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ABSTRAK 

 

Abdul Majid Lazimul Imaan, Muhammad. 2016. Nilai-Nilai Karakter dalam Kitab 

Duru< s Al-Akhla< q Lilma‟a< hidi Ad-Di<niyyah Karya Syaikh Hafidz 

Hasan Al-Mas‟u< di menurut kemendiknas tahun 2010.Skripsi Program 

Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing  Kadi, M.Pd.I. 

Kata kunci: Nilai-nilai Karakter Kemendiknas Tahun 2010, Kitab Duru< s Al-Akhla< , 

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan pembinaan dalam hal akhlak, 

yang mana akhlak itu mempunyai makna yang sama dengan karakter dalam  pandangan 

Islam, karena keduanya merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa. Namun karakter pada 

saat ini banyak mengalami degradasi,  hal ini mungkin ada kaitannya dengan kemajuan 

khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, karena kadang dengan adanya 

kemajuan tersebut tidak selalu sebanding bahkan berbanding terbalik dengan 

perkembangan karakter para pelajar. Kitab Duru< s Al-Akhla< q Lilma‟a<hidi Ad-

Di< niyyah, penting untuk diteliti karena isi dari kitab ini pembaca dapat melihat 

bagaimana corak pemikiran Syaikh Hafidz Hasan Al-Mas‟u< di. Adapun dalam kitab 

tersebut  mengandung banyak pengetahuan tentang perilaku, terkait hubungannya dengan 

Tuhan, sesama, diri sendiri serta lingkungan. Dalam kitab ini juga tercantumkan banyak 

dalil-dalil dari al-Qur’an, yang hampir pada setiap bab di dalam pembahasannya, serta 

tidak terlalu susah untuk karena penjelasannya yang tidak terlalu rumit. 

Dalam penelitian ini bertujuan hendak mengetahui nilai-nilai karakter dalam 

Kitab Duru<s Al-Akhla<q Lilma‟a<hidi Ad-Di< niyyah menurut kemendiknas tahun 

2010. Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif–deskriptif dan bersifat literer. 

Adapun data yang sudah diperoleh diolah dengan cara: Editing, Organizing, dan 

Verivication. Sedangkan analisis data yang telah terkumpul, baik dari kitab, buku, jurnal, 

skipsi  dan sebagainya, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode content 

analysis atau analisis isi (merupakan suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan 

dan mengolah pesan, atau suatu alat mengopservasi dan menganalisis perilaku 

komunikasi yang terbuka dari komunikator yang lain). 

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bawasannya nilai-nilai karakter 

dalam kitab Duru< su al-Akhla< q karya Syaikh Hafidz Hasan al-Mas‟u< di menurut 

kemandiknas tahun 2010 dapat dikgolongkan dalam empat hal: nilai karakter dalam 

hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa (Relijius), nilai karakter dalam 

hubungannya dengan diri sendiri, nilai karakter dalam hubungannya dengn sesama, nilai 

karakter dalam hubungannya dengan kebangsaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Hakikat manusia adalah pancaran yang potensial yang berasal dari 

Tuhan dan dipimpim oleh Tuhan. Atas dasar inilah tinjauan mengenai baik 

dan buruk dilakukan. Secara teologis manusia perlu mencapai kebaikan 

tertinggi, sedang kebaikan tertinggi adalah nilai yang merupakan suatu 

kesatuan dengan Tuhan, maka usaha manusia itu mengandung hal-hal yang 

praktis.
1
  

Nilai merupakan bagian penting dari kebudayaan dan juga suatu 

tindakan dianggap sah- artinya secara moral dapat diterima kalau harmonis 

dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat di mana 

tindakan itu dilakukan.
2
 Nilai juga dapat berguna bagi peningkatan kualitas 

kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia atau malah sebaliknya.
3
 Nilai 

tersebut dapat menampilkan sosok yang khas terdadap pribadi seseorang. 

Salah satu dari klasifikasi nilai tersebut adalah nilai agama, yang mana nilai 

agama tersebut bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari 

                                                           
1
 Imam Barnadib. Filsafat Pendidikan Sistem &  Metode.  (Yogyakarta: Andi offset, 1987), 

31-32-69. 
2
 Dwi Narwoko. Sosiologi Tes Pengantar & Terapan. (Jakarta: Prenada Media, 2004), 35. 

3
 Sutardjo A. Wiramihardja. Pengantar Filsafa.  (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 

157. 
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Tuhan.
4
  Kemudian nilai tersebut dapat dijadikan sebagai acuan,  rujukan, 

keyakinan dalam menentukan tingkah lakunya.
5
 

Dalam agama Islam tingkahlaku itu disebut dengan akhlak, yang mana  

ahklak tesebut  merupakan suatu hal yang penting, sebagaimana Nabi 

Muhammad diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Samapi-

sampai dalam al-Qur’an banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal 

tersebut. Dalam Islam akhlak itu mempunyai makna yang sama dengan 

karakter.
6
 Karena keduanya didefinisikan sebagai suatu tindakan yang terjadi 

tanpa ada pemikiran lagi  dan sudah tertanam dalam pikiran, dengan kata lain 

keduanya dapat disebut dengan kebiasaan.
7
  

Menurut Thomas Likhona, bahwasanya karakter adalah kepemilikan 

akan “hal-hal yang baik”.8 Ketika merujuk pada hal-hal yang baik 

sebagaimana yang dikatakan oleh Thomas Lickhona di atas, bisa juga 

dikatakan seperti demikian adalah karakter yang bersifat islami. Karena  

dalam Islam juga diinginkan seorang anak memiliki sifat-sifat terpuji. Atau 

biasa kita kena l dengaan sifat-sifat mahmudah.
9
 

Ahklak maupun karakter tersebut sangat penting sekali dalam 

kehidupan. Karena hal tersebut akan membawa kepada kesejahteraan, 

                                                           
4
 Rahmad Mulyana, Mengartikulasikan pendidikna nilai. (Bandung: Alfabeta, 2010), 32-35. 

5
 Ikhti Farid Idsa, Relevansi Nilai-nilai Kepemimpinan dalam cerita Seni Pewayangan 

Lakon “Semar Mbangun Kayangan” Dengan Konsep Pendiidikan Islam (Ponorogo: Stain, 2014), 

17. 
6
 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter (Bandung: Alfabeta, 2012), 1-5. 

7
 Abdul Majid & Dian Andayani. Pendidikan Karakter Perspektif Islam. (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), 12. 

 
8
 Thomas Lickhona, Character Matters: How to Help Our Children Develop Good 

Jugment, Integrity, and Other Essential Virtues, terj. Juma Abdu Wamaungo dkk. (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2013), 13. 
9
 Yatimin, Etika Seksual dan Penyimpangan dalam islam. (Pekan baru: AMSAH, 2003), 

209. 
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keamanan, ketentraman masyarakat, ataupun juga kesuksesan dalam 

menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Dalam kitab suci, juga dijelaskan 

seorang manusia, sekelompok manusia, negara, akan hancur oleh buruknya 

akhlaknya. Sedangkan fenomena yang berkembang pada saat ini, yakni 

meningkatnya kenakalan remaja diberbagai daerah dalam masyarakat seperti 

perkelahian masal, berbohong, tak punya sopan santun, seks bebas, tawuran 

antar pelajar, dan perilaku suka minum-minuman keras serta berjudi.
10

 Pada 

hal dalam al-Qur’an dijelaskan bawasannya seorang manusia atau 

sekelompok manusia bahkan  negara akan bisa hancur oleh buruknya akhlak 

atau karakter. Oleh sebab itu karakter bangsa perlu adanya perbaikan ataupun 

pemahaman yang lebih mendalam akan karakter.  

Dampak globaisasi juga berpengaruh pada tingkah laku remaja saat 

ini. Khususnya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hal 

tersebut kadang tidak selalu sebanding bahkan berbanding terbalik dengan 

perkembangan karakter para pelajar.
11

  Karena globalisasi telah membawa 

kita pada penuhanan materi sehingga terjadi ketidak seimbangan antara 

pembangunan ekonomi dan tradisi kebudayaan masyarakat.
12

  

Dengan keadaan tersebut nilai-nilai karakter diharapkan nantinya 

dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi pembaca dalam 

membentuk maupun memperbaiki karakter yang kurang baik. Sebab dalam  

pendidikan karakter tidak hanya adanya penekanan terhadap perilaku 

                                                           
10

 Saptono, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter  (Erlangga, 2011), 25. 
11

 Al Purwa Hadiwardoyo, Moral dan Masalahnya Pustaka Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 

1994), Cet IV, 9. 
12

 Mansur Muslich, Pendidikan Karakter:  Menjawab Tantangan Kritis Muldimensional 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), vii. 
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keseharian, tapi juga harus  adanya pemahaman bagi tiap individu. Kemudian 

berangkat dari pemahaman yang baik tersebut, dapat menjadi dasar yang kuat 

untuk memperbaikai ataupun membentuk karakter yang baik. Karena dari 

pemahaman yang baik seseorang akan terdorong untuk mempunyai perilaku 

yang baik pula.
13

 

Selain itu dalam menanamkan nilai-nilai karakter tidak hanya pada 

pendidikan formal saja. Melainkan juga dapat melalui media-media sosial, 

media informasi, bahkan juga melalui media baca, misalnya nove, kitab 

karangan ulama’, buku pelajaran dan lain-lain. Secara tidak langsung 

kandunga bacaan tersebut memberkan manfaat bagi pembacanya. Karena 

makna-makna yang terkandung di dalamnya dapat menyiratkan fenomena 

sosial yang memiliki nilai positif yang bisa dijadikan rujukan sebagai contoh 

yang mampu mempengaruhi sikap positif sesorang.  

Dari uaraian di atas menjadi landasan latar belakang masalah penulis, 

sebagai alasan untuk mengkaji nilai-nilai karakter dalam kitab duru<s al-

akhla><q, karena dalam kitab yang kecil dan simpel ini, dilain segi menjelaskan 

tentang karakter atau akhlak yang hubungannya dengan Tuhan, dengan 

sesama, dengan diri sendiri, dan dengan lingkungan. Kitab tersebut juga 

mencantumkan dalil-dalil dari al-Qur’antaupun yang lainnya yang hampir 

pada setiap bab nya. Dalil-dalil tersebut dijadikan sebagai penguat bagi 

pembahasan tiap-tiap babnya. Pembahasan dalam kitab tersebut  juga tidak 

                                                           
13

 Akhmad Muhaimin Azzet. Urgensi Pendidikan Karakter Di Indonesia. (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2013), 16-17. 
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terlalu sulit untuk difahami karena pembahasannya yang tidak terlalu panjang 

dan juga rumit. 

Oleh sebab itu judul penelitian ini adalah: “nilai-nilai karakter dalam 

kitab duru<s al-akhla><q karya syaikh H{a<fiz{ H{asan al-Mas’u<di menurut 

Kemendiknas tahun 2010”. Dari penelitian tersebut peneliti berharap, hasil 

ini nanti dapat dijadikan pegangan dalam  memahami nilai-nilai akhlak atau 

karakter, dan kemunian dapat dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan 

masalah yang perlu dipecahkan secara ilmiah sebagai berikut: 

1. Bagaimana nilai-nilai karakter dalam kitab duru<s al-akhla><q karya syaikh 

h{a<fiz{ h{Asan al-Mas’u<di menurut kemendiknas tahun 2010? 

C. Tujuan Kajian  

Dengan acuan rumusan masalah di atas, adapun tujuan kajian ini 

adalah: 

Mengetahui dan mendiskripsikan nilai-nilai karakter dalam kitab duru<s al-

akhla><q karya syaikh H{a<fiz{ H{asan al-Mas’u<di menurut Kemendiknas tahun 

2010. 

D. Manfaat Kajian 

  Adapun manfaat kajian ini ditinjau dari dua sisi, yakni secara teoritis 

dan praktis. Dengan demikian kajian ini diharapkan dapat menghasilkan 

manfaat sebagai berikut: 
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1. Secara Teoretik 

Dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan informasi bagi peneliti 

berikut yang berminat untuk menggali dan meneliti nilai-nilai islam yang 

terkandung dalam kitab duru<s al-akhla><q karya syaikh H{a<fiz{ H{asan al-

Mas’u<di menurut Kemendiknas tahun 2010, kususnya dalam hal akhlak 

atau karakter.  

2. Secara Praktis 

Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

dan pengalaman dalam penelitian ilmiah. Sedangkan  bagi institusi 

pendidikan maupun yang berminat, hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memecahkan problematika khususnya 

tentang akhlak  

E. Telaah Pustaka 

Sebagai telaah pustaka, penulis melakuakan telaah hasil penelitian 

terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian ini, adapun hasil temuan 

peneliti terdahulu adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhidatul Mukhayarah tahun 2014 

dengan judul Nilai-Nilai Pendidikan Ahklak Dalam Kitab Wasiyah Al 

Mustafa Li „Ali Karramallahu Wajh Karangan Sayyid „Abdul Wahhab Al-

Sha‟rani. Adapun rumusan masalaahnya adalah: pertama, apa saja nilai-

nilai pendidikan ahklak mahmudah yang terkandung dalam kitab Nilai-

Nilai Pendidikan Ahklak Dalam Kitab Wasiyah Al Mustafa Li „Ali 

Karramallahu Wajh Karangan Sayyid „Abdul Wahhab Al-Sha‟rani? Dan 
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kedua,  apa saja nlai-nilai pendidikan ahklak mahzmumah yang 

terkandung dalam kitab Nilai-Nilai Pendidikan Ahklak Dalam Kitab 

Wasiyah Al Mustafa Li „Ali Karramallahu Wajh Karangan Sayyid „Abdul 

Wahhab Al-Sha‟rani? Kemudian menghasilkan kesimpulan sebagai 

berikut: perman, nilai-nilai pendidikan ahklak mahmudah dan yang 

terkandung dalamm kitab Wasiyah Al Mustafa Li „Ali Karramallahu Wajh 

Karangan Sayyid „Abdul Wahhab Al-Sha‟rani, yaitu: jujur, sederhana, 

sabar, salam, dermawan, bermuka manis, dan menjaga lidah. Dan  keduan, 

nilai-nilai pendidikan ahklak mahzmumah yang terkandung dalam kitab 

Wasiyah Al Mustafa Li „Ali Karramallahu Wajh Karangan Sayyid „Abdul 

Wahhab Al-Sha‟rani, yaitu: dusta , marah, munafiq, adu domba, bakhil 

dan kianat. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Farid Mudzakir Wachid tahun 

2012 dengan judul Nilai-Nilai Pendidikan Ahklak Dalam Al-Qur‟an Surat 

Al-Hujarat Ayat 11-13 Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab Dan 

Relevansinya Dengan Metode Pendidikan Islam Di Indonesia. Adapun 

rumusan masalaahnya: pertama, pendidikan ahklak apa saja yang 

terkandung dalam Surat Al-Hujarat Ayat 11-13 (Tafsir Al-Misbah)? Dan 

kedua, bagaimana relevansi nilai pendidikan akhlak Surat Al-Hujarat Ayat 

11-13 dengan metode pendidikan Islam di Indonesia?. Kemudian 

mengenai hasil kesimpulan pembahsan pertama, akhlak merupakan cermin 

kepribadian seseorang, sehingga baik buruknya seseorang dapat dilihat 

dari kepribadian di dalamnya memuat berbagai aturan kehidupan setiap 
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dimulai dari hal yang urgen sampai kepada hal yang sederhana sekalipun, 

jika Al-Qur’an telah melekat dalam kehidupan setiap insan maka 

ketenangan dan ketenteraman batin akan mudah ditemukan dalam realita 

kehidupan. Keduan, nilai-nilai pendididkan akhlak yang terkandung dalam 

surat Al-Hujarat ayat 11-13 tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Nilai-nilai pendidikan menjunjung tinggi kehormatan kaum muslim, 

mendidik manusia untuk selalu menghargai diri menjaga kehormatan 

mereka. Dengan demikian akan terwujud kehidupan masyarakat yang 

harmonis. 

b. Nilai-nilai pendidikan taubat mendidik manusia agar senantiasa 

mensucikan jiwa mereka. Sehingga wujud dari taubat dengan beramal 

saleh dapat dilaksanakan dalam kehidupannya. 

c. Nilai pendidikn husnuzhan mendidik manusia untuk selalu berfikir 

positif agar hidup menjadi lebih produktif, sehingga energi tidak 

terkuras hanya memikirkan hal-hal yang belum pasti kebenarannya. 

d. Nilai pendidikan ta’aruf  mendidik manusia untuk selalu menjalin 

komunitas dengan sesama karena banyaknya relasi merupakan salah 

satu untuk mempermudah datangnya rezeki 

e. Nilai pendidik egaliter mendidik manusia untuk bersikap rendah hari, 

sedangkan rendah hati merupakan pakaian orang-orang yang beriman 

yang akan mengangkat derajatnya disisi Allah SWT. Demikian surat 

Al-Hujarat 11-13 ini memberi landasan bagi pelaksanaan pendidikan 
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Islam yang berorientasi kepada terwujutnya manusia yang shaleh baik 

secara ritual maupun sosial. 

F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah 

pendekatan konsep. Yaitu menghimpun data dengan tidak berinteraktif 

atau melalui interaksi sumber data manusia, melainkan dengan dokumen-

dokumen.
14

 

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah tergolong penelitian kualitatif, yaitu 

suatu pendekatan yang digunakan untuk mengolah data tanpa 

menggunakan hitungan angka (statistik), namun melalui pemaparan 

pemikiran, pendapat para ahli atau fenomena yang ada dalam kehidupan 

masyarakat. Atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa 

kata-kata tertulis dari obyek yang diteliti.  

Penelitian ini termasuk penelitian literer atau kepustakaan (library 

research) yaitu studi atau telaah kepustakaan yang terkait dengan obyek 

penelitian. Jadi penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif–deskriptif 

dan bersifat literer, artinya dalam menyajikan data berbentuk verbal.
15

 

3. Sumber Data  

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam penelitian ini 

berasal dari literatur kepustakaan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai 

                                                           
14

 Ahmad Hadi, Metodologi Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 175. 
15

 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), 10. 
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pendidikan ahklak  dalam kitab  duru<s al-akhla><q karya syaikh H{a<fiz{ H{asan 

al-Mas’u<di dalam penelitian ini. Sumber data dibagi menjadi dua macam: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer mencakup data yang dijadikan obyek 

kajian, yakni data yang menyangkut tentang pengkajian ini. Adapun 

sumber data tersebut adalah Kitab duru<s al-akhla><q karya syaikh H{a<fiz{ 

H{asan al-Mas’u<di. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data ini digunakan untuk menunjang penelaahan data-

data yang dihimpun dan sebagai pembanding dari data primer. Dengan 

kata lain, data ini berkaitan dengan langkah-langkah analisis data, di 

antaranya:  

1) Ahmad Faruk, Filsafat Umum (Yogyakarta: Stain Po Press, 2009). 

2) Rohmad Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung: 

Alfabeta, 2011). 

3) Zam Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai (Bandung: 

Alfabeta, 2009). 

4) Beni Ahmad Saebani, Filsafat Ilmu (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2009). 

5) Loekisno Choiril Warsito, Pengantar Filsafat (Surabaya: IAIN SA 

Press, 2011). 

6) Rizal Mustansyir, Filsafat ilmu (Yogyakarta: Puslaka Pelajar, 

2009). 



12 
 

 

 

7) Sutardjo A. Wiramihardja, Pengantar Filsafat (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2006). 

8) Larry P. Nucci,dkk, Handbook Pendidikan Moral dan Karakter 

(Bandung: Nusa Media, 2014). 

9) Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif 

Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012). 

10) Mahbubi, Pendidikan Karakter (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012). 

4. Tehnik Pengumpulan Data  

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kajian pustaka (library 

risearch), oleh karena itu tehnik yang digunakan pengumpulan literer yaitu 

penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan obyek pembahasan 

yang dimaksut. Data-data yang ada dalam kepustakaan yang diperoleh, 

dikumpulkan dan kemudian diolah dengan cara berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap sesuatu yang terkumpul 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu 

dengan yang lainnya. Masing-masing dalam kelompok data, baik data 

primer maupun sekunder sebagaimana yang telah disebutkan diatas. 

Dalam hal ini peneliti menjelaskan sumber data primer tentang nilai-

nilai pendidikan ahklak dalam kitab  duru<s al-akhla><q karya syaikh H{a<fiz{ 

H{asan al-Mas’u<di dan juga data sekunder yang berkaitan tentang nilai-

nilai karakter. 

b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensintematiskan data-

data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada yaitu: 
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tentang nilai-nilai karakter.
16

 dalam kitab duru<s al-akhla><q karya syaikh 

H{a<fiz{ H{asan al-Mas’u<di. 

c. Verivication yaitu menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan. 

Dalam tahap ini data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis  sesuai 

dengan tema yang sedang diteliti.  

Penemuan hasil data, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap 

hasil pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil yaitu dengan 

analisis isi  untuk melakukan kajian terhadap nilai-nilai karakter.
17

 yang 

termuat dalam kitab duru<s al-akhla><q karya syaikh H{a<fiz{ H{asan al-Mas’u<di. 

Adapun pembahasan kitab tersebut dintaranya: taat, mengasihi manusia, 

membagusi ahklak, mengasihi hewan menempati janji, jujur,  bagus 

bersosialisasi, sehingga untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada. 

5.  Analisis Data 

Data yang telah terkupul, baik yang diambil dari kitab, buku, 

majalah, jurnal, skipsi  dan sebagainya. Data tersebut kemudian dianalisis 

dengan menggunakan metode content analysis atau analisis isi. Metode 

analisis ini pada dasarnya merupakan suatu teknik sistemaatik untuk 

menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat mengopservasi 

dan menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator 

yang lain.
18

  

Pada tahap ini data yang sudah diperoleh yaitu materi yang 

terkandung dalam kitab duru<s al-akhla><q karya syaikh H{a<fiz{ H{asan al-

                                                           

 
16

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penilaian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1996), 234. 

 
17

 Nana Sudjana, Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiyah (Bandung: Sinar Baru Algensido, 

2003), 73. 
18

 Amirul Hadi Dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 1998), 175. 
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Mas’u<di yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori nilai dan 

juga teori karakter untuk menjawab rumusan masalah.   

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulis hasil penelitian dan agar dapat dicerna 

secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan dalam laporan 

penelitian ini. Peneliti meneliti dan mengelompokkan menjadi lima buah, 

yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan satu 

sama lain. Untuk lebih jelasnya mulai dari bab awal hingga bagian akhir 

dapat dipaparkan sebgai berikut : 

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan kajian, mafaat kajian, landasan teori dan telaah 

pustaka terdahulu, metode penelitian (pendekatan penelitian, jenis penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data),  dan sitematika 

pembahasan. 

Bab II berisi tentang kajian teori yang pertama, tentang konsep nilai 

(pengerrtian  nilai, aliran-aliran teori nilai dalam filsafat, sifat-sifat, fungsi, 

ciri-ciri nila, hirarki nilai , klasifikasi nilai) yang kedua konsep karakter 

(pengertian karakter , kebaikan karakter, nilai-nilai karakter, faktor-faktor 

yang mempengaruhi perkembangan karakter). 

Bab III adalah paparan data-data yang barisi tentang biografi 

pengarang dan kandungan kitab duru<s al-akhla><q karya syaikh H{a<fiz{ H{asan al-

Mas’u<di. 

Bab IV merupakan analisis data tentang nilai-nilai karakter dalam 

kitab duru<s al-akhla><q karya syaikh H{a<fiz{ H{asan al-Mas’u<di menurut 

kemendiknas tahun 2010.  
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Bab V berisi penutup,  yang meliputi kesimpulan dari hasil analisis 

dan saran-saran.  
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BAB II 

NILAI DAN KARAKTER  

 

A. Teori Nilai 

1. Pengertian  Nilai  

Hakikat manusia adalah emansi (pancaran) yang potensial yang 

berasal dari Tuhan dan dipimpim oleh Tuhan. Atas dasar inilah tinjauan 

mengenai baik dan buruk dilakukan. Sehingga  dasar-dasar yang digunakan 

haruslah teologis. Karena itu secara teologis manusia perlu mencapai 

kebaikan tertinggi, sedang kebaikan tertinggi adalah nilai yang merupakan 

suatu kesatuan dengan Tuhan, maka usaha manusia itu mengandung hal-hal 

yang praktis.
19

 

Aksiologi merupakan ilmu yang menyelidiki hakikat nilai yang pada 

umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Aksiologi berasal dari 

kata “aksios” yang berarti nilai dan “logos” berarti ilmu atau teori.
20

 

Aksiologi meliputi nilai-nilai, parameter bagi apa yang disebut sebagai 

kebenaran atau kenyataan itu, sebagaimana kehidupan yang menjelajahi 

berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan fisik materil dan 

kawasan simbolik yang masing-masing menunjukkan aspeknya sendiri.
21

 

Nilai merupankan satu jenis objek, yang sama sekali tidak dapat dimasuki 

oleh rasio orang Yunani, namun yang menetapkan hirarki dan hukum, yang 

                                                           
19

 Imam Barnadib, Filsafat Pendidikan Sistem Dan Metode  (Yogyakarta: Andi offset, 

1987), 31-32. 
20

 Fuat Ihsani, Filsafat Ilmu (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 231. 
21

 Endang Komara, Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2011),  14-15. 

15 
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sama tepatnya menetapkan dengan jenis logika yang terakhir atau dengan 

istilah yang khas.
22

 

Nilai merupakan ukuran untuk menghukumi atau memilih tindakan 

dan tujuan tertentu. Nilai sesungguhnya tidak terletak pada barang atau 

peristiwa, tetapi manusia memasukkan nilai kedalamnya, jadi barang 

mengandung nilai, karena subjek yang tau dan menghargai nilai itu. Nilai 

adalah cita, ide bukan fakta. Sebab itulah, tidak ada ukuran-ukuran yang 

objektif tentang nilai dan karenanya ia tidak dapat dipastikan secara kaku.
23

 

Dalam filsafat aksiologi nilai dikelompokkan menjadi dua, pertama: 

Etika, merupakan cabang filsafat aksiologi yang membahas tentang masalah 

moral, yang terfokuf pada perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku 

pada komunitas tertentu.
24

 Etika juga  merupakan ilmu yang berkenaan 

dengan kebaikan atau yang terkait dengan nilai baik-buruk yang dibahas 

oleh  filsafat moral.
25

 Dengan demikian nilai-nilai tentang benar salah dan 

indah tidak indah akan menyesuaikan bagaimana  baik dan buruk tersebut 

dipandang.  Berdasarkan aliran dalam etika membahas bagaiman konsep 

nilai tersebut dipandang, maka setidaknya ada dua asal nilai baik dan nilai 

tidak baik yang terdapat dalam etika. Kedua: Estetika, Nilai-nilai yang 

berakaitan dengan keindahan atau berkenaan dengan niali itu indah atau 

tidak indah.
26

 Berdasarkan dari pengertian bahwa estetika merupakan 

                                                           
22

 Risieri Frondizi, Penghantar Filsafat Nilai (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 

125. 
23

Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 144. 
24

 Loekisno Choiril Warsito, Pengantar Filsafa  (Surabaya: IAIN SA Press, 2011), 94-95. 
25

 Rizal Mustansyir, Filsafat ilmu (Yogyakarta: Puslaka Pelajar,2009), 29. 
26

 Abd Haris, Etika Hamka (Yogyakarta: LKIS Perintis Cemerleng, 2010), 32-35. 
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pembahasan tetang bentuk. Sebagaimana dijelaskan oleh Magnis Suseno 

menyebutkan bahwa makna halus dan kasar merupakan bentuk kategori 

estetis (estetika), dimana dalam pandangan nilai disebutkan bahwa yang 

halus itu indah dan yang kasar itu buruk. Dengan alasan tersebut, maka 

instuisi dari baik dan buruk berdekatan dengan makna indah dan tidak 

indah, karena ketika dikatakan  indah apabila dapat melestarikan kelestarian 

norma atau bentuk. Sedangkan dikatakan tidak indah karena merusak 

sebuah tatanan keselarasan norma yang sudah terbentuk.
27

 Adapun hal 

tersebut dapat dicontohkan seperti halnya seorang tani dan juru tulis 

dihadapkan pilihan antara pupuk dan pacul. Si juru tulis menolak pupuk dan 

pacul itu, tapi mengambil kertas dan mesin tik. Karena berbeda tindakan 

mereka. Karena penilaiannya berbeda. Nilai guna mengendalikan tindakan 

dan laku –perbuatan.
28

  

Gordon Allpot menyebutkan bahwa nilai adalah keyakinan yang 

membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya, terjadi dalam proses 

psikologi dan kemudian menolong atau mengarahkan individu untuk 

bertindak dan berbuat sesuai dengan kehendaknya.
29

 Dalam artian nilai 

tersebut dapat dijadikan sebagai acuan,  rujukan, keyakinan dalam 

menentukan tingkah lakunya.
30

  

                                                           
27

 Frans Magnis Suseno, Etika Jawa: Sebuah Analisis Filsafat Tentang Kebijakan Hidup 

Jawa  (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1984), 212-214. 
28

 Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 7-8. 
29

 Rahmad Mulyana, Mengartikulasikan pendidikna Islam (Bandung: Alfabeta, 2011), 9. 
30

 Ikhti Farid Idsa, Relevansi Nilai-Nilai Kepemimpinan Dalam cerita Seni Pewayangan 

Lakon “Semar Mbangun Kayangan” Dengan Konsep Pendiidikan Islam (Ponorogo: Stain, 2014), 
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Adapun pendapat tersebut mirip dengan gagasan yang diutarakan 

oleh Dick Hartoko mengartikan bahwa nilai adalah hakikat suatu hal yang 

menyebabkan hal itu pantas dikejar oleh manusia.
31

  W. M. Urban dalam 

buku The Inteligable Word, nilai adalah sebagai satuan-satuan yang 

merupakan kenyataan yang sejak semula sudah terkandung susuna 

kenyataan-kenyataan itu (reality) yang sejak semula sudah terkandung 

dalam susunan kenyataan itu sendiri.
32

 Kluckhohn nilai adalah: konsepsi 

(tersirat atau tersurat, yang sifatnya membedakan  individu atau ciri-ciri 

kelompok) dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi pilihan terhadap 

cara, tujuan antara dan tujuan akhir tindakan, seperti halnya: kebenaran, 

kejujuran, dan keadilan.
33

 Horton dan Hunt, adalah gagasan mengenai 

apakah suatu pengalaman itu berarti atau tidak berarti. Nilai pada 

hakikatnya mengarahkan kepada perilaku dan pertimbangan seseorang, 

tetapi ia tidak menghakimi apakah sebuah perilaku tersebut benar atau 

salah.
34

 

2. Aliran-Aliran Teori Nilai Dalam Filsafat 

Seiring dengan perkembangan penyelidikan ilmu pengetahuan 

tentang nilai. Menyebabkan beragam pandangan manusia tentang nilai-nilai. 

Begitu juga problem, meskipun selama itu manusia tidak dapat 

                                                           
31

 Dick Hartoko, Memanusiakan Manusia Muda  (Yokyakarta: Kanisius, 1985), 38. 
32

 Abd Haris. Etika Hamka ., 30-31. 
33

 Rohmad Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, 9-11. 
34

 Dwi Narwoko, Sosiologi Tes Pengantar & Terapan (Jakarta: Prenada Media, 2004), 35. 
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mengingakari efektifitas nilai-nilai dalam kehidupannya.
35

 Setidaknya ada 

dua aliran dalam kajian nilai, yaitu aliran naturalisme dan nonnaturalisme: 

a. Aliran Naturalisme ini menganggap bahwa nilai adalah sejumlah fakta. 

Oleh karena itu, setiap keputusan nilai dapat diuji secara empirik. Sifat 

perilaku seperti jujur, adil, dermawan, dan lainya atau kebalikannya 

merupakan indikator seseorang itu berperilaku baik atau tidak baik.  

b. Aliran Non-Naturalisme ini menganggap bahwa nilai tidak sama dengan 

fakta. Artinya fakta berpisah dengan nilai dan secara absolut (mutlak), 

tidak terdeteksi satu sama lainnya, yang mana  bersifat normatif dalam 

memberitahukan, sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah.dengan 

demikian keputusan nilai pada kelompok ini tidak dapat diketahui dengan  

uji empirik, tetapi hanya dapat diketahui melalui apa yang disebutnya 

dengan instuisi moral yang telah dimiliki manusia, yaitu kesadaran 

langsung adanya nilai murni, seperti benar dan salah dalam perilaku, 

(objekti) seseorang.
36

 

Implikasi dari anggapan di atas, bagi aliran naturalisme sifat perilaku 

yang baik, seperti jujur adil, dermawan, dan lain-lainnya. Atau perilaku 

sebaliknya dapat menjadi indikator bagi perilakunya apakah dia berperilaku 

baik, ataukah sebaliknya.  Dengan demikian sebagaimana yang dikatakan di 

atas, bahwa nilai itu fakta, maka keputusan nilai bagi naturalisme  adalah 

faktual, sehingga dapat diuju secara empirik. Tetapi bagi aliran non 

naturalisme nilai  itu faktual, namun bersifat normatif. Maka keputusan nilai 

                                                           
35

 Peter Salim & Yenny Salim. Kamus BahasaIndonesia. (Jakarta Modern Engglish Press, 

1991), 1035. 
36
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pada kelompok ini tidak dapat diketahui melalui apa yang disebut dengan 

instuisi moral yang telah dimiliki manusia, yaitu kesadaran langsung adanya 

nilai murni seperti benar atau salah dalam setiap perilaku, objek atau 

seseorang.
37

 

3. Sifat-sifat, Fungsi, Ciri-ciri Nilai 

Sesuatu dianggap bernilai apabila sesuatu tersebut memiliki sifat 

sebagai berikut berikut: 

a. Menyenagkan (peasent) 

b. Berguna   (useful) 

c. Memuasakan (satisfying) 

d. Menguntungkan (profitebel) 

e. Menarik (interesting) 

f. Keyakinan (belief)
38

 

Dalam sosiologis nilai secara umum dapat berfungsi sebagai langkah 

persiapan bagi petuntuk-petunjuk penting untuk meprediksi mengenai 

perilaku, di samping juga memiliki kegunaan praktis lainnya bagi 

sosiologi.
39

   

Adapun ciri-ciri nilai untuk mendalami lebih mendalam mengenai 

suatu benda, baik benda nyata maupun benda tidak nyata. Itu dapat melalui 

cara mengetahui ciri-ciri benda tersebut. sehingga kita dapat membedakan 

antara benda yang satu dengan benda yang lainnya. Ketika kita tau ciri-

                                                           
37

 Amril M. Etika Islam. (Yogyakarta: LFSK2P, 2002), 216. 
38

 Herman dan Winarno. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. (Jakarta: Bumi Aksara,2011), 126-
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39
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cirinya maka kita dapat mengidentifikasi jenis-jenis benda tersebut. begitu 

pula dengan nilai. Untuk memahami dan mengetahui secara mendalam 

seperti apa nilai itu maka dapat dilihat dari ciri-cirinya. Ciri-ciri menurut 

bambang Daroeso, nilai memiliki ciri sebagai berikut: 

a. Suatu realitas yang abstrak (tidak dapat ditangkap melalui panca indra 

tetapi ada). Nilai itu ada atau  rill dalam kehidupan manusia. Misalnya, 

manusia mengakui adanya keindahan. Akan tetapi, keindahan sebagai 

nilai adalah abstrak (tidak dapat diindra) yang dapat diindra adalah objek 

yang memiliki nilai keindahan itu misalnya, lukisan atau pandangan. 

b. Normatif (yang seharusnya, ideal, sebaiknya, diinginkan). Nilai 

merupakan suatu harapan oleh manusia. Nilai merupakan suatu yang baik 

diciptakan manusia. Contohnya semua manusia mengharapkan keadilan. 

Keadailan sebagai nilai adalah alternatif. 

c. Berfungsi sebagai daya dorong manusia (sebagai motifator). Nilai 

menjadikan manusia terdorong untuk melakukan tinadakan agar harapan 

yang terwujud dalam kehidupannya. Nilai diharapkan manusia sebagai 

pendrong. Misalnya, siswa berharap akan kepandaian. Maka siswa 

melakukan berbagai kegiatan agar pandai. Kegiatan manusia pada 

dasarnya digerakkan atau didorong oleh nilai.
40

 

Salah satu cirikas yang hakiki dari nilai adalah penampakannuya 

dalam urutan hierarkis. Sekalipun bagi orang orang yang menerima dengan 

tanpa mempersoalkan kebenaran dari proposisi ini, adalah sulit untuk 
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menentukan kriteria man yang harus dipakai untuk menentukan hierarki 

ini.41
 

4. Hirarki Nilai  

Munurut Max Scheler, nilai dalam kenyataannya ada yang lebih 

tinggi ada yang juga yang lebih rendah jika dibandingkan antara satu dengan 

yang lainnya. Karena itu, nilai menurut Max Scheler memiliki hierarki yang 

dapat dikelompokkan pada empat tingkatan, yaitu: 

a. Nilai kenikmatan, pada tingkatan ini terdapat sederetan nilai yang 

menyenangkan atau sebaliknya yang kemudian orang merasa bahagia 

atau menderita. 

b. Nilai kehidupan, pada tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi 

kehidupan, misalnya kesehataan, kesegaran badan, kesejahteraan umum, 

dan seterusnya. 

c. Nilai kejiwaan, pada tingkatan ini terdapat nilai kejiwaan yang sama 

sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani atau lingkungan. Nilai-nilai 

semacam ini adalah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang 

dicapai melalui filsafat. 

d. Nilai kerohanian, pada tingkatan ini terdapat nilai yang suci maupun 

tidak suci. Nilai-nilai ini terutama lahir dari nilai ketuhanan sebagai nilai 

tetinggi.
42
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5. Klasifikasi Nilai  

Para ahli mengklasifikasi nilai cukup beragam tergantung pada sudut 

pandang dan disiplin ilmu yang mereka miliki. Teori nilai yang digagas, 

Spranger menjelaskan ada enam orientasi nilai yang sering dijadikan 

rujukan oleh manusia dalam kehidupannya. Dalam pemunculannya, enam 

nilai tersebut cenderung menampilkan sosok yang khas terhadap pribdi 

seseorang. Karena itu, Spanger merancang teori nilai itu dalam istilah tipe 

manusia, yang berarti setiap orang memiliki orientasi yang lebih kuat pada 

salah satu di antara enam nilai yang terdapat dalam teorinya, yaitu: 

a. Nilai Teoritik  

Nilai ini melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam 

memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu. Nilai teoritik memiliki 

kadar benar salah menurut timbangan akal pikiran. Karena itu nilai ini 

erat dengan konsep, aksioma, dalil, prinsip, teori, dan generasi yang 

diperoleh dari sejumlah pengamatan dan pembuktian ilmiah. 

b. Nilai Ekonomis  

Nilai ini terkait dengan pertimbangan. Nilai yang kadarnya 

untung-rugi. Objek yang ditimbang adalah harga. Secara praktis nilai 

ekonomi dapat ditemukan dalam pertimbangan nilai produksi, 

pemasaran, konsumsi barang, perincian kredit keuangan dan 

pertimbangan, kemakmuran hidup secara umum.  

c. Nilai Estetika  



25 
 

 

 

Nilai estetika  menempati  nilai tertingginya pada bentuk dan 

keharmonisan. Nilia tersebut lebih mencerminkan pada keragaman, 

dalam arti kata, nilai estetika lebih mengandalkan pada hasil penilaian 

pribadi seseorang yang bersifat subjektif. Nilai estetika melekat pada 

kualitas barang atau tindakan yang diberi bobot secara ekonomis. Nilai 

estetika banyak dimiliki oleh para seniman, seperti musisi, pelukis, atau  

perencang model. 

d. Nilai Sosial   

Nilai tertinggi yang terhadap nilai ini adalah kasih sayang antara 

manusia. Karena itu kadar nilai ini bergerak pada rentang antara 

kehidupan yang individualistik dengan yang altruistik. Dalam psikologi 

sosial, nlai paling ideal dapat dicapai dalam konteks hubungan 

interpersonal, yakni ketika seseorang dengan yang lainnya saling 

memahami. 

e. Nilai Politik  

Nilai tertinggi dalam nilai ini adalah kekuasaan. Kadar nilai ini 

akan bergerak dari intensitas pengaruh yang rendah sampai pada 

pengaruh yang tinggi. Ketika persaingan dan perjuangan menjadi isu 

yang kerap terjadi dalam kehidupan manusia, para filosofis melihat 

bahwa kekuatan menjadi dorongan utama dan berlaku universal pada diri 

manusia. 
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f. Nilai Agama  

Nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang datang dari 

Tuhan. Cakupan nilainya pun lebih luas. Setruktur mental manusia  dan 

kebenaran mistik transendetal merupakan dua sisi unggul yang dimiliki 

nilai agama. Karena itu nilai tertinggi yang harus adalah kesatuan.
43

 

B. Teori Kerakter 

1. Pengertian Karakter  

Karakter Secara etimologi, karakter berasal dari bahasa Inggris  

(character) dan Yunani (character).
44

  Karakter adalah sifat-sifat, akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. 
45

 Menurut 

bahasa karakter dimaknai sebagai cara berfikir dan berperilaku yang khas 

tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan 

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
46

  Dalam psikologi karaker 

individu dimaknai sebagai hasil keterpaduan empat bagian, yaitu: olah hati, 

olah pikir, olah raga, olah rasa dan karsa.
47

  

Namun karakter juga bisa diartikan sebagai „ukiran”. Sifat utama 

ukiran ialah melekat kuat di atas benda yang diukir. Tidak mudah usang 

ditelan waktu dan angus hangus terkena gesekan. Menghilangkan ukuran 

sama halnya menghilangkan benda yang diukir. Sebab ukiran melekat dan 

menyatu dengan bendanya. Ini berbeda dengan gambaran ataau tulisan tinta 

yang hanya disapukan di atas permukaan benda. Begitulah karakter. Seperti 
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apapun keadaan manusia, maka ia akan selalu bertindak sesuai dengan 

karakternya.
48

 

Karakter  mempunyai makna yang sama dengan akhlak jika dilihat 

dari sudut pandang pengertian, karena keduanya didefinisikan sebagai suatu 

tindakan yang terjadi tanpa ada pemikiran lagi karena sudah tertanam dalam 

pikiran, dengan kata lain keduanya dapat disebut dengan kebiasaan.
49

 

Akhlak itu juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan sikap, perilaku, 

dan sifat manusia dalam berinteraksi dengan dirinya dengan sasarannya, 

dengan mahkluk-mahkluk lain dan bahkan dengan Tuhannya.
50

 Seperti 

halnya menurut Al-Ghazali akhlak ialah suatu sikap yang tertanam dalam 

jiwa yang darinya menimbulkan perbuatan-perbuatan yang gampang dan 

mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu.51 

Apapun sebutannya karakter ini adalah sifat bati manusia yang 

mempengaruhi segenap pikiran dan perbuatannya. Banyak yang 

memandang atau mengartikannya identik dengan kepribadian. Seperti 

halnya Doni Koesoema A. (2007) memahami karakter sama dengan 

kepribadian, yaitu sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas 

dari diri seseorang dari yang bersumber dari bentukan-bentukan yang 

diterima dari lingkungan.
52

 Tapi lebih sempit dari kepribadian yang hanya 

merupakan salah satu aspek kepribadian sebagai mana juga temperamen. 
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Sikap dan tingkah laku sesorang dinilai oleh masyarakat sekitarnya sebagai 

sikap dan tindakan yang diinginkan atau ditolak, dipuji ataau dicela, baik 

ataupun jahat.
53

 

Selain itu karakter atau  tabi’at manusia menerapkan kemampuan 

psikologis yang terbawa sejak lahir, bukan dari pengaruh luar. Karakter 

merupakan komponen-komponen dalam fitrah atau kemempuan dasar 

manusia. Sebagai mana yang dikatakan Menurut pengertian lain dalam 

kamus besar bahasa indonesia  karakter adalah sifat-sifat kejiwaan; akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain; tabiat; 

watak. Budi merupakan alat batin yang paduan akal dan perasaan untuk 

menimbang baik buruk. Tabiat, akhlak, watak, perbuatan baik; daya upaya 

dan akal. Perilaku diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu yang 

berwujud dalam gerakan tidak hanya badan tetapi ucapan juga.
54

  

2. Kebaikan Karakter 

Dalam pidato terkenalnya, “i Have a Dream”, Marthin Luther King, 

Jr. Berkata bahwa dia bermimpi datangnya hari ketika semua orang 

Amerika “akan dinilai bukan oleh warna kulit mereka tetapi dengan karakter 

mereka”. Karakter yang baik adalah kebaikan. Sedangkan kebaikan adalah 

disposisi untuk berperilaku secara bermoral. Seperti halnya kejujuran, 

keberanian, keadilan dan kasih sayang. Kemudian karakter adalah 
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objektifitas yang baik atas kualitas manusia, baik bagi manusia diketahui 

atau tidak.
55

 

Kebaikan bisa dikatankan sebagai esensial objektif, namun berbeda 

dengan objektifitas terhadap rasa. Seperti mendengarkan musik atau 

memakai pakaian. Namun, objektifitas atas kebaikan itu memenuhi kriteria-

kriteria etika berikut ini. 

a. Kebaikan menentukan apa artinya manusia. Kita menjadi manusia yang 

utuh ketika kita berbuat kebajikan dan murah hati, tidak egois, adil bukan 

tidak adil, jujur bukan licik. 

b. Kebajikan meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan seorang 

individu. 

c. Mereka melayani kepentingan umum, memungkinkan kita untuk hidup, 

dan bekerja di masyarakat. 

d. Mereka memenuhi tes etika klasik reversibilitas (maukah anda 

diperlakukan seperti ini?) dan universalisabilitas (apakah Anda ingin 

semua orang bertindak dengan cara ini dalam situasi yang sama?)
56

 

Begitulah kebaikan, ketika kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu 

berimbas positif kepada kita, serta orang lain, maka hal itu dikatakan 

kebaikan. Namun tetap sesuai norma dan etika yang berlaku.  

3. Nilai-nilai Karakter 

Kemendiknas (2010) melansir bahwa, berdasarkan kajian nilai-nilai 

agama, norma-norma sosial, hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip 
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HAM telah teridentivikasi butir-butir nilai yang dikelompokkan menjadi 

lima nilai utama yaitu nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia 

dan dengan lingkungan.
57

 Pendapat tersebut juga mirip dengan pendapat 

yang diutarakan oleh  Nur isna aunillah menyatakan, pendidikan karakter 

sebagai sebuah sitem yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta 

didik, yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekat 

serta adanya kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan diri sendiri, dengan sesama 

manusia dan dengan lingkungan, sehingga akan terwujud insaan kaamil.
58

 

Secara ringkas butir-butir nilai dan kaitannya dengan  jangkauan tersebut 

digambarkan sebagaimana berikut: 

a)  Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa 

(Relijius) pikiran perkataan dan tidakan seseorang yang diupayakan 

selalu berdasarkan pada nilai keutuhanan dan atau ajaran agama. 

b) Nilai dalam hubungannya dengan diri sendiri yang meliputi:  

1) Jujur: merupakan perilaku yang didasarkanpada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diridan pihak lain. 

2) Bertanggung jawab: merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanankan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang 
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seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri masyarakat, lingkungan 

(alam, sosial, budaya) negara dan Tuhan YME. 

3) Bergaya hidup sehat: seggala upaya untuk menerapkan kebiasaan 

yang baik dalam menciptakan hidup  yang sehatdan menghindarkan 

kebiasaan buruk yang dapat mengganngu kesehatan.  

4) Disiplin: merupakn suatu tindakann yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5) Kerja keras: merupakan suatu perilaku yang menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna 

menyelesaikan tugas (belajar/pekerjaan) dengan sebaik-baiknya.  

6) Percaya diri: merupakan sikap yakin akan kemempuan diri sendiri 

terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya. 

7) Berjiwa wirausaha: sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau 

berbakat mengenal produk baru, menentukan cara produksi baru, 

menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, 

serta mengatur permodalan operasinya. 

8) Berfikir kiritis, logis, dan inovatif: berfikir dan melakukan sesuatu 

secara kenyataan atau logika untuk mengahasilkan cara atau hasil 

baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki. 

9) Mandiri: suatu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 
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10)  Ingin tahu: sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas  dari apa yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

11)  Cinta ilmu: cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan pengahargaan yang tinggi terhadap 

pengetahuan. 

c) Nilai karakter dalam hubungannya dengn sesama, meliputi:  

1) Sadar akan hak dan kewajibang diri dan orang lain: sikap tau dan 

mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik atau hak diri 

sendiri dan orang lain serta tugas atau kewajiban diri sendiri dan 

orang lain. 

2) Patuh pada norma sosial: sikap menurut dan taat terhadap aturan-

aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum. 

3) Menghargai karya dan prestasi orang lain: sikap dan tindakan yang 

mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat, dan mengakui dan menghargai keberhasilan orang lain. 

4) Santun: sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa 

maupun tata perilakunya ke semua orang.  

5) Demokratis: cara berfikir bersikap dan bertindak yang menilai sama 

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

d) Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan, sikap dan 

tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan 

alam di sekitarnya, dan mengembhangkan upaya-upaya untuk 
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memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin member 

bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

e) Nilai kebangsaan, cara berfikir, bertindak, dan wawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri 

dan kelompoknya. Adaapun yang termasuk pada kategori ini yaitu:  

1) Nasionalisme: cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsanya. 

2) Menghargai keberagaman: sikap memberikan respek/hormat 

terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk fisisk, sifat, adat, 

budaya, suku, dan agama.
59

    

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karakter  

Terdapat banyak yang mempengaruhi karakter, dari sekian banyak 

faktor tersebut, para ahli menggolongkannya ke dalam dua bagian, yaitu 

faktor intern dan faktor ekstern. 

a. Faktor Intern 

Terdapat banyak yang mempengaruhi faktor intern ini, diantaranya 

adalah:  

1) Insting atau Naluri 

Insting adalah suatu sifat yang dapat dan menumbuhkan 

perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan berfikir lebih 

                                                           
59

 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi (Bandung: Alfabeta, 

2014), 33-35. 



34 
 

 

 

dahulu kearah tujuan itu dan tidak didahului latihan perbuatan itu. 

Sedangkan naluri merupakaan tabiat yang dibawa sejak lahir yang 

merupakan suatu pembawaan yang asli.  

Pengaruh naluri pada diri seseorang sangat tergantung pada 

penyalurannya. Naluri dapat menjerumuskan manusia keepada 

kehinaan, tetapi dapat juga mengangkat  kapada derajat yang tinggi, 

jika naluri disulurkan kapada hal yang baik dengan tuntutan 

keberanian.  

2) Adat atau kebiasaan  

Salah satu faktor penting dalam tingkah laku manusia adalah 

kebiasaan, karena sikap dan perilaku yang menjadi ahklak sangat erat 

sekali  dengan kebiasaan, yang dimaksut dengan kebiasaan adalah 

perubahan yang selalu di ulang-ulang sehingga mudah untuk 

dikerjakan. Sehubungan kebiasaan merupakan perbuatan yang 

diulang-ulang sehingga mudah dikerjakan maka hendaknya manusia 

memaksakan diri untuk mengulang-ulang perbuatan yang baik 

sehingga menjadi kebiasaan dan terbentuklah ahklak yang baik 

padanya.    

3) Kehendak 

Kehendak  ialahkemauan untuk melangsungkan segala ide dan 

segala yang dimaksut, walaupuun disertai dengan berbagai rintangan 

dan kesukaran-kesukaran. Itulah kekuatan yang mendorong manusia 

dengan bersungguh-sungguh untuk berperilaku, sebab kehendak itu 
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menjelma suatu niat baik ataupun buruk tanpa kemauan pula semua 

ide, keyakinan,  kepercayaan pengatahuan menjadi pasif tak akan ada 

artinya atau pengaruh bagi kehidupan. 

4) Suara Batin  

Suara batin berfungsi memperingatkan bahayanya perbuatan 

buruk dan berusaha untuk mencegahnya, disamping dorongan untuk 

melakukan perbuatan baik dapat terus didik dan dituntun akan 

menaiki jenjang rohani.. 

5) Keturunan  

Keturunan merupakan faktor yang dapat mmempengaruhi 

perbuatan manusia. Dalam kehidupan kita dapat melihat anak-anak 

yang berperilaku menyerupai orang tuanya bahkan nenek moyangnya. 

Adapun sifat tersebut diturunkan secara garis besar berupa 

jasmaniayah maupun ruhaniayah. 

b. Faktor Ekstern  

Selain faktor intern yang dapat mempengaruhi karakter, ahklak, 

moral, budi pekerti dan etika manusia, juga terdapat faktor ekstern yaitu  

sebagai berikut:  

1) Pendidikan  

Pendidikan mempunyai pengaruh sangat besar dalam 

pembentukan karakter, ahklak, moral, budi pekerti dan etika manusia 

sehingga baik dan buruknya ahklak seseorang sangat tergantung pada 

pendidikan. Betapa pentingnya faktor pendidikan itu, karena naluri 
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yang terdapat pada seseorang dapat dibangun dengan baik dan 

terarah.oleh kerena itu pendidikan agama perlu dimanefestasikan pada 

berbagai media. 

2) Lingkungan  

Lingkungan merupakan suatu yang melingungi suatu 

tubuhyang hidup,  seperti halnya: tumbuh-tumbuhan, tanah, udara, dan 

lain-lainnya.itulah sebabnyya manusia harus bergaul dan dalam 

pergaulan itu saling mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah laku.
60
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BAB III 

 

GAMBARAN UMUM KITAB DURU<S AL-AKHLA><Q KARYA SYAIKH 

H{A<FIZ{ H{ASAN AL-MAS’U<DI 

 

A. Biografi Syaikh H{a<fiz{ H{asan al-Mas’u<di  

Nama sebenarnya syaikh H{a<fiz{ H{asan al-Mas’u<di ialah Abu H{asan „Ali 

Bin Husyain Bin al-Mas’u <di atau Ali H{asan „Ali Bin al-Hasyn Bin „Abdullah al-

Mas’u<di. Beliau dilahirkan di Baqdat, Iraq menjelang akhir abad ke 9 M. 

Beliau dilaporkan meninggal dunia di Fustat (Mesir) pada tahun 345 H/ 1956 

M. Pernyataan ini sama dengan pernyataan dalam al-Dahabi dan surat tulisan 

al-Musabihi yang menyatakan syaikh al-Mas‟udi meninggal dunia dalam bulan 

jumadilakhir 345 H. Beliau berketurunan Arab yaitu keturunan ‘Abdullah Bin 

Mas’u<di seorang sahabat nabi Muhammad SAW yang dihormati.  

H{A<fiz{ H{asan al-Mas’u<di mendapat pendidikan secara langsung dari 

orang tuanya. Setelah dewasa, rancangan pertama yang dicadangkan ialah 

beralih kepada bidang sejarah dan adat istiadat dan cara hidup setiap negeri. 

Beliau mempunyai cita-cita yang tinggi. Atas dasar ingin menjalankan 

penyelidikan menyebabkan beliau menceburi bidang pelayaran ke seluruh 

pelosok dunia. 

Hubungan antara ilmu geografi dan pelayaran dalam masyarakat arap 

tidak dipisahkan. Berlayar merupakan tugas asas mereka terutama mengurus 

perdagangan. Manakala ilmu geografi adalah kemahiran yang perlu dimiliki 

36 
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dalam menjalani kehidupan, dan ia dipengaruhi oleh faktor perserikatan, dan 

tradisi hidup mereka. Oleh karena itu salah satu dari tujuan berdagang, para 

ilmuan arap mengambil kesempatan membuat penyelididikan bagi 

memudahkan urusan harian mereka di samping untuk kegunaan generasi 

seterusnya. Berikut beberapa faktor yang menggalakkan pelayaran dan 

penyelididikan geografi, yaitu: 

1. Faktor Perserikatan  

Kawasan tanah Arab yang diliputi padang pasir yang luas 

menyebabkan mereka terpaksa menjalankan perjalanan atau pengembara 

pada waktu malam untuk mengelak bahang. Oleh karena itu, mereka perlu 

menguasai ilmu astronomi, ilmu mengesan air, ilmu mengesan cuaca, ilmu 

mengesan kedudukan dan sebagainya untuk tujuan memudahkan perjalanan 

dan keselamatan. Demikian juga semenanjung tanah Arab yang terletak di 

antar jalur perdagangan yang utama antara timur dan barat. Oleh karena itu 

mereka perlu memiliki kemahiran berlayar di lautan. 

2. Faktor Budaya  

Faktor pekerjaan (perdagangan), adat istadat seperti ibadah haji yang 

memerlukan pengatahuan rasi bintang untuk tujuan mengetahui arah. 

Demikian pula untuk kebutuhan hidup di padang pasir yang memerlukan 

kemahiran mangesan air, mengetahui kedudukan laut, tumbuhan dan hewan 

untuk tujuan pergerakan (arah dan kedudukan). 
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3. Faktor Nilai dan Sikap 

Semua zaman peradapan yunani kuno aktiftas perlayaran dan 

geografi berada di tahab yang rendah. Akan setelah Islam bertapak, kedua 

bidang ini meningkat maju. Islam mengalakkan umatnya menjalankan 

penyelidikan untuk tujuan keharmonian antara iman dan akal. Malah Al-

Qur’an sebagai sumber inspirasi, karena ayat-ayat di dalamnya banyak 

menyentuh tentang ilmu pelayaran dan ilmu geografi. 

Selain ahli dalam bidang Geografi, syaikh H{a<fiz{ H{asan al-Mas’u<di 

juga gemar melakukan pelayaran. Hasil dari pengamatan dan penyelidikan 

beliau semasa pelayaran menyebabkan beliau mempunyai kemahiran dan 

pengalaman yang seterusnya menyumbang kepada pengetahuan tentang 

pelayaran. Beliau telah mebuat catatan tentang peristiwa pelayaran beliau 

dan membuat catatan yang amat berguna terhadap sumbangan beliau dalam 

ilmu pelayaran. Berikut adalah di antara sumbangan beliau yang penting 

terhadap ilmu pelayaran. 

H{a<fiz{ H{asan al-Mas’u<di telah dapat menyelesaikan masalah yang 

timbul di kalangan pelaut dan ahli pelayaran yang keliru tentang nama-nama 

sungai yang mereka lalui semasa membuat pelayaran. Beliau memberi 

gambaran yang jelas tetang lautan dan teluk Parsi ke laut Cina. Sungai yang 

pertama disebut Bahr al-Fars atau Kasyibah al-Basrah. Di pantai Larwi 

terletak bandar-bandar lama di pesisir pantai Gujerat dan Kunkan yaitu: 

Cemur, Subrah, Thana, dan Khambayat. Lautan Hargind, laut Sruff (sungai 

Campa) dan laut Cina yang mereka namai Tinji (Cinci). 
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Selain pintar dibidang Geografi dan pelayaran, H{a<fiz{ H{asan al-

Mas’u<di banyak menyumbang pemikirannya dalam bidang keilmuan Islam, 

seperti penjelasan dalam masalah hadist dan akhlak. Sehingga beliau 

dipercaya sebagai guru besar di Darul Ulum al-Azhar Mesir. Sumbangannya 

dalam masalah akhlak, beliau menjelaskannya  dalam sebuah kitab akan 

pentingnya berakhlak sesuai dengan yang diajarkan dalam al-Qur’an dan al-

Hadist. Sehingga beliau dikenal sebagai ahli geografi dan ahli dalam bidang 

keilmuan.
61

 

B. Kandungan Kitab Duru<s al-Akhla><q Karya Syaikh H{a<fiz{ H{asan al-Mas’u<di. 

1. Ahklak yang hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa; Relijius “pikiran 

perkataan dan tidakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada 

nilai keutuhan”: 

a. Berserah Diri Pada Allah Swt 

Berserah diri adalah :percaya dan pasrah sepenuh hati kepada 

Allah Swt terhadap semua perkara yang dihadapi dan diputuskan Nya. 

Perkara tersebut akan mendatangkan perkara kebaikan dan 

keberuntungan.
62

 Firman Allah QS. Al-Furqa>n 58: 

      

Artinya: “dan bertaqwalah kepada Allah yang hidup (kekal) yang tidak 

mati.”63
 

 

 

b. Kekuatan Hati 
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Kekuatan Hatiadalah kekuatan yang terdapat dalam hati yang 

mendorong sesorang percaya melakukan perkara yang diinginkan. 

kekuatan hati tersebut dapat mendorong kesabaran dan ridho (menerima) 

terhadap sesuatu yang ditemui berhubungan dengan jalan yang 

ditepuhnya, atau dapat membantu orang untuk tabah atau sabar yang 

berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, sehingga dapat mencapai 

tujuannya.
64

 

c. Taat 

Taat adalah mematuhi sesuatu yang wajib ia ikuti. Aturan itu 

tidak sempurna adanya ketaatan dan hanya tidak akan pernah beruntung 

tanpa ketaatan. Taat itu merupakan tanda dari  keihklasan  dan tandanya 

kesenangan syiar terhadap muslim. Adapun kewajiban Taat: 

1) Taat kepada Allah kemudian manusia kemudian kepada manusia 

yang memerintahkan orang untuk taat kepada Allah dan Rosulnya.
65

 

Firman Allah QS. An-Nisa>’ 59. 

              
 

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”66
  

Firman Allah QS. At-Taga>bun 
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Artinya:”Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut 

kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan 

nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu.”67
 

 

2) Kedua: Kepada orang tua, Firman Allah.QS. An-Nisa>‟36. 

    
 

Artinya: “Berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak.”68
 

 

3) Kepada orang yang ikhlas dari ulama’ dan pemimpin  karena 

sesungguhnya ulama’ dan pemimpin  menjadi pengganti mereka 

adalah memudahkan di dalam mendidik akal dan membersihkan 

hati.
69

 

2. Ahklak hubungannya dengan diri sendiri, di ataranya: 

a. Membagusi Ahklak 

Bagusnya ahklak yaitu ketika manusia menghiasi dirinya dengan 

ahklak terpuji dan menjauhkan dari sifat tercela. Tanda bagusnya ahklak 

di antranya: berwibawa, lembutnya ucapan, dan bagusnya ahklak. 

Sesungguhnya bagusnya ahklak mencakup atas perkara hati dan 

mewariskan rasa cinta, dan juga meningkatkan rasa senang, dan ahklak 

bagus menunjukkan tingkah laku yang baik.
70

 Allah berfirman QS. Al-

Qalam: 

       
   

Artinya: “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung.”71
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 Al-Qur’an, 16: 64. 
68

 Al-Qur’an, 4: 36. 
69
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b. Menempati Janji 

Menempati janji yaitu ketika manusia memenuhi janji yang telah 

ia janjikan dengan secara sempurna. Adapaun menempati janji adalah 

ahklak yang mulia. Kemuliaan ahklak tadi itu menjadi pujian serta 

kepercayaan teman-teman. Ahklak mulia tersebut condong dalam 

kehidupan bermasyarakat.
72

 Allah berfirman QS. Maryam. 

             
    

Artinya: “Dan Ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah 

Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia 

adalah   seorang yang benar janjinya, dan Dia adalah seorang 

Rasul dan Nabi.”73
 

 

c. Jujur 

Jujur adalah memberikan kabar atas sesuatu terhadap kejadian 

yang nyata. Jujur termasuk setengah dari keutamaan derajat dan termasuk 

tinggi-tingginya ucapan. Jujur ada tiga sebab: 

1) Akal, sesungguhnya akal itu mencukupi kemanfaatan dari jujur dan 

kemadhorotan berbohong. 

2) Harga diri, sesungguhnya harga diri itu tidak didapatkan pada diri 

seseorang kecuali jujur. 

3) Agama, sesungguhnya agama memerintahkan untuk jujur dan 

mencegah dari kebohongan.
74

 

 Allah berfirman QS. Maryam 

                                                           
72

 H{a<fiz{ H{asan al-Mas’u<di, Juz, 1, 12. 
73

 Al-Qur’an, 19: 54. 
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Artinya: “Dan Ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris 

(yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah 

seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi.”75
 

 

Allah berfirman QS. An-Nah{l 

         
 

Artinya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah 

orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah.”76
 

 

d. Amanat 

Amanat adalah menjaga hak-hak Allah. Yang dimaksut hak-hak 

Allah itu adalah ibadah.  Sifat tersebut menjadikan sempurnaya agama, 

derajat, kedudukan, dan dapat menjaga harta. Menjaga hak-hak Allah 

SWT: dengan melaksanakan yang Allah perintahkan dan menjauhi 

perkara yang Allah larang seperti melakukan perkara fardu melaksanakan 

kefarduan dan kewajiban seperti melakukan perkara fardhu dan wajib 

diwaktu yang telah ditentukan. Allah berfirman QS. An-Nisa>’ 

         
 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya.”77
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Lawan dari amanah adalah kianat. Kianat ialah tidak bisa menjaga 

hak-hak kepada Allah Allah. Ciri-ciri orang munafik ada tiga ketika: bila 

berbicara bohong, bila berjanji mengingkari dan bila dipercaya kianat. 

Jadi khianat tersebut masuk pada bagian ciri-ciri orang munafik. Adapun 

kemadhorotan dari sifat kianat yaitu: 

1) Melanggar janji dan kurangnya agama pemahamna agama dan 

kerasnya hati 

2) Memberikan keburukan orang lain dan menolong orang yang mencari, 

dan Allah membenci dan menyiksa orang tersebut dan akan membenci 

serta akan menyiksa yang tidak dapat memimpin atas apa yang 

dilakukannya.
78

 Allah berfirman QS. Al-Anfa>l 

             
   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) 

janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahu.”79
 

 

e. Kehormatan Diri 

Kehormatan diri adalah sifat yang mendorong untuk menyakini 

akhlak-akhlak yang mulia dan adat kebiasaan yang bagus. Adapun faktor 

penyebabnya yaitu karena mempunyai cita-cita yang mulia dan keinginan 

hati yang mulia. Serta berusaha menemukan sifat-sifat  yang utama dan 
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membangun kemuliaan, dan berkorban memberi hartanya dan berusaha 

menghindar dari penyakit. Macam-macam muru’ah ada dua: 

1) Dapat menciptakan perbuatan-perbuatan yang utama dan sifat-sifat 

yang khusus dalam hati manusia. Dengan cara: yakin dan berpegang 

pada hukum syari’at agama Islam dan melaksanakan budi pekerti 

yang utama serta melaksanakan sifat-sifat yang mulia seperi menjauhi 

perkara haram dan menjauhi perbuatan dosa, ramah, sopan santun, 

jujur, menepati janji.  

2) Dapat mendatangkan sifat-sifat yang bagus, yang kebagusannya dapat 

menular ke yang lainnya. Seperti memberi nasihat, tolong-menlong, 

menyampaikan amanah, menjaga tangan dan lisan dari perbuatan yang 

dapat membuat sakit, dapat menyimpan rahasia, dan dapat menerima 

kesibukan orang lain.
80

 Allah berfirman QS. Al-H{asyr,9. 

         
 

Artinya: “dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin, atas diri 

mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan.”81
 

 

f. Berbuat Hemat 

Hemat adalah perbuatan diantara boros dan irit dalam 

mentasrufkan hartanya. Sifat hemat termasuk kebutuhan yang pokok bagi 

setiap manusia. Maka setiap manusia itu harus menabung sebagian dari 

hartanya walaupun sedikit keperluannya, supaya tabungannya tersebut 
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dapat membantu jika dibutuhkan dan dapat menjadi simpanan ketika 

sudah pensiun atau tidak kerja lagi. 

Keuntungan berbuat hemat itu kebalinya tidak hanya kepada 

orang yang berbuat hemat juga kepada orang-orang yang berada di 

sekitarnya. Dan sungguh baiknya jika semua manusia dapat berbuat 

hemat, karena manusia tersebut bukti mendapatkaan kemuliaan dan 

menjadi dasar perkataan, dan seminar-seminar dan kemuliaan dan 

kemajuan umat manusia. Bukti bahwa negara manusianya kaya-kaya 

maka tidak akan dilihat kecuali dimuliakan derajatnya, dicukupkan dari 

sudut kemulian.
82

 Allah berfirman QS. Al-Isra>’, 26-27. 

                  

    

Artinya: “dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) 

secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah 

saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar 

kepada Tuhannya.”83
 

 

g.  Berbuat Baik 

Berbuat baik adalah menahan nafsu ketika nafsu sedang 

meninggi. Dan merupakan sifat yang bagus dan terpuji. Faktor berbuat 

baik ada enam: 

1) Balas kasih terhadap orang bodoh  

                                                           
82
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2) Membersihkan diri dari perbuatan menghina orang lain, karena 

baranng siapa yang meninggalkan sifat menghina orang lain tersebut, 

maka orang tersebut termauk orang yang mulia hatinya dan mulia cita-

citanya. 

3) Malu atas jawaban yang tidak baik, karena sifat malu itu termasuk 

menjaga diri dari sifat-sifat yang buruk dan termasuk orang yang 

sempurna harga diri. 

4) Berbauat baik kepada orang yang berbuat jahat. 

5) Menjaga kenikmatan yang telah diberikan, karena termasuk dari 

menepati janji  

6) Menunggu atau mengharap kesempatan, itu termasuk sebagian dari 

bagusnya akal.
84

 

h. Melakuakan Sifat Malu. 

Malu adalah menahan hawa nafsu dari ucapan yang tidak baik 

dan perbuatan yang tidak baik pula. Sifat khaya’ ada tiga: Pertama: malu 

terhadap Allah yaitu selalu mentaati semua perintah-Nya dan menjauhi 

semua larangan-Nya. Kedua: malu terhadap manusia yaitu: selalu 

menjaga budi pekerti yang bagus. Ketiga: malu terhadap dirinya sendiri 

yaitu selalu menahan hawa nafsu dan takut kepada Allah dalam 

perbuatan tampak atau tidak tampak.
85
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i. Sifat Kemuliaan 

Yang dimaksut sifat kemuliaan menjauhi dari perkara yang 

diharamkan. Sifat mulia itu termasuk sifat yang paling mulia diantara 

tingkah laku yang baik dan juga termasuk sifat yang luhur, dan sifat 

tersebut menjadi cabangnya kemuliaan seperti sabar, khanaah, zuhut,  

jiwa yang kaya, murah hati.
86

 Allah berfirman QS. Al-Baqarah. 

             
 

Artinya: “Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena 

memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan 

melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang 

secara mendesak.”87
 

 

Tidak akan sempurna sifat mulia seserang sebelum dia bisa 

menjaga tangan, lisan, pendengaran, penglihatan. Adapun yang dimaksut 

menjaga tangan itu tidak mengambil perkara haram dan yang dimaksut 

lisan tidak mengucapkan perkara yang buruk. Dan yang dimaksut 

menjaga pendengaran tidak mendengarkan terhadap perkara haram, yang 

dimaksut menjaga penglihatan dari perkara-perkara yang diharamkan.
88

 

j. Keutamaan Ilmu 

Adapun ilmu itu lebih mulia dari pada perkara yang disenangi 

murit. Keutamaan ilmu itu adalah menghiasi bagi orang yang 

menyukainya. Ilmu menyinari manusia dan dia taat kepada Allah dengan 
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mengetahui halal haram, serta juga dapat menbedakan manfaat 

madhorotnya. 

Akan tetapi ilmu tidak cukup tanpa adanya pengalaman. Karena 

ilmu itu seperti pondasi dan pengalaman bangunan maka tidak mungkin 

cukup dengan  hanya salah satu saja. Apa bila ilmu tersebut tidak ibarat 

pohon tidak berbuah dan mendung tanpa hujan. Barang siapa yang 

menginginkan ilmu maka wajib bertagwa kepada Allah baik secara 

sembunyi-sembunyi dan terang-terangan.
89

 Firman Allah az-zumar:  

                 
Artinya: “Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui 

dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya 

orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.”90
 

Firman Allah Al-Muja>dalah: 

                                  
   

Artinya: “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.”91
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g. Keutamaan Mengajar 

Keutamaan orang-orang yang mengajar itu banyak, sesungguhnya 

orang yang mengajar itu membersikan hati dari ahklak tercela. Orang 

yang mengajar menguatkan hati dan ahklak,  serta  menunjukkan kepada  

jalan yang baik. Mengajarakan ilmu itu amal yang baik, dan jika tidak 

ada ilmu manusia bodoh baik dalam agama maupun dunia. Manusia 

tanpa ilmu akan mengikuti kepada keinginannya dan perkara yang 

condong kepada hawa nafsu maka dia akan condong kepada 

keinginannya, oleh karena itu Allah mengutus utusan kepada manusia 

yang memiliki rahmat kepadanya.
92

 Allah berfirman QS. An-Nah{l: 

            
Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik.”93
  

 

Allah berfirman QS. A>li-‘Imra>n 

                  
  

Artinya:”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang 

beruntung.”94
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3. Ahklak hubungannya dengan sesama, di antaranya: 

a. Cinta kepada Orang Tua 

Wajib bagi setiap manusia menyayangi orang tua dengan sebenar 

benarnya kasih sayang. Sesungguhnya  kedua orang tua itu menjadi 

sebab adanya manusia, dan sesungguhnya kepayahan yang sangat besar 

bagi  orang tua dalam mendidik anaknya. Adapun ibu itu mengandung 

dengan kepayahan dan melahirkan dengan kepayahan. Ibu adalah wanita 

yang telah menyerahkan asi dan mendidik. Sedangkan ayah telah 

memberitahukan dan mengeluarkan setiap perkara yang kembali pada 

insan dan memberikan kemanfaatan dari segi pendidikan jisim dan roh. 

Adapun hak-hak yang banyak terhadap orang tua atas anaknya: 

1) Mematuhi perintah-perintah kedua orang tua kecuali perintah untuk 

kemaksiatan. 

2) Tidak diizinkan seorang anak kepada orang tuanya meskipun kata-

kata itu berupa “uh” karena yang demikian termasuk hak-

haknya(orang tua). 

3) Tidak diperbolehkan berjalaan didepan orang tua karena hal yang 

demikian itu tidak termsuk tata krama yang baik. 

4) Hak selanjutnya bagi seorang anak kepada  orang tua mendoakan 

kedua orang tuanya  mendapatkan kasih sayang dan ampunan. 
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Sesungguhnya semua itu belum bisa mencukupi semua yang diberika 

orang tuanya. Dari yang telah diberikan dari kebaikan dan kebagusan  

5) Ketika kedua orang tua memerintah kebaikan melarang mungkar hal 

tersebut menjadi sebab selamatnya orang tua dari api neraka sebagai 

mana perkara tersebut atas adanya anak. 

6) Seorang anak membantu orang tuanya ketika orang tuanya masih kuat 

apa lagi kedua orang tuanya sudah tua atau tidak mampu berdiri lagi. 

Perkara tersebut wajib bagi anak terhadap kedua orang tuanya.
95

 

h. Mengasihi Manusia 

Saling mengasihi manusia itu adalah manusia yang menolong 

kemiskinan dengan hartanya, dan menolong orang yang teraniyaya 

terhadap derajat seseorang, dan menghilangkan derita seseorang, dan 

menghi langkan seseorang antar deritanya dan menolong orang yang 

dianiya.
96

 Firman Allah QS. As-syu’araa >’: 

          
Artinya: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang 

mengikutimu, Yaitu orang-orang yang beriman.”97
 

 

Firman Allah QS. A>li ‘Imra >n: 

           
 

Artinya: “Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.”98
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Firman Allah QS. Ad{-D{zuh{a>: 

               
 

Artinya: “(9). sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu Berlaku 

sewenang-wenang. (10). dan terhadap orang yang minta-

minta, janganlah kamu menghardiknya.”99
 

 

i. Bagus Bersosialisasi 

Bagus dalam bersosialisasi adalah ketika seseorang berinteraksi 

dengan orang lain dengan kejujuran dan menundukkan wajah serta  

lemah lambungnya. Seseorang akan menyebabkan ketenangan dengan 

lisannya maka orang akan menyukuri dengan seseorang atas 

tingkahlakunya yang dilakukan. Dan hal itu akan membuatnya selamat 

dan hal itu membuat bagusnya nama. Lapangkan tempat duduk dan 

ketika menyebutnya dengan sebutan yang bagus.
100

 

j. Menjaga Kerukunan 

Kerukunan adalah merasa tenang sikap berkumpul dengan sesama 

manusia dan merasa senang setiap bertemu dengan sesama manusia. 

Faktor penyebab kerukunan: 

1) Tuntunan agama karena orang yang sempurna imannya akibat sifat 

belasnya. 

2) Hubungan nasab manusia itu tentu berpihak pada kerabatnya dan 

berusaha menjaga perumusuhan terhadap kerabat. 
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3) Sebab hubungan mertua, ketika manusia itu munyukai suaminya maka 

harus menyukai orang-orang yang mempunyai hubungan dengan 

suaminya. 

4) Berbuat baik kesesama manusia. 

5) Bersaudara, sebab bersaudara itu bisa memperkuat kekeluargaan, dan 

bisa menumbuhkan rasa senang terhadap kerukunan itu bisa 

memanfaatkan satu dengan yang lainnya, ringan melakukan gotong 

royong terhadap kebaikan dan ketaatan.
101

 

k.  Memupuk Persaudaraan 

Persaudaraan yaitu pertalian hubungan beberapa hati dan 

melekatnya beberapa nyawa, termasuk sifat mulia dari itu Rosul 

mempersaudarakan antara sahabat Ansor dan Muhajirin yang bertujuan 

meningkatkan kerukunan dan memperkuat gotong royong. 

Sebaiknya orang itu bisa membantu saudaranya dengan hartanya 

dan bisa membantu dengan badannya atau kekuatannya. Dan memberi 

maaf dari kesalahannya, dan memurnikan sifat senangnya terhadap 

saudaranya dan dapat menjaga kehormatannya. Karena sesungguhnya 

orang mukmin itu satu dengan yang lainnya seperti ibaratnya bangunan 

rumah yang saling memperkuat satu dengan lainnya. Seperti sabda 

Rosulullah Saw. Yang artinya “kamu semua jangan saling memutuskan 
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persaudaraan, singkur-singkuran (bahasa jawa), saling dengki, tetapi 

menjadilah umatnya Allah yang saling memupuk persaudaraan”.102
 

l. Senang Pada Tetangga 

Tetannga yaitu orang yang rumahnya berada didekat kita yang 

jaraknya empat puluh rumah dari setiap arah rumah kita. Dan senang 

terhadap tetangga itu termasuk dasar yang peling kuat bagi sekumpulan 

manusia. Tetangga itu mempunyai hak-hak yang banyak, diantaranya: 

1) Ketika bertemu memberi salam. Karena memberi salam menurut 

agama dijamin selamt dunia akhirat.  

2) Berbuat baik dengan tetangga, mulailah berbuat baik kepada tetangga 

agar tetanggajuga berbuat baik kepada kamu. 

3) Hendaknya mengeluarkan sesuatu atau membayarnya dari harta yang 

menjadi hak-hak orang lain . 

4) Menjenguk ketika tetangga sedang sakit, untuk memperhatikan 

senangnya ketika tetangga itu bahagia, dan supaya tetangga itu tenang 

ketika dapat musibah, dan ta’ziah ketika tetangga itu meninggal. 

5) Jangan melihat perempuan-perempuannya walaupun itu seseorang 

pelayan. 

6) Dapatlah menutupi keburukannya, membantu mencegah datangnya 

perkara atau barang yang dibenci dengan cara semampumu. 
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7) Ketika berjumpa atau bertemu pasanglah wajah yang bagus dan 

dimuliakan. Rosul bersabda: “Barang siapa yang percaya kepada 

Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetangganya.”103
 

m. Bertindak Belas Kasih 

Bertindak belas yaitu belas terhadap mahkluk Allah. Bertindak 

belas itu termasuk sifat yang mulia dalam hati dampak pendidikan dan 

didasarkan atas kebiasaan. Sifat belas itu banyak sekali diantaranya yaitu 

cenderungnya orang yang sering membantu orang yang lemah, dan 

menolong orang yang dianiaya, menerima pekerjaan seorang buruh, 

merasa belas ketika memberi nasihat orang atau bersama-sama 

menegakkan keadilan dan mendidik anak yatim, belas dengan orang-

orang fakir dan miskin. Macam-macam dari bertindak belas diantaranya: 

Pertama : Belas dengan dirinya sendiri, dengan cara 

melaksanakan perintah Allah dan menjauhi laranganNya, kedua : belas 

terhadap terhadap sesama seperti menutupi keslahannya dengan cara 

memanfaatkan kesalahannya dan berbuat kebaikan untuk sesama, Ketika: 

Belas terhadap orang yang bekerja kepadanya misalnya: memberi makan 

seperti yang dimakannya, dan tidak berbuat kekerasan, Keempat: Belas 

terhadap hewan pemeliharaan dengan dimulikan dan tidak disiksa, 

dipelihra semestinya baik makannya dan minumannya.
104
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n. Tata Krama Bertamu 

Tata krama bertamu sangatlah banyak diantaranya seperti : 

meminta izin sebelum masuk rumah yang didatangi, mengucapkan  

salam, harus malu adalah menahan hawa nafsu dari ucapan yang tidak 

baik dan perbuatan yang tidak baik pula,  kebali jika yang didatangi tikak 

ada, mengetahui waktu-waktu bertamu. Jika bertamu pemilik tidak ada 

maka jangan masuk tanpa seizin yang punya rumah karena Allah SWT. 

mengetahui semua yang kita lakukan.
105

 

o. Kasih Sayang Kepada Hewan 

Hewan adalah mahkluk yang Allah perintahkan untuk 

kemanfaatan kita dan berhikmah kepada kita adapun maksut mengasuh 

hewan itu adalah mengasihinya dan berbuat baik kepadanya. Firman 

Allah QS. An-Nah{l 

                                                    
   

Artinya: “(5). dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; 

padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai 

manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. (6). dan kamu 

memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu 

membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu 

melepaskannya ke tempat penggembalaan. (7). dan ia memikul 
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beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup 

sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran 

(yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar 

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, (8). dan (dia telah 

menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu 

menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah 

menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya .”106
 

 

Hal tersebut wajib bagi manusia untuk mengasihi hewan dan 

manusia. Adapun cara mengasihi dengan memberikan sesuatu kepada 

hewan seperti halnya makanan dan minuman tempat tinggal dan tidak 

menyiksa hewan sampai mati atau menyembelihnya dengan tidak terlalu 

berlebihan. Dalam sabda nabi Saw yang artinya: “Sesungguhnya Allah 

„Azza Wajaala menulis hal-hal yang baik atas segala sesuatu hal ketika 

kamu membunuh maka bunuhlah dengan baik dan ketika kamu 

menyembelih maka sembelihlah dengan bagus. Dan hal itu lebih bagus 

dan tajamkanlah pisau kalian dan baguskan lah ketika menyembelih.” 

Dan dalam sabdanya yang lain: “barang siapa menyiksa hewan maka dia 

akan mendapatkan laknat Allah malaikat  dan seluruh manusia."
107

 

4. Ahklak hubungannya dengan lingkungan (peduli sosial dan lingkungan), di 

antaranya: 

a. Tata Krama di Dalam Masjid 

Masjid adalah rumah Allah di dunia. Jika seseorang 

menginginkan  ke masjid (shalat jama’ah )maka akan mandapat 

pertolongan Allah besok di hari qiyamah. Maka ketika masuk masjid 

harus dalam keadaan sopan diantaranya: 
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1) Ketika berjalan di dalam masjid hatinya tenang   dan sopan. 

2) masuk dengan kaki kanan dan keluar kaki kiri 

3) shalat tahiyatul masjid, dan mengucapkan salam walaupun tidak ada 

orang, karena di dalam masjid itu tidak sepi dari mahkluknya Allah 

yang berupa jin dan malaikat. 

4) duduk dengan niat tawakal kepada Allah, dan hanya takut kepada 

Allah, memperbanyak dzikir kepada Allah, dan menahan nafsu dari 

kesenangan hati agar menjauhi permusuhan, jangan sampai berpindah-

pindah tempat kecuali ada hajat. Jangan sampai mengumumkan 

barang yang hilang. Dilarang mengeraskan suara di depan orang-

orang yang sedang sholat. Tidak boleh lewat didepan orang yang 

sedang shalat, tidak boleh membicarakan pembicaraan orang ahli 

dunia. Karena masjid didirikan untuk tempat beribadah.
108

 

b. Cinta Tanah Air 

Tanah air yaitu tempat dimana manusia dilahirkan, berpijak 

dibumi dan beratapan langit, tumbuhan dan hewan menjadi makanan 

dan air sebagai sumber kehidupan. Tandanya orang cinta tanah air: mau 

berbuat semua yang kembalinya kepada tanah air dengan cara yang 

benar, seperti usaha sungguh-sungguh dengan melakukan urusan 

melakukan urusan tanah air dan memajukan atau mengolah sumber 

kekayaan tanah air dan kepemimpinan tanah air dan bersungguh-

sungguh mengurus para pemuda, dan membersihkan hatinya pemuda 
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dari sifat-sifat yang jelek dan mendidik para pemuda dengan didikan 

agama yang benar, hingga pandai belajar ilmu agama, yang akhirnya 

bisa dijadikan pemimpin yang bagus-bagus, menjadi tokoh tanah air 

yang ikhlas yang bisa merasakan.
109
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BAB IV 

 

ANALISIS NILAI-NILAI KARAKTER DALAM KITAB DURU<S AL-

AKHLA><Q KARYA SYAIKH H{A<FIZ{ H{ASAN AL-MAS’U<DI< MENURUT 

KEMENDIKNAS TAHUN 2010 

 
Nilai merupakan keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar 

pilihannya, terjadi dalam proses psikologi dan kemudian menolong atau 

mengarahkan individu untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan 

kehendaknya.
110

 Dalam artian nilai tersebut dapat dijadikan sebagai acuan,  

rujukan, keyakinan dalam menentukan tingkah lakunya.
111

 

Sedangkan karakter menurut kamus besar bahasa indonesia  adalah sifat-

sifat kejiwaan; akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang 

lain; tabiat; watak. Budi merupakan alat batin yang paduan akal dan perasaan 

untuk menimbang baik buruk. Tabiat, akhlak, watak, perbuatan baik; daya upaya 

dan akal. Perilaku diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu yang berwujud 

dalam gerakan tidak hanya badan tetapi ucapan juga
112

 

Dalam menjalani kehidupan, nilai-nilai karakter yang baik menjadi kunci 

utama untuk mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Adapun perlu kita ketahui 

bawasannya perilaku seseorang bila tidak berangkat dari pemahaman yang baik, 

perilaku tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat. Sebaliknya justru dari 

pemahaman yang baik seseorang akan terdorong untuk mempunyai perilaku yang 
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baik pula. Itulah salah satu yang menjadi alasan penelitian dalam kitab duru<s al-

akhla><q terkait nilai-nilai karakter. Adapun nilai-nilai karakter dalam kitab duru<s 

al-akhla><q sebagai berikut:  

5. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa (Relijius) 

pikiran perkataan dan tidakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan 

pada nilai ketuhanan dan atau ajaran agama. 

Dalam kitab ini menjelaskan bawasannya dalam beribadah haruslah  

sepenuhnya pasrah, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, serta juga 

mampunyai sifat malu akan berbuat tercela danmenerima ketentuan dari Allah.  

a. Berserah diri adalah :percaya dan pasrah sepenuh hati kepada Allah Swt 

terhadap semua perkara yang dihadapi dan diputuskan Nya. Perkara tersebut 

akan mendatangkan perkara kebaikan dan keberuntungan.  

b. Malu adalah menahan hawa nafsu dari ucapan yang tidak baik dan 

perbuatan yang tidak baik pula. Sifat malu ada tiga: Pertama: malu terhadap 

Allah yaitu selalu mentaati semua perintah-Nya dan menjauhi semua 

larangan-Nya. Kedua: malu terhadap manusia yaitu: selalu menjaga budi 

pekerti yang bagus. Ketiga: malu terhadap dirinya sendiri yaitu selalu 

menahan hawa nafsu dan takut kepada Allah dalam perbuatan tampak atau 

tidak tampak. 

c. Sifat kemuliaan yang dimaksut sifat kemuliaan menjauhi dari perkara yang 

diharamkan.  Serta juga tidak akan sempurna sifat mulia seserang sebelum 

dia bisa menjaga tangan untuk tidak mengambil perkara haram,  menjaga 

lisan untuk tidak mengucapkan perkara yang buruk, dan menjaga 
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pendengaran untuk tidak mendengarkan terhadap perkara haram, yang 

dimaksut menjaga penglihatan dari perkara-perkara yang diharamkan 

d. Kekuatan hati merupakan kekuatan yang terdapat dalam hati yang 

mendorong sesorang percaya melakukan perkara yang diinginkan. Kekuatan 

hati tersebut dapat mendorong kesabaran dan ridho terhadap sesuatu yang 

ditemui berhubungan dengan jalan yang ditepuhnya, atau dapat membantu 

orang untuk tabah atau sabar yang berhubungan dengan pekerjaan yang 

dilakukan, sehingga dapat mencapai tujuannya. 

6. Nilai dalam hubungannya dengan diri sendiri 

Adapun nilai tersebut mengajarkan akan pentingnnya kedisiplinan, 

kemandirian, bergaya hidup sehat, disiplin kerja keras, mandiri, cinta ilmu, 

tanggung jawab khususnya pada dirinya, Menghargai karya dan prestasi 

orang lain: dan lain-lain, sepertihalnya dalam kitab duru<s al-akhla><q: 

a. Jujur adalah memberikan kabar atas sesuatu terhadap kejadian yang 

nyata. Yang membuat orang lain dapat menaruh kepercayaan pada diri 

kita. Jujur termasuk setengah dari keutamaan derajat dan termasuk 

tinggi-tingginya ucapan. Jujur ada tiga sebab: 

4) Akal, sesungguhnya akal itu mencukupi kemanfaatan dari jujur dan 

kemadhorotan berbohong. 

5) Harga diri, sesungguhnya harga diri itu tidak didapatkan pada diri 

seseorang kecuali jujur. 

6) Agama, sesungguhnya agama memerintahkan untuk jujur dan 

mencegah dari kebohongan. 
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b. Menempati Janji yaitu ketika manusia memenuhi janji yang telah ia 

janjikan dengan secara sempurna. Adapaun menempati janji adalah 

ahklak yang mulia. Kemuliaan ahklak tadi itu menjadi pujian serta 

kepercayaan teman-teman.  

c. Amanat adalah menjaga hak-hak Allah. Yang dimaksut hak-hak Allah itu 

adalah ibadah.  Sifat tersebut menjadikan sempurnaya agama, derajat, 

kedudukan, dan dapat menjaga harta. Menjaga hak-hak Allah SWT: 

dengan melaksanakan yang Allah perintahkan dan menjauhi perkara 

yang Allah larang. 

d. keutamaan Ilmu, adapun ilmu itu lebih mulia dari pada perkara yang 

disenangi murit. Keutamaan ilmu itu adalah menghiasi bagi orang yang 

menyukainya. Ilmu menyinari manusia dan dia taat kepada Allah dengan 

mengetahui halal haram, serta juga dapat menbedakan manfaat 

madhorotnya. Akan tetapi ilmu tidak cukup tanpa adanya pengalaman. 

Karena ilmu itu seperti pondasi dan pengalaman bangunan maka tidak 

mungkin cukup dengan  hanya salah satu saja. Apa bila ilmu tersebut 

tidak ibarat pohon tidak berbuah dan mendung tanpa hujan. Barang siapa 

yang menginginkan ilmu maka wajib bertagwa kepada Allah baik secara 

sembunyi-sembunyi dan terang-terangan.  

e. Keutamaan Mengajar sesungguhnya orang yang mengajar itu 

membersikan hati dari ahklak tercela. Orang yang mengajar menguatkan 

hati dan ahklak,  serta  menunjukkan kepada  jalan yang baik. 

Mengajarakan ilmu itu amal yang baik, dan jika tidak ada ilmu manusia 
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bodoh baik dalam agama maupun dunia. Manusia tanpa ilmu akan 

mengikuti kepada keinginannya dan perkara yang condong kepada hawa 

nafsu maka dia akan condong kepada keinginannya, oleh karena itu Allah 

mengutus utusan kepada manusia yang memiliki rahmat kepadanya. 

7. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama  

Adapun nilai tersebut mengajarkan orang sadar akan hak dan 

kewajiban diri dan orang lain, patuh pada norma sosial:  

a. Kasih sayang kepada hewan merupakan hal wajib bagi manusia untuk 

dilakukannya. Adapun cara mengasihi dengan memberikan sesuatu 

kepada hewan seperti halnya makanan dan minuman tempat tinggal dan 

tidak menyiksa hewan sampai mati atau menyembelihnya dengan tidak 

terlalu berlebihan. Allah perintahkan untuk kemanfaatan kita dan 

berhikmah kepada kita adapun maksut mengasuh hewan itu adalah 

mengasihinya dan berbuat baik kepadanya.  

b. Cinta kepada orang tuamerupakan hal wajib bagi setiap manusia dengan 

sebenar benarnya kasih sayang. Sesungguhnya  kedua orang tua itu 

menjadi sebab adanya manusia, dan sesungguhnya kepayahan yang 

sangat besar bagi  orang tua dalam mendidik anaknya.  

c. Taat adalah mematuhi sesuatu yang wajib ia ikuti. Aturan itu tidak 

sempurna adanya ketaatan dan hanya tidak akan pernah beruntung tanpa 

ketaatan. Taat itu merupakan tanda dari  keihklasan  dan a. tandanya 

kesenangan syiar terhadap muslim. Adapun kewajiban Taat: 
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4) Taat kepada Allah kemudian manusia kemudian kepada manusia yang 

memerintahkan orang untuk taat kepada Allah dan Rosulnya 

5) Kepada orang tua 

6) Kepada orang yang ikhlas dari ulama’ dan pemimpin  karena 

sesungguhnya ulama’ dan pemimpin  menjadi pengganti mereka 

adalah memudahkan di dalam mendidik akal dan membersihkan hati. 

d. Tata krama bertamu di antaranya seperti : meminta izin sebelum masuk 

rumah yang didatangi, mengucapkan  salam, harus malu adalah menahan 

hawa nafsu dari ucapan yang tidak baik dan perbuatan yang tidak baik 

pula,  kebali jika yang didatangi tikak ada, mengetahui waktu-waktu 

bertamu. Jika bertamu pemilik tidak ada maka jangan masuk tanpa seizin 

yang punya rumah karena Allah SWT. mengetahui semua yang kita 

lakukan. 

e. Membagusi ahklak yaitu ketika manusia menghiasi dirinya dengan 

ahklak terpuji dan menjauhkan dari sifat tercela. Tanda bagusnya ahklak 

di antranya: berwibawa, lembutnya ucapan, dan bagusnya ahklak. 

Sesungguhnya bagusnya ahklak mencakup atas perkara hati dan 

mewariskan rasa cinta, dan juga meningkatkan rasa senang, dan ahklak 

bagus menunjukkan tingkah laku yang baik.  

f. Tata krama di dalam masjid diantaranya: 

5) Ketika berjalan di dalam masjid hatinya tenang   dan sopan. 

6) masuk dengan kaki kanan dan keluar kaki kiri 
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7) shalat tahiyatul masjid, dan mengucapkan salam walaupun tidak ada 

orang, karena di dalam masjid itu tidak sepi dari mahkluknya Allah 

yang berupa jin dan malaikat. 

g. Bagus Bersosialisasi adalah ketika seseorang berinteraksi dengan orang 

lain dengan kejujuran dan menundukkan wajah serta  lemah lambungnya. 

Seseorang akan menyebabkan ketenangan dengan lisannya maka orang 

akan menyukuri dengan seseorang atas tingkahlakunya yang dilakukan. 

Dan hal itu akan membuatnya selamat dan hal itu membuat bagusnya 

nama. Lapangkan tempat duduk dan ketika menyebutnya dengan sebutan 

yang bagus. 

h. Menjaga kerukunan adalah merasa tenang sikap berkumpul dengan 

sesama manusia dan merasa senang setiap bertemu dengan sesama 

manusia. Faktor penyebab kerukunan: 

6) Tuntunan agama karena orang yang sempurna imannya akibat sifat 

belasnya. 

7) Hubungan nasab manusia itu tentu berpihak pada kerabatnya dan 

berusaha menjaga perumusuhan terhadap kerabat. 

8) Sebab hubungan mertua, ketika manusia itu munyukai suaminya maka 

harus menyukai orang-orang yang mempunyai hubungan dengan 

suaminya. 

9) Berbuat baik kesesama manusia. 

10) Bersaudara, sebab bersaudara itu bisa memperkuat kekeluargaan, 

dan bisa menumbuhkan rasa senang terhadap kerukunan itu bisa 



69 
 

 

 

memanfaatkan satu dengan yang lainnya, ringan melakukan gotong 

royong terhadap kebaikan dan ketaatan. 

i. memupuk persaudaraan yaitu pertalian hubungan beberapa hati dan 

melekatnya beberapa nyawa, termasuk sifat mulia dari itu Rosul 

mempersaudarakan antara sahabat Ansor dan Muhajirin yang bertujuan 

meningkatkan kerukunan dan memperkuat gotong royong, membantu 

saudaranya, memberi maaf dari kesalahannya.  

j. Senang pada tetangga termasuk dasar yang peling kuat bagi sekumpulan 

manusia. Tetangga itu mempunyai hak-hak yang banyak, diantaranya: 

8) Ketika bertemu memberi salam. Karena memberi salam menurut 

agama dijamin selamt dunia akhirat.  

9) Berbuat baik dengan tetangga, mulailah berbuat baik kepada tetangga 

agar tetanggajuga berbuat baik kepada kamu. 

10) Hendaknya mengeluarkan sesuatu atau membayarnya dari harta 

yang menjadi hak-hak orang lain . 

11) Menjenguk ketika tetangga sedang sakit, untuk memperhatikan 

senangnya ketika tetangga itu bahagia, dan supaya tetangga itu tenang 

ketika dapat musibah, dan ta’ziah ketika tetangga itu meninggal. 

12) Jangan melihat perempuan-perempuannya walaupun itu seseorang 

pelayan. 

13) Dapatlah menutupi keburukannya, membantu mencegah datangnya 

perkara atau barang yang dibenci dengan cara semampumu. 
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14) Ketika berjumpa atau bertemu pasanglah wajah yang bagus dan 

dimuliakan.  

k. Bertindak belas kasih di antaranya yaitu cenderungnya orang yang sering 

membantu orang yang lemah, dan menolong orang yang dianiaya, 

menerima pekerjaan seorang buruh, merasa belas ketika memberi nasihat 

orang atau bersama-sama menegakkan keadilan dan mendidik anak 

yatim, belas dengan orang-orang fakir dan miskin. 

8. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan, sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya, dan mengembhangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin member bantuan bagi 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

9. Nilai kebangsaan, cara berfikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya, 

adapun yang menunjukkan sikap nasionalisme dan menghargai 

keberagaman seperti halnya:  

a. Cinta tanah air ialah mau berbuat semua yang kembalinya kepada tanah 

air dengan cara yang benar, seperti usaha sungguh-sungguh dengan 

melakukan urusan melakukan urusan tanah air dan memajukan atau 

mengolah sumber kekayaan tanah air dan kepemimpinan tanah air dan 

bersungguh-sungguh mengurus para pemuda, dan membersihkan hatinya 

pemuda dari sifat-sifat yang jelek dan mendidik para pemuda dengan 

didikan agama yang benar, hingga pandai belajar ilmu agama, yang 
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akhirnya bisa dijadikan pemimpin yang bagus-bagus, menjadi tokoh 

tanah air yang ikhlas yang bisa merasakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Melihat pembahasan sebelumnya sehingga dapat disimpulkan 

bawsannya pembahasan dalam kitab duru<s al-akhla><q terdapat nilai-nilai 

karakter yaitu:  

10. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa 

(Relijius), diantaranya: berserah diri, sifat malu, sifat kemuliaan, kekuatan 

hati. 

11. Nilai dalam hubungannya dengan diri sendiri, meliputi: jujur, menempati 

Janji, amanat, keutamaan ilmu, keutamaan mengajar. 

12. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama, meliputi: kasih sayang 

kepada hewan, cinta kepada orang tua, taat, tata krama bertamu, membagusi 

ahklak, tata krama di dalam masjid, bagus bersosialisas, menjaga 

kerukunan, memupuk persaudaraan, senang pada tetangga, bertindak belas 

kasih. 

13. Nilai kebangsaan, seperti halnya: cinta tanah air  

B. Saran-saran 

Dengan melihat hasil penelitian di atas bagi para peneliti yang meneliti 

pada bagian yang sejenis diharapkan mengkaji lebih mendalam tentang apa  

yang terkandung pada kitab duru<s al-akhla><q ini, baik yang terkait dengan kitab 

ini, pengarang, ataupun kandungan-kandungannya. Karena dalam kitab duru<s 
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al-akhla><q ini tidak hanya terkandung nilai-nilai karakter saja akan tetapi masih 

banyak hal yang dapat digali agar lebih detai lagi. Serta juga bagi pihak yang 

memanfaatkan penelitian ini, untuk memilih-milih atau mempertimbangkan 

lebih lanjut akan hasil penelitian yang ada. Terkait benar salahnya atau 

mungkin mempunyai pendapat yang lain. Disamping mengakaji ulang akan 

lebih baik juga menerapkan sesuatu yang didapat pada penelitian ini. 
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