dari nilai pendidikan 

akhlak, yaitu kaum muslimin meneladani Rasulullah SAW. Juga adalah nilai- 

nilai pendidikan akhlak juga adalah nilai- nilai pendidikan akhlak yang harus 

disebarkan ditengah-tengah masyarakat, yang salah satunya dengan mengenal 

sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. 

  

                                                           
52

Ali Abdul Halim Mahmud, Op.Cit .h.46-59. 



 

40 
 

 BAB III  

BIOGRAFI SYEH JA’FAR AL-BARZANJI 

 

A. Biografi Pengarang 

Syeh ja‟far Al-barzanji dilahirkan pada hari kamis awal bulan Zulhijjah 

tahun 1126 di Madinah Al-Munawwaroh dan wafat pada hari selasa, selepas asar, 

4 sya‟ban tahun 1177 H dikota Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi‟, 

sebelah bawah makam beliau dari kalangan anak- anak perempuan junjungan Nabi 

Muhammad SAW.
53

  Sayyid ja‟far al-barzanji adalah seorang ulama‟ besar 

keturunan Nabi Muhammad SAW dari kalangan sa‟adah Al-barzanji di Irak. 

Datuk-datuk sayyid ja‟far semuanya ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu 

dan amalnya, keutamaan dan kesalihanya. Beliau mempunyai sifat dan akhlak 

yang terpuji , jiwa yang bersih, sangat pemaaf dan pengampun, zuhud, amat 

berpegang dengan al-quran dan sunnah, wara‟, banyak zikir, senantiasa bertafakur, 

mendahului dalam membuat kebajikan bersedekah, dan pemurah. Namun, 

nasabnya adalah Sayid Ja‟far ibn Hasan Abdul Karim ibn Muhammad ibn Sayid 

Rasul ibn Abdul Sayid Rasul ibn Qolandar ibn Abdul Sayid ibn Isa Husain ibn 

Bayazim ibn Abdul Karim ibn Isa ibn Ali ibn Yusuf ibn Mansur ibn Abdul Aziz 

ibn Abdullah ibn Ismail ibn Al- Imam  Husain ibn Sayidina Ali r.a. semasa 

                                                           

53  Zentijany, “Kitab Al Barzanji Yang Di Karang Oleh Syaikh Ja‟far Ibnu Hasan”  diakses 

dari http://www.jejakislam.com kitab-al-barzanji-yang-di-karang-oleh-syaikh-jafar-ibnu-hasan.html 

pada tangga 02 maret  2017 
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kecilnya beliau telah belajar Al-quran dengan Syaikh  Yamani, dan belajar tadwid 

serta memperbaiki bacaan dengan Syaikh Yusuf As-So‟idi dan Syaikh Syamsudin 

Al- Misri. Antara guru-guru beliau dan ilmu agama dan syariat adalah : Sayid 

Abdul Karim Haidar Al- Barzanji telah menguasai banyak cabang ilmu, antara 

lain: Shorof, Nahwu, Manthiq, Ma‟ani, Bayan, Adab, Fiqh, Usulul, Fiqh, Faraidh, 

Hisab, Usuluddin, Hadits, Usul Hadits, Tafsir, Hikmah, Handasah, A‟rudh, Kalam, 

Lughah, Sirah, Qiraat, Suluk, Tasawuf, Kutub, Ahkam, Rijal, Mustholah. Syeh 

Ja‟far Al-Barzanji juga seorang Qodhi (hakim) dari madzhab Maliki yang 

bermukim di Madinah, merupakan salah seorang keturunan (buyut) dari 

cendikiawan basar Muhammad Bin Abdul Rasul Bin Abdul Sayyid Al-Alwi Al- 

Husain Al- Musawi Al- Saharzuri Al- Barzanji, Mufhi Agung Dari Mazhab Syafi‟i 

Di Madinah. Sang mufti (pemberi fatwa) berasal dari shaharzur,kota kaum Kurdi 

di Irak, lalu mengembara ke berbagai  negeri sebelum bermukim di Kota sang 

Nabi. Disana beliau telah belajar dari ulama- ulama terkenal, diantaranya Syaikh 

Athaallah ibn Ahmad Al- Azhari, Syaikh Abdul Wahab, At- Thanthowi Al- 

Ahmadi, Syaikh Ahmad Al-Asybuli. Beliau telah di ijazahkan oleh para ulama 

antaranya: Syaikh Muhammad At- Thoyib, Al- Fasi,Sayid Muhammad At-

Thobari,Syaikh Muhammad Ibn Hasan Al- A‟jimi, Sayid Musthafa Al-

Bakri,Syaikh Abdullah As-Syubari Al- Misri. Syaikh Ja‟far Al-Barzanji, selain 

dipandang sebagai muft, beliau juga menjadi khatib di Majsid Nabawi dan 

mengajar didalam masjid yang mulia tersebut. Beliau terkenal bukan saja karna 

ilmu, akhlak dan taqwanya, tetapi juga dengan kekeramatan dan kemakbulan 
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doanya. Penduduk Madinah sering meminta beliau berdoa untuk hujan pada 

musim- musim kemarau. 

Beberapa kitab karangan Syeh Ja‟far selain kitab maulid al-barzanji ini juga 

menulis kitab lain diantaranya: risalah yang Dinamakan Jaliyah Al- Kardi Bi 

Ashabi Sayyid Al- Karbi Wa Al-Ajm. Kitab Manaqib Syaikh Abdul Qodir Al- 

Jailani. 

B. Sejarah Penulisan Al-Barzanji 

Al-barzanji atau barzanji adalah suatu do‟a-do‟a, puji-pujian dan penceritaan 

riwayat Nabi Muhammad SAW yang biasa dilantunkan dengan irama atau nada. 

Isi berzanji bertutur dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW yakni silsilah 

keturunanya, masa kanak- kanak, remaja, dewasa, hingga diangkat menjadi rasul. 

Didalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad 

serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. Nama Barzanji 

diambil dari nama pengarangnya, seorang sufi bernama Syeh Ja‟far bin Husain bin 

Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji. Beliu adalah pengarang kitab Maulid 

yang termasyur dan terkenal dengan nama Mawlid Al-barzanji, krya tulis tersebut 

sebenarnya berjudul „Iqd Al-Jawahir( kalung permata ) atau „Iqd Al-Jawhar fi 

Mawlid An-Nabiyyin Azhar.
54

 Barzanji sebenarnya adalah nama sebuah tempat di 

kurdistan Barzanji, nama Al-barzanji menjadi populer yahun tahun 1920 an ketika 

                                                           
54 As'ad Al-Tabi'in Al-Andalasi, Sejarah Al-Barzanji dan perkembangannya ”  diakses dari  

http://a2dcollection.blogspot.co.id sejarah-al-barzanji-dan-perkembangannya.html pada tangga 02 

maret  2017 

 

https://plus.google.com/118370581881716855391
http://a2dcollection.blogspot.co.id/2014/12/sejarah-al-barzanji-dan-perkembangannya.html
http://a2dcollection.blogspot.co.id/
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syekh Mahmud Al-barzanji memimpin pemberontakan nasional kurdi terhadap 

inggris yang pada waktu itu menguasai Irak. Kitab Maulid Al-barzanji karangan 

beliau ini termasuk salah satu kitab Maulid yang paling populer dan paling luas 

tersebar kepelosok negeri arab dan islam, baik Timur maupun Barat. Bahkan 

banyak kalangan Arab dan non Arab yang menghafalnya dan mereka membacanya 

dalam acara- acara keagamaan yang sesuai. Kandunganya merupakan Khulasah 

(ringkasan) sirah nabawiyah yang meliputi kisah kelahiran beliau, pengutusanya 

sebagai rasul, hijrah,peperangan hingga wafatnya. 

Historisitas Al-barzanji tidak dapat dipisahkan dengan moment besar 

perihal peringatan maulid Nabi Muhammad SAW untuk yang pertama kali. 

Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada mulanya diperingati 

untuk membangkaitkan semangat umat islam. Sebab waktu itu umat sedang 

berjuang keras mempertahankan diri dari serangan tentara salib Eropa, yakni dari 

Prancis, Jerman,dan Inggris. Kita mengenal itu sebagai Perang Salib. Pada tahun 

1099 M tentara salib telah berhasil merebut Yerusalem dan menyulap Masjidil 

Aqsa menjadi gereja. Umat islam saat itu kehilangan semangat perjuangan dan 

persaudaraan ukhuwah. Secara politis memang umat islam terpecah belah dalam 

banyak kerajaan dan kesultanan. Meskipun ada satu khalifah tetap satu dari 

Dinasti Bani Abbas dikota Baghda, namun hanya sebagai lambang persatuan 

spiritual adalah sultan Salaluddin Yusuf Al- Ayyubi dalam literatur sejarah Eropa 

dikenal dengan nama saladin, seorang pemimpin yang pandai mengena hati rakyat 

jelata. Salaliddin memerintah pada tahun 1174-1193 M atau 570-590 H pada 
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Dinasti Bani Ayyub katakanlah dia setingkat Gubenur. Meskipun salahuddin 

bukan orang arab melainkan berasal dari suku kurdi, pusat kesultananya berada 

dikota Qahirah (kairo), mesir, dan daerah kekuasaanya membentang dari Mesir 

sampai Suriah dan Semenajung Arabia. Menurut Salahuddin, semangat juang 

umat islam harus dihidupkan kembali dengan cara mempertebal kecintaan umat 

kepada Nabi mereka. Salahuddin menghimbau kepada umat Islam diseluruh dunia 

agar hari lahir Nabi Muhammad SAW, yang setiap tahun berlalu begitu saja tanpa 

diperingati, kini harus dirayakan secara massal. 

Sebenarnya hal itu bukan gagasan murni Salahuddin, melainkan usul dari 

iparnya, Muzaffaruddin Gakburi yang menjadi Atabeg ( setingkat bupati) di ibril, 

suriah Utara. Untuk menghimbau maraknya peringatan Natal oleh umat Nasrani, 

Muzaffarudin di istananya sering menyelenggarakan peringatan maulid Nabi., 

Cuma perayaanya bersifat lokal dan tidak setiap tahun. Adapun Salahuddin ingin 

agar perayaan maulid Nabi menjadi tradisi bagi umat islam diseluruh dunia dengan 

tujuan meningkatkan semangat juang, bukan sekedar perayaan tahun biasa. Ketika 

Salahuddin mempinta persetujuan dari Khalifah di Baghdad yakni An-Nashir, 

ternyata Khalifah setuju. Maka pada musim ibadah haji bulan Dzulhijjah 597 H / 

1183 M, Salahuddin sebagai penguasa Haramain ( dua tanah suci, Mekah dan 

Madinah) mengeluarkan intruksi kepada seluruh jamaah haji, agar kit kembali 

kekampung halaman masing-masing segera menyosialkan kepada  masyarakat 

islam dimana saja berada, bahwa mulai tahun 580 /1184 M  tanggal 12 Rabiul 

Awal dirayakan sebagai hari Mauld Nabi dengan berbagai kegiatan yang 



 

45 
 

membangkitkan semangat umat islam. Salah satu kegiatan yang diprakasai oleh 

sultan Salahuddin pada peringatan Maulid Nabi yang pertama kali tahun 1184 

(580 H) adalah menyelenggarakan sayembara penulisan riwayat Nabi serta puji- 

pujian bagi Nabi dengan bahasa yang seindah mungkin. Seluruh ulama dan 

sastrawan diundang untuk mengikuti kompetensi tersebut. Pemenang yang 

menjadi juara pertama adalah Syeikh Ja‟far Al-barzanji. Ternyata peringatan 

Maulid Nabi yang diselenggarakan sultan Salahuddin itu membuahkan hasil yang 

positif. Semangat umat islam menghadapi Perang Salib bergelora kembali. 

Salahuddin berhasil menghimpun kekuatan, sehingga pada tahun 1187 ( 583 H) 

Yerusalem direbut oleh Salahuddin dari tangan Eropa, dan Masjidil Aqsa menjadi 

masjid kembali,sampai hari ini. Ajaran islam memperlihatkan hukum 

pertimbangan antara yang subut (tetap) dan tatawwur ( berkembang). Hukum 

ibadah mahdah adalah subut, tidak boleh ada inovasi dan pembaharuan, sedang 

hukum ibadah sosial atau muamalah ke masyarakatan adalah tatawwur. 

Sehubungan dengan itu, para ulama menetapkan sebuah kaidah usul, “hukum 

dasar dalam ibadah( mahdah) adalah haram, kecuali ada dalil sebaliknya (yang 

menghalalkanya). Sedang ibadah sosial (gairu mahdah) adalah boleh, kecuali ada 

dalil sebaliknya (yang mengharamkanya). 

Peringatan Maulid Nabi termasuk ibadah sosial yang memiliki nilai- nilai 

posif sebagai sarana untuk memperkenalkan syiar islam. Peringatan Maulid Nabi 

bukanlah sesuatu yang bid‟ah, justru perlu ditradisikan sebagai sarana dakwah 

islam. Kecuali jika dalam peringatan itu, terdapat hal-hal yang bertentangan 
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dengan esensi ajaran islam, maka tentu saja tidak diperbolehkan. Tetapi, bukan 

peringatanya yang dilarang, melainkan isi amalan dalam peringatan itu yang 

bertentangan dengan nilai-nilai islam. Sampai sekarang dunia islam terbelah dua 

dalam menyikapi peringatan Maulid Nabi. Arab Saudi adalah pelopor negara yang 

tidak memperkenankan peringatan Maulid Nabi. Sedang negara islam lainya, 

seperti Maroko,Libya,Iran dan indonesia mewakili dunia muslim yang setiap tahun 

memperingatinya. Memperingati hari lahir Nabi sangat lekat dengan kehidupan 

warba NU. hari senin, 12 Rabiul Awal, sudah dihapal luar kepala oleh anak- anak 

warga NU, acara yang disuguhkan dalam peringatan itu amat variatif, biasanya, 

ada yang mengirimkan masakan- masakan spesial untuk  dikirimkan ke beberapa 

tetangga kanan dan kiri. Didalam acara tersebut juga dibacakan tentang syiar 

Barzanji atau diba‟.  

Barzanji adalah buku sastra yang memuat sejarah biografi Nabi. Ia ditulis 

sesuai dengan setting sosal dimasanya. Sebagai karya sastra kitab Barzanji perlu 

mendapatkan apresiasi
55

. Selanjutnya umat islam di indonesia, tanggal 12 Rabi‟ul 

Awal dipandang sangat penting, karena pada tanggal itulah Nabi Muhammad 

SAW dilahirkan. Selain itu karena pribadi Nabi Muhammad SAW sendiri yang 

dijadikan Tuhan sebagai pribadi yang menarik. Segi menariknya antara lain 

sebagai berikut: 
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Fattah Abdul Munawir, Tradisi Orang- Orang(Yogyakarta: pustaka pesantren, 2008), h. 

293-294. 
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1. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, penutup sekalian Nabi 

dan Rasul. Dalam Al-Quran disebutkan: 

             

    

Artinya:Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi 

dia adalah utusan Rasulullahdan penutup para nabi-nabi,dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu.(Q.S Al-Ahzab,33:40).
56

 

 

2. Nabi Muhammad SAW di utus Tuhan sebagai uswatun hasanah atau teladan 

yang baik. Dalam Al-Quran disebutkan: 

             

   

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

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

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.(Q.S. Al-

Ahzab,33:21).
57

 

 

3. Allah SWT dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi Muhammad. Hal 

ini disebutkan dalam Al-Quran : 
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Departemen Agama,  Al-Quran Dan Terjemah  , Op.Cit.h.674. 
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Artinya:Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 

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

ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.(Q.S.Al-Ahzab,33:56) 

 

Hikmah yang dapat diambil dari memperingati hari kelahiran Nabi 

Muhammad SAW sangatlah beraneka ragam. Dalam sejarah, ternyata Nabi 

Muhammad SAW adalah tokoh yang berhasil dan memiliki pengaruh yang 

cukup luas. Disadari atau tidak disadari bagi umat manusia, itulah yang telah 

menjadi ketetapan Allah SWT, dan hal itu ditegaskan dalam Al-Quran bahwa 

Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang baik. 

Keteladanan Nabi Muhammad SAW adalah air penyejuk bagi jiwa- 

jiwa yang gersang khususnya generasi muda yang sering kehilangan jati diri 

dalam mengimitasikan dirinya dengan orang lain. Pribadi Rasulullah 

merupakan teladan yang wajib diikuti dan ditiru. Kita mengetahui bahwa 

seluruh aspek kehidupan beliau, yang dimulai dari kehidupan anak-anak, 

remaja, kehidupan rumahnya tangganya hingga kegiatanya ditengah-tengah 

masyarakat, merupakan teladan yang dapat kita ambil hikmahnya. Karena itu 

Allah mengingatkan kita: 
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Artinya:Katakanlah:"Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, 

niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu". Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S. A-l-Imran,3:31).
58

 

 

Ayat tersebut mengingatkan kalau kita ( umat islam) memang benar- 

benar mencintai Allah, maka haruslah meneladini Nabi berarti kecintaanya 

pada Allah masih dipertanyakan. Kemudian untuk dapat meneladani Nabi kita 

harus mengenal dan mengetahui bagaimana perjalanan hidup Nabi. Sebab 

mana mungkin kita dapat mencontoh dan meneladani pribadi Nabi 

Muhammad SAW kalau kita sendiri “buta” terhadap sejarah kehidupan beliau. 

Maka dari itu umat islam harus belajar mengenali kehidupan Nabi lewat buku- 

buku sejarah atau kitab- kitab tarikh. Diantaranya kitab- kitab yang 

berkembang adalah kitab berzanji, burdah, diba‟i. Kitab- kitab tersebut 

kemudian dikenal sebagai pegangan kaum nahdiyin yang kemudian 

dijawantahkan dalam setiap kehidupan dengan bentuk kehidupan dengan 

bentuk yang dikaloborasikan melalui sholawatan. Bersahalawat adalah salah 

satu bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Kenikmatan dalam 

membaca shalawat adalah ungkapan kecintaan kepadanya. Karena iti menurut 

Nabi Muhammad, orang yang paling dekat dengan beliau pada hari kiama 

adalah orang yang paling banyak membaca shalawat kepadanya, artinya, 

orang yang paling mencinyainya.  

 

 

                                                           
58
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C. Isi Kandungan Kitab Al-Barzanji 

Kitab Al-Barzanji ditilis dengan tujuan untuk meningkatkan kecintaan 

kepada Rasulullah SAW dan meningkatkan akhlak atau perangai terhadap Rasul. 

Dalam kitab itu riwayat Nabi Muhammad SAW dilukiskan dengan bahasa yang 

indah dalam bentuk puisi dan prosa ( nasr) dan kasidah yang sangat menarik. 

Secara garis besar, paparan al-barzanji antara lai: 

a. Silsilah Nabi adalah : Muhammad bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdul 

Manaf bin Qusay bin kitab bin Murrah bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Nizar 

bin Maiad bin Adnan. 

b. Pada masa kecil banyak kelihatan luar biasa pada dirinya. 

c. Berniaga ke Syam ( Suriyah) ikut pamanya ketika masih berusia 12 tahun. 

d. Menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. 

e. Diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, dan mulai menyiarkan agama 

sejak saat itu hingga umur 62 tahun. Rasulullah meninggal di Madinah setelah 

dakwahnya dianggap telah sempurna oleh Allah SWT. 

Dalam berzanji diceritakan bahwa kelahiran kelahiran kekasih Allah ini 

ditandai dengan banyak peristiwa ajaib yang terjadi saat itu, sebagai genderang 

tentang kenabianya dan pemberitahuan bahwa Nabi Muhammad adalah pilihan 

Allah. Saat Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan telungkup, dengan 

meletakkan dua belah tanganya dipermukaan bumi dan kepalanya mengenadah 

kelangit yang tinggi.  
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Sebagaimana di terangkah dalam kitab al-berzanji pada bab V bait pertama 

yang burbunyi: 

 
 

Artinya: Nabi Muhammad SAW, lahir dalam posisi relungkup, dengan 

melatakkan dua belah tanganya dipermukaan bumi dan mengangkat 

kepalanya menengadah ke langit yang tinggi.
59

 

Dalam riwayat yang lain dikisahkan Muhammad dilahirkan langsung 

bersujud, pada saat yang bersaaman itu pula istana Raja Kisrawiyah retak 

terguncang hingga empat belas beradanya terjatuh. Maka, hancur luluhlah 

kemaharajaan kisra, karena tergoncang dengan kejadian besar kelahiran Nabi 

Muhammad SAW. Bahkan, dengan lahirnya Nabi Muhammad kemuka bumi 

mampu memadamkan api sesembahan kerajaan persi yang diyakini tak bisa 

dipadamkan oleh siapapun selama ribuan tahun. Sebagaimana diterangkan dalam 

kitab al- barzanji pada bab VI bait ke 9 sampai 14 yang bersembunyi: 

 

 

 Artinya: Akhirnyabeliau meletakkan Hajar Aswat pada kain, kemudian mereka 

disuruh mengangkatnya bersama- sama menuju ketempat asalnya.mereka 

dengan serentak mengangkat Hajar Aswat menuju kesudut Kakbah.kemudian 

oleh beliau SAW, batu itu diletakkan kembali pada tempat semula,sehin gga 

sampai sekarang.
60
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Keagungan akhlaknya tergambar dalam setiap prilaku beliau sehari- hari. 

Sekitar umur tiga puluh lima tahun, beliau mampu mendamaikan beberapa kabilah 

dalam hal peletakan batu Hajar Aswad di Ka‟bah.
61

 Ditengah masing- masing 

kabilah yang bersitegang mangaku dirinya yang berhak meletakan Hajar Aswad, 

Rasulullah tampil justru tidak mengutamakan dirinya sendiri, melainkan bersikab 

akomodatif dengan meminta kepada setiap kabilah untuk memegang setiap ujung 

sorban yang ia letakan diatasnya Hajar Aswad. Keempat perwakilan kabilah itu 

pun lalu mengangkat sorban berisi Hajar Aswad, dan Rasululullah kemudian 

mengambilnya lalu meletakkan di Ka‟bah.  

Sebagaimana diterangkan dalam kitab al-barzanji pada bab XI bait ke 8-10 

yang berbunyi: 

 

 

Artinya: Seluruh pendapat istana dikerajaan Kisra luluh lantak berserakan. 

Yang telah dibangun dan ditinggalkan oleh anusyarawan. Empat belas 

menara tinggi yang menjulang ke angkasa runtuh berantakan. Hancur 

luluhlah kemaharajaan Kisra, karena tergoncang dengan kejadian besar 

kelahiran Nabi Muhammad SAW.Semua api pemujaan di seluruh tanah 

jajahan persi padamseketika. Karena terbitnya purnama Muhammad yang 

bersinar terang.
62
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Kisah lain yang juga bisa dijadikan teladan adalah pada suatu pengajian 

seseorang sahabat dapat terlambat, lalu ia tidak mendapati ruang kosong untuk 

duduk. Bahkan, ia minta kepada sahabat yang lain untuk menggeser tempat 

duduknya, namun tak ada satu pun yang mau. Ditengah kebingunganya, 

Rasulullah SAW memanggil sahabat tersebut dan memintanya duduk 

disampingnya. Tidak hanya itu, Rasul kemudian melipat sorbanya lalu 

memberikannya pada sahabat tersebut untuk dijadikan alas tempat duduk. Melihat 

keagungan akhlak Nabi Muhammad, sahabat tersebut dengan berlinangan air 

mata lalu menerima sorban tersebut namun tidak menjadikanya alas duduk, tetapi 

justru mencium sorban Nabi Muhammad SAW tersebut. Bacaan shalawat dan 

pujian kepada Rasululla bergema saat kita membacakan berzanji diacara 

peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, Ya  Nabi Salam „alaika, Ya rasul 

salam „alaika,Ya Habib salam „alaika, shalawatullah „alaika ( Wahai Nabi salam 

untukmu, Wahai Rasul salam untukmu, wahai kekasih salam untukmu, shalawat  

Allah padamu). Kemudian, apa tujuan dari peringatan Maulid Nabi dan bacaan 

shalawat serta pujian kepada Rasulullah? Dr. Sa‟id Ramadlan Al-Buthi menulis 

dalam kitab fiqh Al-Sirah Al-Nabawiyyah:” tujuanya tidak hanya untuk sekedar 

mengetahui perjalanan Nabi dari sisi sejarah saja. Tapi agar kita mau melakukan 

tindakan aplikatif yang menggambarkan hakikat islam yang paripurna dengan 

mencontoh Nabi Muhammad SAW”. Sarjana islam meneliti islam, Annemarie 

Schimmel dalam bukunya, Dan Muhammad adalah Utusan Allah:  penghormatan 

terhadap Nabi SAW dalam islam, menerangkan bahwa teks asli karangan ja‟far 
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Al-barzanji, dalam bahasa Arab, sebetulnya berbentuk prosa. Namun, para 

penyair kemudian mengolah kembali teks itu menjadi untaian syair, sebentuk 

ealogy bagi sang Nabi.Pancaran kharisma Nabi Muhammad SAW terpantul pula 

dalam sejumlah puisi, yang termasyur: seuntai kita untuk pribadi utama, yang 

didendangkan dari masa ke masa. Untaian itulah yang tersebar berbagai negeri 

keasia dan afrika, tak terkecuali Indonesia. Tidak tertinggal oleh umat islam 

penutur bahasa Swahili di afrika atau penutur bahasa undo di India,  kita pun 

dapat membaca versi bahasa Indonesia dari syair itu, meski kekuatan puitis yang 

terkandung dalam bahasa arab kiranya belum sepenuhnya terwadahi dalam bahasa 

kita sejauh ini. Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa karya Ja‟far Al- 

Barzanji merupakan biografispuitis Nabi Muhammad SAW. Dalam garis 

besarnya, karya ini terbagi dua: „Natsar‟ dan „Nadhom‟. Bagian Natsar terdiri 19 

sub bagian yang memuat 355 untain syair, dengan mengolah bunyi” ah” pada 

tiap- tiap rima akhir. Seluruhnya menurutkan riwayat Nabi Muhammad SAW, 

mulai dari saat menjelang beliau dilahirkan hingga masa- masa tatkala paduka 

mendapat tugas kenabian. Sementara, bagian Nadhom terdiri atas 16 sub bagian 

yang memuat 205 untaian syair, dengan mengolah rima akhir „nun‟. Dalam 

untaian prosa lirik atau sajak prosa itu, terasa betul adanya keterpukauan sang 

penyair oleh sosok dan akhalak sang Nabi. Dalam bagian Nadhom misalnya, 

anatara lain di ungkapkan sapaan kepada Nabi pujaan “ Engkau Mentari, Engkau 

Rembulan Dan Engkau Cahaya Diatas Cahaya”.Diantara idom- idom yang 
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terdapat dalam karya ini, banyak yang dipungut dari alam raya seperti matahari, 

bulan,  purnama, cahaya, satwa, batu, dan lain- lain. 

 

D. Nilai Pendidikan Dalam Syair Berzanji 

Kejayaan seseorang terletak pada akhlaknya, akhlak yang baik selalu 

membuat seseorang disekitarnya menjadi tenang, aman, dan terhindar dari 

perbuatan yang tercela. Seseorang yang berakhlak buruk menjadi sorotan bagi 

sesamanya, bagi keluarga, masyarakat dan negara. Sebagai contoh: tindakan 

melanggar norma- norma yang berlaku dikehidupan, tindakan dengan 

menampilkan sifat- sifat tercela serta tidak melaksanakan kewajiban yang 

seharusnya dikerjakan secara obyektif, maka yang demikian ini akan 

menyebabkan kerusakan susunan sistem lingkungan. Dasar hidup manusia selalu 

ingin mencari kebahagian. Secara intriks mencari kebahagian yang menyeluruh 

dan kebaikan yang tinggi. Tujuan setiap sesuatu adalah mencapai kebahagiaan 

dunia dan akhirat. 

Allah juga menggambarkan kehidupan yang penuh dengan kemuliaan 

pada diri rasulullah, sejarah panjang telah mencatat bahwa dengan akhlaknya, 

beliau telah memenuhi kewajiban dan menunaikan amanah. Rasulullah mengajak 

umat manusia untuk bertauhid dan menjauhkan umat dari syirik. Rasulullah yang 

mengobarkan revolusi islam telah berhasil membawa kemenangan gemilang, 

meski tidak menyandarkan kekuatan pada perlengkapan perang yang canggih 

maupun strategi perang yang jitu. Semua kesuksesan perjuangan Rasulullah 
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tersebut lebih banyak ditopang oleh kearifan, keberanian, kesadaran, dan keadilan 

yang mendorong oleh semangat menegakkan akhlakul karimah. Dalam kondisi 

apapun yang berhadapan dengan siapapun senantiasa mempraktekkan akhlakul 

karimah secara nyata dan konsisten. Semua yang pernah berhadapan dan 

mengenalnya tidak satupun yang tidak mengagumi perilaku dan akhlaknya, 

sekalipun ia seorang yang kafir. Nilai baik dan buruk yang disifati dengan islam 

adalah akhlak, artinya perilaku yang ukuranya mewarnai cara berfikir, bersikap, 

dan bertindak seorang muslim terhadap dirinya, terhadap Allah dan Rasul- Nya, 

terhadap masyarakat serta terhadap negara.. 

Nilai akhlak dalam kitab Al- Barzanji dimulai dengan rendahnya/ 

ketawadlu‟an dari sang penyair. Syeh Ja‟far ketika mengawali penulisan tentang 

syairnya dengan menundukkan diri kepada sang pencipta dengan puji- pujian 

yang indah. Mengagungkan Rasulullah SAW sebagai Nabi terakhir zaman yang 

selalu disebut tiap waktu tanpa henti pengikutnya dengan sebutan sholawat. 

Berdo‟a atas keluarga Rasulullah, sahabat- sahabatnya serta kaum muslimin yang 

selalu mengikuti ajaranya. Pengakuan atas dirinya yang lemah dengan 

permohonan perlindungan dari kesesatan pada jalan kesalahan dan derap 

langkahnya. Kebesaran Syakh Ja‟far sebagai imam, khatib dan guru besar di 

masjid Nabawi serta perang yang menerbitkan bermacam- macam buku tidaklah 

menjadikan pengarang bangga atas dirinya bahkan tiada menyebut sebaipun 

tentang kebesaran Syeh Ja‟far dalam sair kitab Al-Barzanji. Dalam muqodimmah 

disebutkan yang artinya: surga dan kenikmatanya itu bagi orang memohon rahmat 
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kesejahteraan dan keberkahan atasnya (Nabi Muhammad) dengan Nama Allah 

Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. 

1. Saya, penulis kitab maulid ini (Syeh Ja‟far bin Hasan Al-Barzanji) mulai 

menulis karya tulis ini dengan nama Dzat yang Maha Tinggi 

2. Dengan memohon banyaknya limpahan berkah atas apa yang diberikan 

Allah kepadanya, dan dia karuniakan nikmat kepadanya. 

3. Saya memuji dengan pujian yang sumbernya mudah tidak susah 

4. Saya memohon karunia Allah Ta‟ala akan keridhoan yang khusus bagi 

keluarga beliau yang suci. 

5. Dan umumnya ( keridhoan) bagi para sahabat, para pengikut dan orang 

yang dicintainya 

6. Dan saya minta tolong Kepada- Nya akan petunjuk untuk menempuh jalan 

yang jelas dan terang 

7. Dan terpelihara dari kesesatan di tempat- tempat dan jalan- jalan 

kesalahan. 

8. Saya sebarluaskan sebagian kisah kelahiran Nabi (SAW) dengan 

mengenakan kain baik dan indah 

9. Berwujud nadhom ( puisi) mengenai keturunan yang mulia sebagai kalung 

yang mana telinga itu terhias dengan perhiasanya. 

10. Karena sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan keculi dengan 

pertolongan Allah. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengantar 

Kitab berzanji terdiri dari tujuh puluh enam halaman yang terbagi menjadi 

dua bagian yaitu, dalam bentuk prosa dan dalam bentuk syair. Keduanya bertutur 

tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW yang mencakup silsilah keturunanya, 

masa kanak-kanak, remaja, pemuda, hingga, diangkat menjadi rasul. Karya itu 

juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang memiliki Nabi Muhammad SAW, serta 

berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia inilah sebagai 

keindahanya syair dari al-Barzanji. 

Aduhai Nabi, damailah engkau 

Aduhai Rasul, damailah engkau 

Aduhai Kekasihku, damailah engkau 

Sejahteralah engkau 

Telah terbit purnama ditengah kita 

Maka tenggelam semua purnama 

Seperti cantikmu tak pernah kupandang 

Aduhai wajah ceria 

Engkau matahari, engkau purnama 

Engkau cahaya diatas cahaya 

Engkau permata tak terkira 

Engkau lampu disetiap hati 

Aduhai kekasih,duhai Muhammad 

Aduhai pengantin rupawan 

Aduhai yang kokoh, yang terpuji 

Aduhai imam dua kiblat 

 

Untuk mendapatkan pemahaman dan makna dari sebuah karya sastra 

diperlukan kejelian yang mendalam,ketenangan dalam berfikir serta kesiapan 

batin. Salah satu keunikan dalam syair al-Barzanji adalah penggunaan bahasa 
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yang bagus dan perlu diketahui untuk mengartikan sebuah syair tidak dapat 

dipahami secara tekstual seperti memahami bacaan dalam buku- buku umum 

yang ada. Dalam kitab berzanji terutama pada bab nadzam (puisi) tidak dapat 

langsung diartikan secara urut. Menurut beliau struktur penulisan nadzam zigzag 

(acak) sama halnya ketika manusia memahami karya sastra laiSnya seperti pantun 

gurindam, ataupun puisi yang ada pada masa sekarang. Berdasarkan uraian diatas, 

penilisa berpendapat bahwa untuk memahami sebuah karya sastra harus 

mempunyai pengetahuan yang luas tentang ilmu bahasa terutama ilmu tentang 

syair dan seringnya orang menyalahkan syair berzanji karena mengartikan secara 

urut pada bab nadzam. Sekilas penulis berpendapat sama, ketika membaca kitab 

al-barzanji khususnya pada bab nadzam. Susunan kalimat yang acak membuat 

fikiran dan hati menyalahkan apa yang ada dalam kitab al-barzanji (syirik). 

Karya sastra kitab yang ditulis oleh Syeh Ja‟far bin Hasan al-barzanji serat 

dengan nilai pendidikan akhlak. Serta tersebut dibuat dengan tujuan gar umat 

manusia memperhatikan kepribadian Rasulullah sebagai Uswatun Khasanah yang 

tergambar dalam sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah sendiri. Kelompok 

Nadiyyin merupakan kelompok yang sering melaksanakan ritual sholawat sebagai 

ibadah dan hal itu telah menjadi amalan wajib dalam beberapa kegiatan seperti 

syukuran, khitanan, tingkeban, pernikahan serta mauludan. Secara psikologi 

amalan tersebut mempengaruhi jiwa kaum Nahdiyyin namun untuk mengetahui 

lebih jauh tentang isi kitab al-Barzanji, kaum Nahdiyyin belum melaksanakan 

secara keseluruhan. 



 

60 
 

B. Materi  Akhlak Dalam Kitab al-Berzanji 

Setelah memulai penelitian dan dukungan oleh sumber yang releven 

terhadap skripsi ini, maka penulis menemukan materi akhlak yang terkandung 

dalam kitab Al-barzanji Karya Syeh Ja‟far Al-barzanji sebagi berikut: 

1. Akhlak Kepada Allah SWT  

Hal itu dapat dilihat dalam kitab Al-Barzanji pada bab 1, bait ke 1-

2 yang berbunyi: 

 

Artinya: Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang 

saya mulai mendiktekan dengan nama Dzat Yang Maha Tinggi dengan 

memohon banyaknya limpahan berkah atas apa yang diberikan Allah 

kepadanya dan Dia karuniakan nikmat kepadanya. Saya memuji dengan 

pujian yang sumbernya mudah tidak susah.
63

 

 

Orang muslim melihat dalam dirinya nikmat-nikmat Allah Ta-ala 

yang tidak dapat dikalkulasikan dalam bentuk angka dari sejak ia berupa 

sperma diperut ibunya hingga ia menghadap Allah SWT. Oleh karena itu 

patutlah kita sebagai hamba untuk selalu bersyukur disetiap permulaan 

amal. Itulah yang ia gambarkan dalam bait tersebut dengan ia bersyukur 

kepada-Nya atas nikmat-nikmat tersebut. Ini etikanya terhadap Allah SWT  

sebab tidak bermoral mengingkar nikmat, menentang keutamaan pemberi 

nikmat, memungkiri kebaikan-Nya dan memungkiri nikmat-nikmat-Nya. 
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 Majmu‟ah Mawalid Wad‟iyah, h. 27 



 

61 
 

Segala apa yang hendak dilakukan ada baiknya dikaitkan dengan Allah 

SWT, diantaranya adalah melalui pekerjaan dengan menyebut nama Allah 

SWT. Nilai itulah yang perlu disadari oleh para muslimin ketika membaca 

dan mengamalkan syair Al-Barzanji bahwa segala sesuatu amal sholehah 

harus dikaitkan dengan Allah sebagai Dzat yang maha tinggi sehingga 

tidak menjadi hal atau amal yang tertolak, sebagaimana Rasulullah 

bersabda dalam salah satu hadistnya” Sesungguhnya setiap amalan itu 

dimulai dengan niat, dan segala amalan itu tergantung pada niatnya 

(H.R.Al-a‟immah as-sittah (imam yang enam: yaitu Al-Bukhari, muslim, 

Abu Daud, an-Nasa‟i, attirmidzi dan ibnu Majah) dari Umar bin Al- 

khattab).
64

 

 

2. Akhlak Terhadap Makhluk  

a. Akhlak Dalam Pergaulan 

Hal itu dapat dilihat dalam kitab Al-Barzanji pada bab II, bait 

ke 20 yang berbunyi: 

 
 

Artinya: Mereka meninggalkan perzinahann, makancacat 

perzinahan itu tidak menimpa mereka, dari adam sampai ayah ibunya.
65
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Begitu buruknya jalan, Allah SWT langsung menegur didalam 

kitab suci Al-Qur‟an dan memberikan sangsi didunia melalui surat An-

Nur ayat 2 yaitu perempuan yang berzinah dan laki-laki yang berzinah, 

maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya dengan seratus kali dera. 

Itu merupakan hukuman didunia belum lagi siksa yang akan diterima 

ketika ajal telah datang pada manusia.
66

  

Bait tersebut menjelaskan bahwa, pertama, meninggalkan 

perzinahan adalah tindakan yang sangat ditekan dalam ajaran Islam. 

Sebagai mana kita ketahui bersama bahwasanya kondisi atau situasi 

masyarakat sebelum datangnya ajaran Nabi Muhammad SAW, 

masyarakat arab berada dalam asa kelam yaitu pada masa kemunduran 

dalam hal moralitas. Pada masa kondisi itu, keluarga Rasulullah 

mampu menjaga kesucian hidup sehingga kecacatan yang terjadi pada 

masyarakat arab tidak terjadi di keluarga Rasulullah SAW. Nilai 

hikmah yang dapat dambil adalah menjaga diri pribadi dari pergaulan 

yang tidak terpuji sebagaimana digambarkan dalam bait diatas 

tersebut. Diantara hikmah diharamkanya zina adalah sebagai berikut: 

untuk menjaga kesucian masyarakat islam. Melindungi kehormatan 

kaum muslimin dan kesucian dari mereka. Mempertahankan 
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kemuliaan mereka, menjaga kemuliaan nasab mereka dan menjaga 

kebeningan jiwa mereka.
67

  

Kedua, seseorang muslim menjadi terhormat dikarenakan sikap 

yang dilakukan pada kehidupanya dan itu semua merupakan proses 

hasil dari perbuatanya sendiri. Memanusiakan manusia itulah tujuan 

dari pendidikan akhlak dan tidak dipungkiri bahwa untuk menjaga 

utuhnya pergaulan atau persahabatan diperlukan sikap tahu diri, sopan 

terhadap sekitar kita. Orang muslim meyakini bahwa saudara 

seagamanya mempunyai hak dan etika-etika yang harus ia terapkan 

terhadapnya. Kemudian ia melaksanakannya kepada saudara 

seagamanya, karena ia berwajiban bahwa itu adalah ibadah kepada 

Allah Ta‟ala, dan upaya pendekatan kepada-Nya. Selain yang 

dicontohkan Rasulullah dalam bait diatas, ada beberapa Akhlak yang 

harus diterapkan ketika dalam pergaulan, diantaranya adalah: ia 

mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudara kita, berjabat 

tangan, dan menjawab salamnya. Jika ia bersin dan membaca 

alhamdulillah, maka jawablah dengan Yarhamukallah (mudah-

mudahan Allah merahmatimu). Kemudian orang yang bersin berkata 

Yahdikumullah wa yuslihu balakum (semoga Allah memberimu 

petunjuk dan memperbaiki hatimu). Menjenguk saudara yang sedang 

sakit dan mendoakan kesembuhan untuknya. Menyaksikan jenazah 
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tetangganya jika ia meninggal dunia. Menasihatinya jika ia meminta 

nasihat dalam suatu persoalan dengan menjelaskan apa yang ia 

pandang baik. Mencintai untuknya apa yang ia cintai untuk dirinya 

sendiri dan membenci untuknya apa yang ia benci untuk dirinya 

sendiri. Menolong dan tidak menelantarkannya kapan saja ia 

membutuhkan pertolongan dan dukungan. Tidak menimpakan 

keburukan  kepadanya. Rendah  hati dan tidak sombong kepadanya 

dan tidak menyuruh berdiri dari kursinya agar ia dapat duduk 

diatasnya. Tidak mendiamkanya lebih dari tiga hari. Tidak 

menggunjingnya, tidak menghinanya, tidak mencacinya, tidak 

melecehkanya, tidak menggelarinya dengan gelaran yang tidak baik 

dan tidak mengembangkan pembicaraanya untuk merusaknya.
68

 

b. Akhlak Terhadap Anak 

Hal itu dapat dilihat dalam kitab Al-Barzanji pada bab III, bait 

ke 16 yang berbunyi: 

 
Artinya: Apa bila kamu melahirkan berilah ia nama 

Muhammad karena akhirnya terpuji.
69 

 

Bait tersebut menjelaskan kepada kita bahwa pemberian nama 

yang baik kepada anak merupakan kewajiban orang tua. Anak akan 

bahagia apa bila memiliki nama yang bagus sehingga dalam 
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pergaulanya anak tidak merasa canggung dan tersisih dengan yang 

lainya. Dalam agama islam terdapat tuntunan dalam memberi nama 

anak, karena nama dalah lafal yang diberikan kepada suatu benda 

untuk membedakan dari yang lain. Oleh karena itu Nabi Muhammad 

SAW menganjurkan untuk memberi nama kepada anak dengan nama 

yang baik sebagaimana sabdanya yang artinya: “muliakan anak-

anakmu dan baikanlah nama-namanya” (H.R. Ibnu Majah). 

 Melihat uraian diatas, tentu tradisi yang diadakan oleh 

beberapa umat islam di Nusantara memiliki dasar yang kuat. Acara 

yang dimaksud adalah maulidiyah (acara syukuran akan kelahiran 

anak), pada acara Maulidiyah para orang tua memperhatikan betul 

makna yang terkandung dalam kitab al- barzanji, diantaranya: 

memberi nama yang terbaik yang mengandung nilai akhlak yang 

nantinya menjadi kebanggaan bagi anak ketika dewasa kelak. 

Mendidik anak dengan akhlakul karimah. Mencarikan tempat belajar 

(lingkungan) yang baik yang mengandung pertumbuhan nak. 

Mencarikan guru pembimbing yang berakhlakul karimah sehingga 

anak tumbuh dengan pendidikan yang bagus. 
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c. Akhlak Kepada Orang Tua 

Hal itu dapat dilihat dalam kitab Al- Banzanji pada bab VIII, 

bait ke 13-14 yang berbunyi: 

 

Artiya: Halimah datang kepadanya pada perang hunain, lalu 

beliau berdiri kepadanya dan ia memperoleh pemberitaan yang 

banyak. Beliau bentanngkan selendangnya yang mulia seluas 

kebajikanya dan kedermawaan.
70

 

 

Islam mengajarkan kepada kaum muslimin tentang akhlak, 

orang muslim meyakini hak kedua orang tua terhadap dirinya. 

Kewajiban berbakti, taat, dan berbuat baik kepada keduanya. Tidak 

dipungkiri keberadaan kita sebagai muslim karena perantara keduanya 

dan karena kebaikan-kebaikanya sehingga pantaslah setiap muslim 

berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya, baik ketika ia masih 

muda ataupun ketika orang tua sudah tua. Didalam surat Al- Isro Allah 

SWT berfirman bahwa perintah berbakti kepada orang tua adalah 

wajib, ketika orang tua berada pada naungan kita maka kewajiban kita 

adalah berkata baik. Perintah ini ditegaskan setelah Allah SWT 

menyuruh hambanya beriman dan taat kepada diri-Nya.  
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Allah berfirman dalam Al-Qur‟an (Q.S. Al-Israa: 23) 

               

              

      

Artinya: Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu 

jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada 

ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara 

keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 

pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan 

kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 

mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
71 

 

Dalam terjemah singkat tafsir ibnu Katsier Jus II dijelaskan 

bahwa mengucapkan kata ah kepada orang tua tidak dibolehkan oleh 

agama apa lagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka 

dengan lebih kasar dari pada itu. Sungguh tidak ada alasan atau tidak 

ada dalil apapun dari anak untuk berbuat, berlaku yang bersifat 

melawan, menyakiti atau memurkai orang tuanya. Namun demikian 

bila pendapat atau faham mereka tidak bersependapat dengan kita atau 

tidak sejalan dengan idiologi kita, bahkan menyalahi ilmu kita dan, 

maka ada baiknya kita mengalah. Sekali-kali  tidak usah kita 

bertengkar mulut apalagi berdebat sambil tekan pinggang, tuding- 

menuding dan lainya. Karena merekalah yang dititipi Allah Ta‟ala 
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memberi belanja dan membesarkan, mendidik, memimpin ditengah-

tengah keluarga dan masyarakat, menjaga keamanan, keselamatan kita 

dari semenjak dalam kandungan hingga sanggup memelihara diri. 

Maka, besar jasa dan budi pekerti mereka yang harus kita sadari, tentu 

mengertilah kita bahwa tidak ada yang patut kita dahulukan yakni 

dinomor duakan setelah Allah dan Rasul- Nya dalam mentaati dan 

menghormati secara iman, selain kepada ibu dan bapak.
72

 Demikianlah 

nilai yang terkandung didalam syair al-barzanji yang patut kita pahami 

bersama, bukan hanya sekedar menjadi bacaan saja tetapi lebih dari 

itu, menjadi rujukan untuk perubahan diri menjadi yang lebih baik. 

d. Akhlak kepada profesi 

Hal itu dapat dilihat dalam kitab Al- Banzanji pada bab X, bait 

ke 1 yang berbunyi: 

 

Artinya: Ketika beliau SAW mencapai usia dua lima tahun 

beliau berpergian ke Basharah untuk memperdagangkan ( dagangan) 

Khadijah, seorang wanita yang tertutup ( karena selalu dirumah).
73
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Disisi lain Allah menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah 

suatu kondisi selama orang tersebut tidak merubah sendiri.( Q.S Ar-

Ra‟ad 13:11)  

         

        

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merobah keadaan[768] yang ada pada diri 

mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 

sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali 

tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 

 

Hal itu bisa diartikan bahwa walaupun Allah menyediakan 

risqi bagi manusia dan segenap makhluk yang ada didunia in, manusia 

tetap harus mencarinya dan berikhtiyar. Risqi tersebut akan 

didapatkannya apabila manusia berusaha yaitu melalui jalan bekerja 

dan berdo‟a. Itu semua telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hal 

ini sejalan dengan hadits nabi yang diriwayatkan Bukhori dan Miqdam 

yang artinya” tidak ada harta dan makanan yang lebih baik bagi 

seseorang dari pada makan hasil kerja sendir, sungguh nabiyullah 

daud makan dari hasil kerjanya sendiri.  
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e. Akhlak Untuk Selalu Bermusyawarah 

Hal itu dapat dilihat dalam kitab Al- Banzanji pada bab X, bait 

ke 17 yang berbunyi: 

 

 Artinya: Maka khadijah meminangnya untuk dirinya agar ia dapat 

menghirup harum- haruman yang menyegarkan dari iman. Lalu beliau 

SAW memberitahukan kepada paman- pamanya mengenai apa yang 

disampaikan oleh wanita baik dan taqwa ini.
74

 

 

Bait diatas menjelaskan tentang setiap pentingnya bermusyawarah 

terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh setiap manusia. Manusia 

adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. 

Selanjutnya trhadap fenomena zaman sekarang yaitu masalah pernikahan, 

perjodohan. Manusia sering lebih memilih ego dari pada musyawarah, hal 

ini dapat dibuktikan dengan maraknya pernikahan tanpa ada restu dari 

orang tua. Untuk itu dalam bait ini dicontohkan oleh Rasulullah melalui 

kalimat diatas bahwa untuk memelih pasangan hidup diperlukan pemikiran 

dan masukan dari orang luar terutama masukan dari orang tua. 

Untuk kehidupan yang lebih luas diperlukan pemikiran yang 

panjang dan matang, oleh karena itu musyawarah adalah solusi yang 

terbaik untuk menemukan titik yang baik. Musyawarah adalah 
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penyelesaian masalah bersama. Musyawarah juga mengandung makna 

salah satu cara atau metode pengambilan keputusan secara demokratis. 

Adapun manusia bersifat relatif, tidak sempurna dan terbatas. Karena itu 

dalam mengambil keputusan atau mencari kebenaran, manusia 

membutuhkan bantuan pemikiran dan informasi dari orang lain melalui 

musyawarah. 

Melihat sejarah musyawarah pada masa Rasulullah, sesungguhnya 

praktek musyawarah dalam pengambilan keputusan telah dikenal dan 

membudaya dimasyarakat Arab sebelum masa kenabian Muhammad SAW. 

Setiap ada persoalan yang menyangkut orang banyak, maka mereka 

biasanya menghimpun para memuka kabilah untuk bermusyawarah dan 

penyelesainya. Praktek musyawarah ini terus dilestarikan dan 

dikembangkan oleh islam dan dilaksanakan Rasulullah serta para 

sahabatnya.
75

 Sebagaimana dinyatakan Allah dalam surat Az-Zumar ayat 

18:  

              

 
Artinya: Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa 

yang paling baik diantaranya mereka itulah orang- orang yang telah 

diberi Allah petunjik dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai 

akal.
76
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f. Akhlak Terhadap Orang Yang Telah Mendholimi 

Hal itu dapat dilihat dalam kitab Al-Banzanji pada bab XV, 

bait ke 16-18 yang berbunyi: 

 

Artinya: Suroqoh mengejarnya, maka beliau berdo’a kepada 

Allah. Maka kaki- kaki binatang yang dinaiki Suroqoh itu masuk 

kedalam tanah yang keras dan kuat. Dan ia (Suroqoh) minta 

keamanan kepada beliau maka beliau itu memberikan keamanan 

kepadanya.
77

 

 

Diantara akhlak baik orang muslim adalah sabar dan pemaaf. 

Sabar adalah menanaman diri terhadap apa yang dibencinya, atau 

menahan sesuatu yang dibencinya dengan ridho dan rela.
78

 Pemaaf 

adalah melupakan atau merelakan apa yang sudah terjadi terhadap 

sesuatu yang dibencinya. Rasulullah telah memberikan tauladan 

terhadap kita semua. Selaku umatnya kita dituntut untuk selalu berbuat 

baik terhadap sesama dan juga terhadap orang yang telah berbuat 

jahat, kemudian ia meminta maaf maka wajib bagi kita semua untuk 

memafkanya. Sabar menurut terminologi bahasa artinya menahan dan 

menengah diri.  
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Allah berfirman dalam surat al-Kahfi ayat 28 

          

            

            

 

Artinya: Dan bersabarlah kamu bersama -sama dengan orang 

-orang yang menyeru Tuhanya dipagi  dan senja hari dengan 

mengharap keridhaan -Nya ; dan janganlah kedua matamu berpaling 

dari mereka ( karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan 

janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kamin lalaikan 

dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah 

keadaanya itu melewati batas.
79

 

 

g. Akhlak Terhadap Keluarga 

Hal itu dapat dilihat dalam kitab Al- Banzanji pada bab XVIII, 

bait ke 1 yang berbunyi: 

 

Artinya: Beliau sangat pemalu dan merendahkan diri, beliau 

mengesol sandalnya, menambal pakaianya, dan memerah 

kambingnya. Beliau berjalan untuk melayani keliarganya dengan 

perilaku yang baik.
80

 

 

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang 

dapat dijadikan anak tangga pertama untuk mencapai kebahagiaan 
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hidup, baik didinia maupun di akhirat. Sebuah keluarga jika dikelola 

dengan baik berdasarkan syar‟i akan dapat menepatkan anggota 

keluarga tersebut pada posisi terhormat dalam kehidupan 

bermasyarakat. Upaya pembinaan keluarga sakinah diawali dengan 

pembentukan pribadi masing-masing. Saling pengertian dan tahu akan 

tugas dan kewajiban masing-masing individu dalam keluarga. Tidak 

menggantungkan dan tidak menjadikan beban terhadap orang lain 

lebih lagi kepada keluarga sendiri. Rasulullahy mencontohkan pribadi 

yang unggul dalam keluarga, menjadi orang yang dibutuhkan dan 

tidak menjadi beban dalam keluarganya. Itulah akhlak dalam keluarga 

sebagaiman bait diatas tersebut. 

h. Akhlak Terhadap Orang Lemah Dan Para Pemimpin 

Hal itu dapat dilihat dalam kitab Al- Banzanji pada bab XVIII, 

bait ke 2-3 yang berbunyi: 

 

Artinya: Beliau mencintai orang-orang kafir dan miskin. 

Beliau duduk bersama mereka, menjenguk orang-orang sakit mereka, 

mengiringi jenazah mereka dan tidak menghina orang-orang kafir dan 

tidak membiarkan atas kekafiranya.
81
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Begitu besar kecintaan Rasulullah SAW terhadap kaum yang 

lemah, sehingga sebagian hidupnya selalu dicurahkan untuk 

mengangkat harkat dan martabat mereka. Kasih sayang adalah salah 

satu akhlak yang mulia, sebab sumber kasih sayang ialah jiwa yang 

bening dan hati yang bersih.
82

 ”jangan menghardik para meminta” 

demikian petunjuk Al-Qur‟an kepada peminta, baik meminta materi 

maupun bukan. Dari pengalaman Rasulullahh SAW, ketika ditegur 

oleh Allah melalui surat Abasa dikarenakan bermuka masam serta 

berpaling ketika seseorang buta bernama Abdullah Ibnu Ummi 

Maktum datang meminta pengajaran, menjadi pengajaran yang sangat 

berharga bagi kaum muslimin. 

i. Akhlak Dalam Kemarahan 

Hal itu dapat dilihat dalam kitab Al- Banzanji pada bab XVIII, 

bait ke 4 yang berbunyi: 

 

Artinya: Beliau tidak takut kepada Raja- Raja, dan beliau 

marah karena Allah Ta’ala dan Ridha karena keridhaan-Nya 

 

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada dua tingkatan 

kemarahan yang dimiliki manusia, diantaranya adalah tafrir dan ifrath. 

Yang dimaksud tafrir adalah lemah dan menentukan sikap. Artinya: 
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orang yang tidak mempunyai ketegasan dalam menghadapi sikap 

tercela. Sedangkan ifrath adalah sikap yang hanya mengutamakan 

kemarahan, sehingga ia keluar dari kebijaksanaan dalam mengontrol 

akal, agama dan ketaatanya. Sifat marah diatas bukanlah yang 

dicontohkan oleh Rasulullah.  

Orang  harus tetap berfikiran jernih dalam menghadapi setiap 

masalah dan situasi sebagaimana yang telah dicontohkan oleh sahabat 

Rasulullah SAW Ali Bin Abi Thalib. Dalam suatu pertempuran 

melawan orang kafir, ia berhasil memojokkan lawanya dan lawan Ali 

tidak berkutik lagi. Ketika Ali akan mengayunkan pedangnya kepada 

lawanya, tiba-tiba lawanya meludahi Ali dan ludah itu mengenai Ali. 

Kemarahan pun tiba- tiba memuncak Ali segera tersadar. Ia 

meninggalkan lawanya dan tidak jadi membunuh lawanya. Para 

sahabatpun heran dan bertanya “mengapa tak kau bunuh lawanmu 

tadi? Ali menjawab, ‟kalau ayunan pedangku tadi ku teruskan, maka 

aku pasti telah membunuh lawanku karena kemarahanku akibat aku 

diludahi” pembunuhan yang demikian tidak akan mendapatkan tidho 

dari Allah SWT dan harus murni karena alasan membela dan 

menegakkan kalimat Allah di muka bumi.
83
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j. Akhlak Dalam Kesedarhanaan 

Hal itu dapat dilihat dalam kitab Al- Banzanji pada bab XVIII, 

bait ke 7 yang berbunyi: 

 

Artinya: Beliau mengendarai unta, kuda, bagal, dan keledai 

yang dihadiahkan sebagian raja- raja kepadanya.
84

 

 

Al- Gazali menerangkan bahwa berakhlak baik atau berakhlak 

terpuji adalah menghilangkan semua adat-adat kebiasaan yang tercela 

yang sudah dirincikan oleh agama islam serta menjauhkan diri dari 

padanya, sebagaimana menjauhkan diri dari tiap najis dan kotoran, 

kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik,menggemarinya, 

melakukanya dan mencintainya.
85

 

Secara teori Al- Ghazali telah memaparkan perjalanan 

pengalamanya yang panjang. Rasulullah SAW pada masanya juga 

telah memberikan contoh yang kemudian menjadi rujukan bagi kaum 

muslimin didunia sampai sekarang. Kesederhanaan yang ditampilkan 

dalam kehidupan merupakan mencerminkan keagungan akhlak beliau. 

Sikap rendah diri, menghargai pemberian orang lain dan tidak 

mencelanya, itulah sikap yang selalu beliau tampilkan kepada siapa 

saja tanpa ada perbedaan. Harta bagi beliau merupakan hal yang 
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sangat kecil walaupun kalau beliau meminta kepada Allah maka 

gunung, lautan dan daratan akan menjadi barang yang berharga. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

C. Pengantar 

Kitab berzanji terdiri dari tujuh puluh enam halaman yang terbagi menjadi 

dua bagian yaitu, dalam bentuk prosa dan dalam bentuk syair. Keduanya bertutur 

tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW yang mencakup silsilah keturunanya, 

masa kanak-kanak, remaja, pemuda, hingga, diangkat menjadi rasul. Karya itu 

juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang memiliki Nabi Muhammad SAW, serta 

berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia inilah sebagai 

keindahanya syair dari al-Barzanji. 

Aduhai Nabi, damailah engkau 

Aduhai Rasul, damailah engkau 

Aduhai Kekasihku, damailah engkau 

Sejahteralah engkau 

Telah terbit purnama ditengah kita 

Maka tenggelam semua purnama 

Seperti cantikmu tak pernah kupandang 

Aduhai wajah ceria 

Engkau matahari, engkau purnama 

Engkau cahaya diatas cahaya 

Engkau permata tak terkira 

Engkau lampu disetiap hati 

Aduhai kekasih,duhai Muhammad 

Aduhai pengantin rupawan 

Aduhai yang kokoh, yang terpuji 

Aduhai imam dua kiblat 

 

Untuk mendapatkan pemahaman dan makna dari sebuah karya sastra 

diperlukan kejelian yang mendalam,ketenangan dalam berfikir serta kesiapan 

batin. Salah satu keunikan dalam syair al-Barzanji adalah penggunaan bahasa 
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yang bagus dan perlu diketahui untuk mengartikan sebuah syair tidak dapat 

dipahami secara tekstual seperti memahami bacaan dalam buku- buku umum 

yang ada. Dalam kitab berzanji terutama pada bab nadzam (puisi) tidak dapat 

langsung diartikan secara urut. Menurut beliau struktur penulisan nadzam zigzag 

(acak) sama halnya ketika manusia memahami karya sastra laiSnya seperti pantun 

gurindam, ataupun puisi yang ada pada masa sekarang. Berdasarkan uraian diatas, 

penilisa berpendapat bahwa untuk memahami sebuah karya sastra harus 

mempunyai pengetahuan yang luas tentang ilmu bahasa terutama ilmu tentang 

syair dan seringnya orang menyalahkan syair berzanji karena mengartikan secara 

urut pada bab nadzam. Sekilas penulis berpendapat sama, ketika membaca kitab 

al-barzanji khususnya pada bab nadzam. Susunan kalimat yang acak membuat 

fikiran dan hati menyalahkan apa yang ada dalam kitab al-barzanji (syirik). 

Karya sastra kitab yang ditulis oleh Syeh Ja‟far bin Hasan al-barzanji serat 

dengan nilai pendidikan akhlak. Serta tersebut dibuat dengan tujuan gar umat 

manusia memperhatikan kepribadian Rasulullah sebagai Uswatun Khasanah yang 

tergambar dalam sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah sendiri. Kelompok 

Nadiyyin merupakan kelompok yang sering melaksanakan ritual sholawat sebagai 

ibadah dan hal itu telah menjadi amalan wajib dalam beberapa kegiatan seperti 

syukuran, khitanan, tingkeban, pernikahan serta mauludan. Secara psikologi 

amalan tersebut mempengaruhi jiwa kaum Nahdiyyin namun untuk mengetahui 

lebih jauh tentang isi kitab al-Barzanji, kaum Nahdiyyin belum melaksanakan 

secara keseluruhan. 
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D. Materi  Akhlak Dalam Kitab al-Berzanji 

Setelah memulai penelitian dan dukungan oleh sumber yang releven 

terhadap skripsi ini, maka penulis menemukan materi akhlak yang terkandung 

dalam kitab Al-barzanji Karya Syeh Ja‟far Al-barzanji sebagi berikut: 

3. Akhlak Kepada Allah SWT  

Hal itu dapat dilihat dalam kitab Al-Barzanji pada bab 1, bait ke 1-

2 yang berbunyi: 

 

Artinya: Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang 

saya mulai mendiktekan dengan nama Dzat Yang Maha Tinggi dengan 

memohon banyaknya limpahan berkah atas apa yang diberikan Allah 

kepadanya dan Dia karuniakan nikmat kepadanya. Saya memuji dengan 

pujian yang sumbernya mudah tidak susah.
86

 

 

Orang muslim melihat dalam dirinya nikmat-nikmat Allah Ta-ala 

yang tidak dapat dikalkulasikan dalam bentuk angka dari sejak ia berupa 

sperma diperut ibunya hingga ia menghadap Allah SWT. Oleh karena itu 

patutlah kita sebagai hamba untuk selalu bersyukur disetiap permulaan 

amal. Itulah yang ia gambarkan dalam bait tersebut dengan ia bersyukur 

kepada-Nya atas nikmat-nikmat tersebut. Ini etikanya terhadap Allah SWT  

sebab tidak bermoral mengingkar nikmat, menentang keutamaan pemberi 

nikmat, memungkiri kebaikan-Nya dan memungkiri nikmat-nikmat-Nya. 
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Segala apa yang hendak dilakukan ada baiknya dikaitkan dengan Allah 

SWT, diantaranya adalah melalui pekerjaan dengan menyebut nama Allah 

SWT. Nilai itulah yang perlu disadari oleh para muslimin ketika membaca 

dan mengamalkan syair Al-Barzanji bahwa segala sesuatu amal sholehah 

harus dikaitkan dengan Allah sebagai Dzat yang maha tinggi sehingga 

tidak menjadi hal atau amal yang tertolak, sebagaimana Rasulullah 

bersabda dalam salah satu hadistnya” Sesungguhnya setiap amalan itu 

dimulai dengan niat, dan segala amalan itu tergantung pada niatnya 

(H.R.Al-a‟immah as-sittah (imam yang enam: yaitu Al-Bukhari, muslim, 

Abu Daud, an-Nasa‟i, attirmidzi dan ibnu Majah) dari Umar bin Al- 

khattab).
87

 

 

4. Akhlak Terhadap Makhluk  

k. Akhlak Dalam Pergaulan 

Hal itu dapat dilihat dalam kitab Al-Barzanji pada bab II, bait 

ke 20 yang berbunyi: 

 
 

Artinya: Mereka meninggalkan perzinahann, makancacat 

perzinahan itu tidak menimpa mereka, dari adam sampai ayah ibunya.
88
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Begitu buruknya jalan, Allah SWT langsung menegur didalam 

kitab suci Al-Qur‟an dan memberikan sangsi didunia melalui surat An-

Nur ayat 2 yaitu perempuan yang berzinah dan laki-laki yang berzinah, 

maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya dengan seratus kali dera. 

Itu merupakan hukuman didunia belum lagi siksa yang akan diterima 

ketika ajal telah datang pada manusia.
89

  

Bait tersebut menjelaskan bahwa, pertama, meninggalkan 

perzinahan adalah tindakan yang sangat ditekan dalam ajaran Islam. 

Sebagai mana kita ketahui bersama bahwasanya kondisi atau situasi 

masyarakat sebelum datangnya ajaran Nabi Muhammad SAW, 

masyarakat arab berada dalam asa kelam yaitu pada masa kemunduran 

dalam hal moralitas. Pada masa kondisi itu, keluarga Rasulullah 

mampu menjaga kesucian hidup sehingga kecacatan yang terjadi pada 

masyarakat arab tidak terjadi di keluarga Rasulullah SAW. Nilai 

hikmah yang dapat dambil adalah menjaga diri pribadi dari pergaulan 

yang tidak terpuji sebagaimana digambarkan dalam bait diatas 

tersebut. Diantara hikmah diharamkanya zina adalah sebagai berikut: 

untuk menjaga kesucian masyarakat islam. Melindungi kehormatan 

kaum muslimin dan kesucian dari mereka. Mempertahankan 
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kemuliaan mereka, menjaga kemuliaan nasab mereka dan menjaga 

kebeningan jiwa mereka.
90

  

Kedua, seseorang muslim menjadi terhormat dikarenakan sikap 

yang dilakukan pada kehidupanya dan itu semua merupakan proses 

hasil dari perbuatanya sendiri. Memanusiakan manusia itulah tujuan 

dari pendidikan akhlak dan tidak dipungkiri bahwa untuk menjaga 

utuhnya pergaulan atau persahabatan diperlukan sikap tahu diri, sopan 

terhadap sekitar kita. Orang muslim meyakini bahwa saudara 

seagamanya mempunyai hak dan etika-etika yang harus ia terapkan 

terhadapnya. Kemudian ia melaksanakannya kepada saudara 

seagamanya, karena ia berwajiban bahwa itu adalah ibadah kepada 

Allah Ta‟ala, dan upaya pendekatan kepada-Nya. Selain yang 

dicontohkan Rasulullah dalam bait diatas, ada beberapa Akhlak yang 

harus diterapkan ketika dalam pergaulan, diantaranya adalah: ia 

mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudara kita, berjabat 

tangan, dan menjawab salamnya. Jika ia bersin dan membaca 

alhamdulillah, maka jawablah dengan Yarhamukallah (mudah-

mudahan Allah merahmatimu). Kemudian orang yang bersin berkata 

Yahdikumullah wa yuslihu balakum (semoga Allah memberimu 

petunjuk dan memperbaiki hatimu). Menjenguk saudara yang sedang 

sakit dan mendoakan kesembuhan untuknya. Menyaksikan jenazah 
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tetangganya jika ia meninggal dunia. Menasihatinya jika ia meminta 

nasihat dalam suatu persoalan dengan menjelaskan apa yang ia 

pandang baik. Mencintai untuknya apa yang ia cintai untuk dirinya 

sendiri dan membenci untuknya apa yang ia benci untuk dirinya 

sendiri. Menolong dan tidak menelantarkannya kapan saja ia 

membutuhkan pertolongan dan dukungan. Tidak menimpakan 

keburukan  kepadanya. Rendah  hati dan tidak sombong kepadanya 

dan tidak menyuruh berdiri dari kursinya agar ia dapat duduk 

diatasnya. Tidak mendiamkanya lebih dari tiga hari. Tidak 

menggunjingnya, tidak menghinanya, tidak mencacinya, tidak 

melecehkanya, tidak menggelarinya dengan gelaran yang tidak baik 

dan tidak mengembangkan pembicaraanya untuk merusaknya.
91

 

l. Akhlak Terhadap Anak 

Hal itu dapat dilihat dalam kitab Al-Barzanji pada bab III, bait 

ke 16 yang berbunyi: 

 
Artinya: Apa bila kamu melahirkan berilah ia nama 

Muhammad karena akhirnya terpuji.
92 

 

Bait tersebut menjelaskan kepada kita bahwa pemberian nama 

yang baik kepada anak merupakan kewajiban orang tua. Anak akan 

bahagia apa bila memiliki nama yang bagus sehingga dalam 
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pergaulanya anak tidak merasa canggung dan tersisih dengan yang 

lainya. Dalam agama islam terdapat tuntunan dalam memberi nama 

anak, karena nama dalah lafal yang diberikan kepada suatu benda 

untuk membedakan dari yang lain. Oleh karena itu Nabi Muhammad 

SAW menganjurkan untuk memberi nama kepada anak dengan nama 

yang baik sebagaimana sabdanya yang artinya: “muliakan anak-

anakmu dan baikanlah nama-namanya” (H.R. Ibnu Majah). 

 Melihat uraian diatas, tentu tradisi yang diadakan oleh 

beberapa umat islam di Nusantara memiliki dasar yang kuat. Acara 

yang dimaksud adalah maulidiyah (acara syukuran akan kelahiran 

anak), pada acara Maulidiyah para orang tua memperhatikan betul 

makna yang terkandung dalam kitab al- barzanji, diantaranya: 

memberi nama yang terbaik yang mengandung nilai akhlak yang 

nantinya menjadi kebanggaan bagi anak ketika dewasa kelak. 

Mendidik anak dengan akhlakul karimah. Mencarikan tempat belajar 

(lingkungan) yang baik yang mengandung pertumbuhan nak. 

Mencarikan guru pembimbing yang berakhlakul karimah sehingga 

anak tumbuh dengan pendidikan yang bagus. 
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m. Akhlak Kepada Orang Tua 

Hal itu dapat dilihat dalam kitab Al- Banzanji pada bab VIII, 

bait ke 13-14 yang berbunyi: 

 

Artiya: Halimah datang kepadanya pada perang hunain, lalu 

beliau berdiri kepadanya dan ia memperoleh pemberitaan yang 

banyak. Beliau bentanngkan selendangnya yang mulia seluas 

kebajikanya dan kedermawaan.
93

 

 

Islam mengajarkan kepada kaum muslimin tentang akhlak, 

orang muslim meyakini hak kedua orang tua terhadap dirinya. 

Kewajiban berbakti, taat, dan berbuat baik kepada keduanya. Tidak 

dipungkiri keberadaan kita sebagai muslim karena perantara keduanya 

dan karena kebaikan-kebaikanya sehingga pantaslah setiap muslim 

berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya, baik ketika ia masih 

muda ataupun ketika orang tua sudah tua. Didalam surat Al- Isro Allah 

SWT berfirman bahwa perintah berbakti kepada orang tua adalah 

wajib, ketika orang tua berada pada naungan kita maka kewajiban kita 

adalah berkata baik. Perintah ini ditegaskan setelah Allah SWT 

menyuruh hambanya beriman dan taat kepada diri-Nya.  
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Allah berfirman dalam Al-Qur‟an (Q.S. Al-Israa: 23) 

               

              

      

Artinya: Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu 

jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada 

ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara 

keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 

pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan 

kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 

mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
94 

 

Dalam terjemah singkat tafsir ibnu Katsier Jus II dijelaskan 

bahwa mengucapkan kata ah kepada orang tua tidak dibolehkan oleh 

agama apa lagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka 

dengan lebih kasar dari pada itu. Sungguh tidak ada alasan atau tidak 

ada dalil apapun dari anak untuk berbuat, berlaku yang bersifat 

melawan, menyakiti atau memurkai orang tuanya. Namun demikian 

bila pendapat atau faham mereka tidak bersependapat dengan kita atau 

tidak sejalan dengan idiologi kita, bahkan menyalahi ilmu kita dan, 

maka ada baiknya kita mengalah. Sekali-kali  tidak usah kita 

bertengkar mulut apalagi berdebat sambil tekan pinggang, tuding- 

menuding dan lainya. Karena merekalah yang dititipi Allah Ta‟ala 
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memberi belanja dan membesarkan, mendidik, memimpin ditengah-

tengah keluarga dan masyarakat, menjaga keamanan, keselamatan kita 

dari semenjak dalam kandungan hingga sanggup memelihara diri. 

Maka, besar jasa dan budi pekerti mereka yang harus kita sadari, tentu 

mengertilah kita bahwa tidak ada yang patut kita dahulukan yakni 

dinomor duakan setelah Allah dan Rasul- Nya dalam mentaati dan 

menghormati secara iman, selain kepada ibu dan bapak.
95

 Demikianlah 

nilai yang terkandung didalam syair al-barzanji yang patut kita pahami 

bersama, bukan hanya sekedar menjadi bacaan saja tetapi lebih dari 

itu, menjadi rujukan untuk perubahan diri menjadi yang lebih baik. 

n. Akhlak kepada profesi 

Hal itu dapat dilihat dalam kitab Al- Banzanji pada bab X, bait 

ke 1 yang berbunyi: 

 

Artinya: Ketika beliau SAW mencapai usia dua lima tahun 

beliau berpergian ke Basharah untuk memperdagangkan ( dagangan) 

Khadijah, seorang wanita yang tertutup ( karena selalu dirumah).
96
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Disisi lain Allah menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah 

suatu kondisi selama orang tersebut tidak merubah sendiri.( Q.S Ar-

Ra‟ad 13:11)  

         

        

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merobah keadaan[768] yang ada pada diri 

mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 

sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali 

tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 

 

Hal itu bisa diartikan bahwa walaupun Allah menyediakan 

risqi bagi manusia dan segenap makhluk yang ada didunia in, manusia 

tetap harus mencarinya dan berikhtiyar. Risqi tersebut akan 

didapatkannya apabila manusia berusaha yaitu melalui jalan bekerja 

dan berdo‟a. Itu semua telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hal 

ini sejalan dengan hadits nabi yang diriwayatkan Bukhori dan Miqdam 

yang artinya” tidak ada harta dan makanan yang lebih baik bagi 

seseorang dari pada makan hasil kerja sendir, sungguh nabiyullah 

daud makan dari hasil kerjanya sendiri.  
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o. Akhlak Untuk Selalu Bermusyawarah 

Hal itu dapat dilihat dalam kitab Al- Banzanji pada bab X, bait 

ke 17 yang berbunyi: 

 

 Artinya: Maka khadijah meminangnya untuk dirinya agar ia dapat 

menghirup harum- haruman yang menyegarkan dari iman. Lalu beliau 

SAW memberitahukan kepada paman- pamanya mengenai apa yang 

disampaikan oleh wanita baik dan taqwa ini.
97

 

 

Bait diatas menjelaskan tentang setiap pentingnya bermusyawarah 

terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh setiap manusia. Manusia 

adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. 

Selanjutnya trhadap fenomena zaman sekarang yaitu masalah pernikahan, 

perjodohan. Manusia sering lebih memilih ego dari pada musyawarah, hal 

ini dapat dibuktikan dengan maraknya pernikahan tanpa ada restu dari 

orang tua. Untuk itu dalam bait ini dicontohkan oleh Rasulullah melalui 

kalimat diatas bahwa untuk memelih pasangan hidup diperlukan pemikiran 

dan masukan dari orang luar terutama masukan dari orang tua. 

Untuk kehidupan yang lebih luas diperlukan pemikiran yang 

panjang dan matang, oleh karena itu musyawarah adalah solusi yang 

terbaik untuk menemukan titik yang baik. Musyawarah adalah 
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penyelesaian masalah bersama. Musyawarah juga mengandung makna 

salah satu cara atau metode pengambilan keputusan secara demokratis. 

Adapun manusia bersifat relatif, tidak sempurna dan terbatas. Karena itu 

dalam mengambil keputusan atau mencari kebenaran, manusia 

membutuhkan bantuan pemikiran dan informasi dari orang lain melalui 

musyawarah. 

Melihat sejarah musyawarah pada masa Rasulullah, sesungguhnya 

praktek musyawarah dalam pengambilan keputusan telah dikenal dan 

membudaya dimasyarakat Arab sebelum masa kenabian Muhammad SAW. 

Setiap ada persoalan yang menyangkut orang banyak, maka mereka 

biasanya menghimpun para memuka kabilah untuk bermusyawarah dan 

penyelesainya. Praktek musyawarah ini terus dilestarikan dan 

dikembangkan oleh islam dan dilaksanakan Rasulullah serta para 

sahabatnya.
98

 Sebagaimana dinyatakan Allah dalam surat Az-Zumar ayat 

18:  

              

 
Artinya: Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa 

yang paling baik diantaranya mereka itulah orang- orang yang telah 

diberi Allah petunjik dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai 

akal.
99
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p. Akhlak Terhadap Orang Yang Telah Mendholimi 

Hal itu dapat dilihat dalam kitab Al-Banzanji pada bab XV, 

bait ke 16-18 yang berbunyi: 

 

Artinya: Suroqoh mengejarnya, maka beliau berdo’a kepada 

Allah. Maka kaki- kaki binatang yang dinaiki Suroqoh itu masuk 

kedalam tanah yang keras dan kuat. Dan ia (Suroqoh) minta 

keamanan kepada beliau maka beliau itu memberikan keamanan 

kepadanya.
100

 

 

Diantara akhlak baik orang muslim adalah sabar dan pemaaf. 

Sabar adalah menanaman diri terhadap apa yang dibencinya, atau 

menahan sesuatu yang dibencinya dengan ridho dan rela.
101

 Pemaaf 

adalah melupakan atau merelakan apa yang sudah terjadi terhadap 

sesuatu yang dibencinya. Rasulullah telah memberikan tauladan 

terhadap kita semua. Selaku umatnya kita dituntut untuk selalu berbuat 

baik terhadap sesama dan juga terhadap orang yang telah berbuat 

jahat, kemudian ia meminta maaf maka wajib bagi kita semua untuk 

memafkanya. Sabar menurut terminologi bahasa artinya menahan dan 

menengah diri.  

 

                                                           
100

Majmu‟ah Mawalid Wad‟iyah,  Op. Cit. 39 
101

Al- Jazair, Abu Bakar, Loc.Cit, h.220 



 

94 
 

Allah berfirman dalam surat al-Kahfi ayat 28 

          

            

            

 

Artinya: Dan bersabarlah kamu bersama -sama dengan orang 

-orang yang menyeru Tuhanya dipagi  dan senja hari dengan 

mengharap keridhaan -Nya ; dan janganlah kedua matamu berpaling 

dari mereka ( karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan 

janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kamin lalaikan 

dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah 

keadaanya itu melewati batas.
102

 

 

q. Akhlak Terhadap Keluarga 

Hal itu dapat dilihat dalam kitab Al- Banzanji pada bab XVIII, 

bait ke 1 yang berbunyi: 

 

Artinya: Beliau sangat pemalu dan merendahkan diri, beliau 

mengesol sandalnya, menambal pakaianya, dan memerah 

kambingnya. Beliau berjalan untuk melayani keliarganya dengan 

perilaku yang baik.
103

 

 

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang 

dapat dijadikan anak tangga pertama untuk mencapai kebahagiaan 
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hidup, baik didinia maupun di akhirat. Sebuah keluarga jika dikelola 

dengan baik berdasarkan syar‟i akan dapat menepatkan anggota 

keluarga tersebut pada posisi terhormat dalam kehidupan 

bermasyarakat. Upaya pembinaan keluarga sakinah diawali dengan 

pembentukan pribadi masing-masing. Saling pengertian dan tahu akan 

tugas dan kewajiban masing-masing individu dalam keluarga. Tidak 

menggantungkan dan tidak menjadikan beban terhadap orang lain 

lebih lagi kepada keluarga sendiri. Rasulullahy mencontohkan pribadi 

yang unggul dalam keluarga, menjadi orang yang dibutuhkan dan 

tidak menjadi beban dalam keluarganya. Itulah akhlak dalam keluarga 

sebagaiman bait diatas tersebut. 

r. Akhlak Terhadap Orang Lemah Dan Para Pemimpin 

Hal itu dapat dilihat dalam kitab Al- Banzanji pada bab XVIII, 

bait ke 2-3 yang berbunyi: 

 

Artinya: Beliau mencintai orang-orang kafir dan miskin. 

Beliau duduk bersama mereka, menjenguk orang-orang sakit mereka, 

mengiringi jenazah mereka dan tidak menghina orang-orang kafir dan 

tidak membiarkan atas kekafiranya.
104
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Begitu besar kecintaan Rasulullah SAW terhadap kaum yang 

lemah, sehingga sebagian hidupnya selalu dicurahkan untuk 

mengangkat harkat dan martabat mereka. Kasih sayang adalah salah 

satu akhlak yang mulia, sebab sumber kasih sayang ialah jiwa yang 

bening dan hati yang bersih.
105

 ”jangan menghardik para meminta” 

demikian petunjuk Al-Qur‟an kepada peminta, baik meminta materi 

maupun bukan. Dari pengalaman Rasulullahh SAW, ketika ditegur 

oleh Allah melalui surat Abasa dikarenakan bermuka masam serta 

berpaling ketika seseorang buta bernama Abdullah Ibnu Ummi 

Maktum datang meminta pengajaran, menjadi pengajaran yang sangat 

berharga bagi kaum muslimin. 

s. Akhlak Dalam Kemarahan 

Hal itu dapat dilihat dalam kitab Al- Banzanji pada bab XVIII, 

bait ke 4 yang berbunyi: 

 

Artinya: Beliau tidak takut kepada Raja- Raja, dan beliau 

marah karena Allah Ta’ala dan Ridha karena keridhaan-Nya 

 

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada dua tingkatan 

kemarahan yang dimiliki manusia, diantaranya adalah tafrir dan ifrath. 

Yang dimaksud tafrir adalah lemah dan menentukan sikap. Artinya: 

                                                           
105

Al- Jazair, Abu Bakar, Loc.Cit, h.237 

 



 

97 
 

orang yang tidak mempunyai ketegasan dalam menghadapi sikap 

tercela. Sedangkan ifrath adalah sikap yang hanya mengutamakan 

kemarahan, sehingga ia keluar dari kebijaksanaan dalam mengontrol 

akal, agama dan ketaatanya. Sifat marah diatas bukanlah yang 

dicontohkan oleh Rasulullah.  

Orang  harus tetap berfikiran jernih dalam menghadapi setiap 

masalah dan situasi sebagaimana yang telah dicontohkan oleh sahabat 

Rasulullah SAW Ali Bin Abi Thalib. Dalam suatu pertempuran 

melawan orang kafir, ia berhasil memojokkan lawanya dan lawan Ali 

tidak berkutik lagi. Ketika Ali akan mengayunkan pedangnya kepada 

lawanya, tiba-tiba lawanya meludahi Ali dan ludah itu mengenai Ali. 

Kemarahan pun tiba- tiba memuncak Ali segera tersadar. Ia 

meninggalkan lawanya dan tidak jadi membunuh lawanya. Para 

sahabatpun heran dan bertanya “mengapa tak kau bunuh lawanmu 

tadi? Ali menjawab, ‟kalau ayunan pedangku tadi ku teruskan, maka 

aku pasti telah membunuh lawanku karena kemarahanku akibat aku 

diludahi” pembunuhan yang demikian tidak akan mendapatkan tidho 

dari Allah SWT dan harus murni karena alasan membela dan 

menegakkan kalimat Allah di muka bumi.
106
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t. Akhlak Dalam Kesedarhanaan 

Hal itu dapat dilihat dalam kitab Al- Banzanji pada bab XVIII, 

bait ke 7 yang berbunyi: 

 

Artinya: Beliau mengendarai unta, kuda, bagal, dan keledai 

yang dihadiahkan sebagian raja- raja kepadanya.
107

 

 

Al- Gazali menerangkan bahwa berakhlak baik atau berakhlak 

terpuji adalah menghilangkan semua adat-adat kebiasaan yang tercela 

yang sudah dirincikan oleh agama islam serta menjauhkan diri dari 

padanya, sebagaimana menjauhkan diri dari tiap najis dan kotoran, 

kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik,menggemarinya, 

melakukanya dan mencintainya.
108

 

Secara teori Al- Ghazali telah memaparkan perjalanan 

pengalamanya yang panjang. Rasulullah SAW pada masanya juga 

telah memberikan contoh yang kemudian menjadi rujukan bagi kaum 

muslimin didunia sampai sekarang. Kesederhanaan yang ditampilkan 

dalam kehidupan merupakan mencerminkan keagungan akhlak beliau. 

Sikap rendah diri, menghargai pemberian orang lain dan tidak 

mencelanya, itulah sikap yang selalu beliau tampilkan kepada siapa 

saja tanpa ada perbedaan. Harta bagi beliau merupakan hal yang 
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Majmu‟ah  Mawalid Wad‟iyah, h.50 
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sangat kecil walaupun kalau beliau meminta kepada Allah maka 

gunung, lautan dan daratan akan menjadi barang yang berharga. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. KESIMPULAN 

Dari rangkaian pembahasan dan beberapa urain diatas, maka dapat 

disimpulkan materi akhlak yang terkandung dalam kitab al- bazanji karya syeh 

ja‟far al-barzanji sebagai berikut: 

Akhlak kepada Allah SWT, sebagaimana yang terdapat dalam kitab al- 

barzanji pada bab I, bait ke 1-2. Akhlak dalam pergaulan, sebagaimana yang 

terdapat dalam kitab al- barzanji pada bab II, bait ke 20. Akhlak terhadap anak, 

sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-barzanji pada bab II, bait ke 16. 

Akhlak kepada Orang Tua, sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-barzanji 

bab VIII, bait ke 13-14. Akhlak kepada profesi, sebagaimana yang terdapat dalam 

kitabal-barzanji pada bab X, bait ke 1. Akhlak untuk bermusyawarah, 

sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-barzanji pada bab X, bait ke 17. 

Akhlak terhadap orang yang telah mendholimi, sebagaimana yang terdapat dalam 

kitab al-barzanji pada bab XV, bait ke 16-18. Akhlak terhadap keluarga, 

sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-bazanji pada bab XVIII, bait ke 1. 

Akhlak terhadap orang yang lemah dan para pemimpin, sebagaimana yang 

terdapat dalam kitab al-bazanji pada bab XVIII, bait ke 2-3. Akhlak dalam 

kemarahan, sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-bazanji pada bab XVIII, 

bait ke 4. Akhlak dalam kesederhanaan, sebagaimana yang terdapat dalam kitab 

al-bazanji pada bab XVIII, bait ke 7 
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B. SARAN 

Untuk mengimplementasikan kepada masyarakat, sebelum ataupun 

sesudah mambaca kitab al-barzanji ada baiknya seseorang yang ditokohkan 

dalam kumpulan itu memberikan penjelasan mengenai apa saja isi kandungan 

yang terdapat dalam kitab al- barzanji, atau makna apa saja yang tersirat dalam 

kitab tersebut. 

Karena waktu yang singkat, sedangkan untuk meneliti 

pengimplementasian tersebut membutuhkan waktu yang tidak dapat terbilang 

singkat serta tambahan biaya. Untuk itu penulis merekomendasikan kepada 

peneliti yang selanjutnya agar dapat lebih menggali atau memfokuskan penelitian 

selanjutnya tentang bagaimana cara mengimplemantasikan materi yang 

terkandung dalam kitab al- barzanji. 
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