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ABSTRAK 

Dwi Murniati. 2015. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Novel 99 Cahaya di 

Langit Eropa Karya Hanum Salsabiela Rais Dan Rangga Almahendra. 

Kata Kunci : Nilai-nilai Pendidikan Islam 

penelitian ini dilatar belakangi seirirng perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknilogi yang semakin maju, menjadikan pendidikan mengalami pergeseran 

paradigma. Yang selama ini terbatas di dalam lingkup lembaga pendidikan saja, 

akan tetapi pada saat ini bisa kita dapatkan di luar lembaga pendidikan, baik 

media massa, media cetak maupun media elektronik. Beragamnya model 

penyajian media telah mengambil peranan yang cukup penting dalam dunia 

pendidikan.  

Pendidikan itu sendiri tidak hanya didapatkan pada lingkup lembaga 

pendidikan saja, akan tetapi pendidikan dapat kita dapatkan dari berbagai media, 

seperti media elektronik, media masa, kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya, 

oleh sebab itu kita sebagai pendidik harus dapat memberikan perhatian pada 

peserta didik, serta mengajarkan mana yang baik untuk mereka dan mana yang 

tidak baik untik mereka. 

Adapun tujuan dalam meneliti novel 99 cahaya di langit Eropa adalah untuk 

mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam novel 99 cahaya di 

langit Eropa. Penelitian yang penulis lakukan ini adalah termasuk dalam jenis 

penelitian Library research dengan menggunakan pendekatan  obyektif, dan 

dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Sedangkan 

untuk menganalisis, penulis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). 

Hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat di sampaikan disini bahwa 

nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam novel 99 cahaya di langit Eropa, 

menanamkan pandidikan Aqidah meliputi antara lain : 1) Pendidikan Iman yang 

meliputi Menyuruh untuk beribadah shalat, 2)Mengenal hukum halal dan haram, 

dan 3) Mengenal hukum puasa. Adapun pendidikan akhlak meliputi antara lain :1) 

Berbicara/ Bertutur Kata, 2) Akhlak Terhadap Diri Sendir,i Sabar, 3) Akhlak 

terhadap masyarakat, 4) Akhlak Tentang Kejujuran, 5) Ikhlas, dan 6) Akhlak 

Dalam Majlis.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

    Pendidikan  adalah  proses  untuk  mendewasakan  dan  

memanusiakan  manusia.  Melalui  pendidikan  manusia  tumbuh,  

berkembang  secara  wajar  dan  sempurna,  sehingga  ia  dapat  

melaksanakan  tugas  sebagai  khalifatullah  fil  ardl.  Begitu  penting  dalam  

Islam,  sehingga  menjadi  suatu  kewajiban.
1
 

Pendidikan  Islam  adalah  pendidikan  yang  ideal  di  mana  ilmu  yang  

diajarkan  mengandung  kelezatan-kelezatan  rohani  untuk  dapat  sampai  

kepada  hakekat  ilmiah  dan  akhlak  terpuji.  Mencapai  suatu  akhlak  yang  

sempurna  bukan  berarti  dalam pendidikan Islam tidak  mementingkan  

pendidikan  jasmani,  tetapi  artinya  ialah  bahwa  setiap individu  

memperhatikan  segi-segi  akhlak  seperti  segi-segi  lainnya.  Anak-anak 

membutuhkan  kekuatan  jasmani,  akal  ilmu  dan  anak-anak  juga  

membutuhkan  pendidikan  budi  pekerti,  perasaan,  kemauan,  cita  rasa  dan  

kepribadian.
2
   

Manusia  adalah  makhluk  termulia  diantara  makhluk  yang  lain,  

Allah  SWT  menjadikannya  dalam  sebaik-baik  bentuk  dan  kejadian,  baik 

                                                           
1
 Heri Jauhari, Fikih Pendidikan (Bandung : Remaja Rosdakarya,2008),1. 

2
 M. Athiyah al-Abrasyi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta : Bulan 

Bintang,1984),1. 
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fisik  maupun  psikisnya,  serta  dilengkapi  berbagai  alat  potensial dan  

potensi  dasar  (fitrah) yang  dapat  dikembangkan  seoptimal  mungkin.
3
 

Agama Islam  memiliki  perhatian  besar  terhadap  pendidikan.  Setiap  

orang  yang  beriman  diperintahkan  Allah SWT  menjaga  diri  dan  

keluarganya  dari  siksa  api  neraka  dengan  jalan  pendidikan.
4
 Dalam  

pandangan  Islam,  pendidikan  berperan  sebagai  sarana  untuk  menjadikan  

manusia  yang  tertanam  dalam  jiwanya  nilai-nilai  Islam  bukan  hanya  

sebatas  pengetahuan  yang  pada  akhirnya  manusia  sekuler,  melainkan  

sebagai  tujuan  untuk  menciptakan  manusia  yang  berakhlak.
5
 

Seiring  perkembanagn  ilmu  pngetahuan  dan  teknologi,  pendidikan  

mengalami  pergeseran  paradigma.  Yang  selama  ini  terbatas  di  kelas,  

bisa  terjadi  di  luar  kelas  melalui  media  pendidikan  lain,  baik  media  

massa,  media  cetak  maupun  media  elektronik.  Beragamnya  model  

penyajian  media  telah  mengambil  peranan  yang  cukup  penting  dalam  

dunia  pendidikan. 

Dari  hal  itulah,  sehingga  pendidikan  tidak  harus  disampaikan  lewat  

pembelajaran  di kelas   atau  hanya  dengan  media  pendidikan  yang  hanya  

terpaku  pada  buku-buku  wajib.  Tetapi  pendidikan  juga  bisa  disampaikan  

lewat  media  alternatif  lainnya  seperti  karya  sastra  (novel). 

                                                           
3
 Muhaimin, Paradikma Pendidikan Islam : Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004),22-23. 
4
 Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyat, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung : Pustaka 

Setia,2009),211. 
5
 Andi Wiratama, “konsep Pendidikan Islam Dan tantangannya menurut Syed 

Muhammad Nauqil al-atas”, AT-TA‟DIB Jurnal Pendidikan Islam ISID Gontor vol. 5 No. 1 

(Shafar, 1430 H),29. 
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Novel  merupakan  karya  sastra  yang  bersifat  realistis  dan  

mengandung  nilai  psikologi  yang  mendalam,  sehingga  novel  dapat  

berkembang  dari  sejarah,  surat-surat, bentuk-bentuk  nonfiksi  atau  

dokumen-dokumen,  sedangkan  roman  atau  romansa  berada  dalam  

keudukan  yang  berbeda.
6
  

 Salah  satu  bentuk  karya  sastra  adalah  novel,  novel  adalah  karya  

fiksi  yang  dibangun  melalui  berbagai  unsur.  Unsur-unsur  tersebut  antara  

lain : unsur  Intrinsik  dan  unsur  Ekstrinsik. 

Unsur  Intrinsik  (intrinsic)  adalah  unsur-unsur  yang  membangun  

sastra hadir  sebagai  karya  sastra,  unsur-unsur  yang  secara  fakta  akan  

dijumpai  jika  orang  membaca  karya  sastra.  Unsur  intrinsik  inilah  yang  

membuat  sebuah  novel  berwujud. Misalnya dalam sebuah cerpen, antara 

lain meliputi: alur, tema, tokoh dan penokohan (karakterisasi), sudut pandang, 

latar, dan amanat.
7
  

Unsur  ekstrinsik  (ekstrinsic)  adalah  unsur-unsur  yang  berada  di  

luar  karya  sastra,  tetapi  secara  tidak  langsung  mempengaruhi  bangunan  

atau  sistem  organisme  karya sastra.  Walau  demikian,  unsur  ekstrinsik  

cukup  berpengaruh  (untuk  tidak  dikatakan:  cukup  menentukan) terhadap  

totalitas  bangun  cerita  yang  dihasilkan.  Oleh  karena   itu,  unsur  

ekstrinsik  sebuah  novel  haruslah  tetap  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  

penting. Misalnya dalam sebuah cerpen, antara lain meliputi: latar belakang 

                                                           
6
 Nurgiantoro Burhan, Teori Pengkajian Fiksi,(Yogyakarta : Gajah Mada University 

Press,2005),10. 
7
 Sugihastuti dan Suharto,  Kritik sastra feminis: Teori dan aplikasi (yogyakarta : Pustaka 

pelajar), 43. 
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masyarakat, latar belakang pengarang dan nilai-nilai yang terkandung di 

dalam cerpen itu sendiri.
8
 

Karya  sastra  (novel)  merupakan  struktur  yang  bermakna,  tidak  

sekedar  tulisan  menggairahkan  ketika  dibaca,  tetapi  merupakan  struktur  

pikiran  yang  tersusun  dari  unsur  yang  padu.  Untuk  mengetahui  makna  

atau  pikiran  tersebut,  novel  harus  dianalisis.
9
 

Novel  99  cahaya  di  langit  Eropa  diterbitkan  pada  bulan  maret  

2014.  Sejak  diterbitkan  novel  99  cahaya  di  langit  Eropa,  mendapat  

tanggapan  positif  dari  penikmat  sastra,  antara  lain:  B.J. Habibie  

(Presiden Republik Indonesia  Ke-3),  Susilo  Bambang Yudhoyono  

(Presiden Republik Indonesia  Ke-6),  Jusuf  Kalla  (Wakil  Presiden 

Republik Indonesia),  Anis  Baswedan  (Mentri  Pendidikan  dan  

Kebudayaan  Republik  Indonesia) dan  Najwa  Shihab  (J)  tingginya  

apresiasi  masyarakat  terhadap  novel  99  cahaya  di  langit  Eropa,  novel  

tersebut  adalah  sebuah  catatan  perjalanan  atas  sebuah  pencarian.
10

   

 Perjalanan  yang  membuat  penulis  menemukan  banyak  hal  lain,  

yang  jauh  lebih  menarik  dari  sekedar  menara Eiffel,  tembok Berlin,   

konser  Mozart,  stadion  sepak  bola  San Siro,  Collosseum Roma ,  atau 

gondola-gondola di Venezia .  Pencarian sang   novelis  telah  

mengantarkannya  pada  tempat-tempat  ziarah baru di Eropa yang  belum  

                                                           
8
 Wellek Rene dan Austin Warren, Teori Kesusastraan, terj. Melani Budianto (Jakarta : 

Gramedia,1989),20. 
9
 Sugihastuti dan Suharto, krititk sastra feminis : Teori dan Aplikasinya (Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar),43. 
10

  Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra, Novel 99 Cahaya di Langit Eropa, 

pada halaman komentar para tokoh (Jakarta : Gramedia Pustaka Uama, 2014), 1. 
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pernah  didengar  sebelumnya.  Memang  tempat-tempat  ziarah  tersebut  

bukanlah  tempat  suci  yang  namanya  pernah  disebutkan  dalam  Al-Qur‟an  

atau  kisah  para  Nabi.  Tapi  dengan  mengunjungi  tempat-tempat  tersebut,  

penulis  jadi  semakin  mengenal  identitas agamanya dan membuatnya  

semakin  jatuh  cinta  dengan  Islam.  

Cerita  novel  99  cahaya  di  langit  Eropa  di  peroleh Hanum dan 

Rangga  dari  penjelajahannya  di Eropa  selama  3 tahun  tinggal  di Eropa.  

Walaupun  novel  tersebut  lebih  menjuru  kepada  sejarah  perjalanan  agama  

Islam pada  masa  Islam  berjaya  di  masanya  dan  pada  saat  ini,  novel  ini  

penuh  dengan  nuansa  dan  gemuruh  perjalanan  sejarah  peradaban  Islam  

Eropa,  atau  masa  sekarang,  ketika  Islam  dan  Muslim  berhadapan  

dengan  kenyataan yang ada bahwa umat Islam   kian  sulit dalam 

melaksanakan ibadah di  Eropa.  Padahal  Islam  pernah  memberikan  

kontribusi  besar  dalam  kebangkitan  Eropa  menuju  dunia  modern.
11

  

Meskipun  cerita  yang  terdapat  dalam  novel  99  cahaya  di  langit  

Eropa  lebih  kepada sejarah peradaban  Islam  di Eropa, akan tetapi banyak 

sekali terdapat nilai-nilai pendidikan yang dapat di jadikan pelajaran 

khususnya nilai-nilai pendidikan Islam. 

Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  peneliti  berminat  untuk  

meneliti  novel  99  cahaya  di  langit  Eropa.  Analisis  terhadap  novel  99  

cahaya  di  langit  Eropa  peneliti  membatasi   pada  nilai-nilai  pendidikan  

Islam.  Alasan  dipilih  dari  segi  nilai-nilai  pendidikan  Islam  karena  novel  

                                                           
11

 Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra, 99 Cahaya di Langit Eropa , (jakarta ; 

Gramedia Pustaka Utama, 2014),4. 
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99  cahaya  di  langit  Eropa  memberikan  banyak  pelajaran  bagi  pembaca,  

hal  tersebut  berarti  ada  nilai-nilai  pendidikan  yang  dapat  di  pelajari. 

Agama  Islam mempunyai  peranan   penting  untuk  memberikan  

bimbingan  yang  terang,  menyaring  yang  baik  untuk  diikuti  dan  yang  

jelek  harus  dihindari.  Al-qur‟an  dijadikan  pedoman  dan  petunjuk  bagi  

manusia, bahkan dalam pendidikan Islam mengandung nilai rohani untuk 

dapat  sampai kepada hakekat ilmiah dan akhlak terpuji. 

Bahkan  lebih  dari  itu,  bagaimana  seorang pendidik  mampu  

memberi  pendidikan  kepada  anak-anaknya  agar  ketika  mereka  tahu  nilai  

yang  negatif dan tidak baik,  mereka  akan  menghindarinya  bukan  maniru,  

sebaliknya  ketika  mereka  mengetahui  nilai-nilai  yang  positif  dan  

bermanfaat  untuk  dirinya maka  mereka  akan  meniru  dan  menghadapinya  

bukan  malah  menghindarinya,  karena  di  dalamnya  mengandung  hal  

petunjuk  yang  dapat  membawa  hidup  manusia  pada  kebahagiaan  dunia  

dan  akhirat. 

 Lebih-lebih  Islam  merupakan  agama  ilmu  dan  agama  akal.  Karena  

Islam  selalu  mendorong  umatnya  untuk  mempergunakan  akal  dan  

menuntut  ilmu  pengetahuan,  agar  dengan  demikian  mereka  dapat  

membedakan  mana  yang  benar  dan  mana  yang  salah,  dapat  menyelami  

hakikat  alam,  dapat  menganalisa  segala  pengalaman  yang  telah  dialami  

oleh  umat-umat  yang  telah  lalu  dengan  pandangan  ahli-ahli  filsafat  yang  

menyebut  manusia  sebagai  Homo  Sapien,  yaitu  sebagai  mahluk  yang  

mempunyai  kemampuan  untuk  berilmu  pengetahuann. 
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  Dengan  dasar   itu  manusia ingin  selalu  mengetahui  dengan  apa  

yang  ada  disekitarnya.  Bertolak  dari  itu  pula  manusia  dapat  di didik  ,  

sehingga  menjadi  manusia  yang  sikap  dan  perilakunya  sejalan  dengan  

transformasi  moral  dan  ilmu  pengetahuan  yang  dipelajarinya.
12

 

Oleh  karena  itu  dilihat  dari  permasalahan  yang  ada  maka  peneliti  

tertarik  untuk  meneliti  novel  99  cahaya  di  langit  Eropa,  dan  tertarik  

untuk  meneliti  lebih  lanjut  dan  peneliti  mengangkat  penelitian  ini  

dengan  judul  :  “NILAI-NILAI  PENDIDIKAN  ISLAM  DALAM  NOVEL  

99  CAHAYA  DI  LANGIT  EROPA  KARYA  HANUM  SALSABIELA 

RAIS  DAN  RANGGA  ALMAHENDRA”.  

   

B. RUMUSAN  MASALAH 

Berdasarkan  berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas  rumusan  

masalah  di susun sebagai berikut. “Nilai-nilai  pendidikan  Islam  apa  saja  

yang  terdapat  dalam  novel  99  cahaya  di  langit  Eropa? 

 

C. TUJUAN  PENELITIAN 

Berdasarkan  perumusan  masalah  penelitian  diatas  maka  diperoleh  

gambaran  tujuan  penelitian. Untuk  mengetahui  nilai-nilai  pendidikan  

Islam  yang  terdapat  dalam  novel  99  cahaya  di  langit  Eropa. 

   

 

                                                           
12

 Zuhairi, dkk., Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung : Bumi Aksara,2004),98. 
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D. MANFAAT  PENELITIAN 

1. Manfaat  Teoritis 

 Berdasarkan  persoalan  dan  tujuan  diatas,  penelitian   ini  

diharapkan  mempunyai  manfaat  dan  kegunaan  sebagai  berikut: 

a. Dapat  dimanfaatkan  sebagai  sumbangan  informasi  bagi  peneliti  

berikutnya  yang  berminat  untuk  menggali  dan  meneliti  nilai-nilai  

yang  terdapat  dalam  sebuah  karya  sastra  (novel)  khususnya  nilai-

nilai  Penididikan  Islam. 

b. Dapat  menjadi  sumbangan  keilmuan  dalam  pengembangan  

pendidikan  Islam  melalui  melalui  sebuah  karya  sastra  (novel). 

c. Bagi  para  pendidik  maupun  yang  terlibat  didalam dunia  

pendidikan,  agar  dapat  menggunakan  dan  memanfaatkan  sebuah  

karya  sastra  sebagai  sumber  belajar  dan  penanaman  nilai-nilai  

yang  lebih  mengasyikkan  dan  menyenangkan  bagi  peserta  didik.   

2. Manfaat Praktisi 

Penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  suatu  referensi,  refleksi,  

ataupun  sebagai  bahan  perbandingan  (comparatif)  kajian,  yang  dapat  

digunakan  untuk  bahan  kajian  lebih  lanjut  dalam  pemngembangan  

keilmuan  dan  pengetahuan. 

 

E. KAJIAN  TEORI  DAN  TELAAH  PENELITIAN TERDAHULU 

1. Kajian  Teori 

a. Biografi  Penulis 
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1) Hanum  Salsabiela  Rais 

Hanum  Salsabiela  Rais,  adalah  putri  Amin  Rais,  lahir  

dan   menempuh  pendidikan  dasar  Muhammadiyah  di  

Jogjakarta  hingga  mendapat  gelar  Dokter  Gigi  dari  FKG  

UGM.  Mengawali  karier  sebagai  jurnalis  dan  presenter  di  

Trans  TV.  

Hanum  memulai  petualangan  di  Eropa  selama  tinggal  

di  Austria  bersama  suaminya  Rangga  Almahendra  dan  

bekerja  untuk  proyek  video  Podcast   Executive  Academy  di 

WU  Vienna  selama  2  tahun.  Ia  juga  tercatat  sebagai   

koresponden  detik.com  untuk  kawasan  Eropa  dan  sekitarnya. 

2) Rangga  Almahendra 

Rangga  Almahendra,  adalah  suami   dari  Hanum  

Salsabiela  Rais,  teman  perjalanan  sekaligus  penulis  kedua  

dari  novel  99  Cahaya  di  Langit  Eropa.  Menamatkan  

pendidikan  dasar  hingga  menengah  di  Yogyakarta,  berkuliah  

di  Institut  Teknologi  Bandung,  kemudian  S2  di  Universitas  

Gajah  Mada,  keduanya  lulus  Cumlaud. 

 Memenangkan  beasiswa  dari  pemerintah  Austria  untuk  

studi  S3  di  WU  Vienna,  Rangga  berkesempatan  

berpetualang  bersama  sang  istri  menjelajah  Eropa.  Pada  
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tahun  2010  ia  menyelesaikan  studinya  dan  meraih  gelar  

doctor  di  bidang  International  Business dan  Managemen.
13

  

2.  Telaah  Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk  memperkuat  masalah  yang  akan  diteliti,  maka  

peneliti  mengadakan  telaah  pustaka  dengan  cara  mencari  dan  

menemukan  teori-teori  yang  telah  ada  sebelumnya,  yaitu  : 

a. Muzzamilah  Zamil,  NIM  :  108013000027  (Program  Studi  

Pendididkan Bahasa dan Sastra  Indonesia,  Fakultas  Ilmu  

Tarbiyah  dan Keguruan,  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta)  judul 

skripsi  “Nilai-Nilai  Pendidikan  Dalam  Novel  Bumi  Cinta  

Karya  Habiburrahman  El  Shirazy”. 

Nilai-nilai  pendidikan  dalam  novel  Bumi  cinta  Karya  

Habiburrahman  El  Shirazy  meliputi  :  nilai  pendidikan  agama 

Islam  dalam bentuk  syariah,  akhlak,  dan  aqidah.  Nilai  Syariah  

meliputi  doa  :  shalat,  puasa,  taubat,  pernikahan  dan  syahadat.  

Nilai  akhlak  meliputi,  nilai tolong  menolong,  sabar,  

menghormati  orang  lain,  belajar  ikhlas,  dan beramal  saleh. 

Nilai-nilai  pendidikan  dalam  novel  Bumi  Cinta  Karya 

Habiburrahman  El  Shirazy  yang  telah  disebutkan  merupakan  

nilai-nilai  pendidikan  yang  disampaikan  pengarang,  sehingga  

implikasi  novel  Bumi Cinta,  yaitu  dapat  dijadikan  sebagai  

media  pembelajaran  yang  sesuai  dan  mendidik. 

                                                           
13

 Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra, 99 Cahaya di Langit Eropa , 

(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2014),412. 
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b. Binti  Salimah  tahun  2011  (Fakultas  Tarbiyah  dan  Keguruan  

UIN  Sunan  Kalijaga)  judul skripsi,  “Novel  Eliana  Karya  Tere-

Liye  Kajian  Isi  dan  Metode  Pendidikan Islam”. 

Penelitian  ini  bersifat  deskriptif-analisis  yang  dilakukan  

dengan  cara  menggambarkan  dan  menjelaskan  teks-teks  yang  

mengandung  nilai  pendidikan  islam  dari  aspek  aqidah  dan  

akhlak.  Selain itu,  dalam  penelitian  ini  juga  menyinggung  

tentang  metode  pendidikan  islam  yang  meliputi  metode  

pemberian  cerita,  metode  pemahaman,  metode  nasihat,  metode  

keteladanan,  metode  pengobaran  semangat,  metode  tanya  

jawab,  metode  pemberian  contoh,  dan  metode  pembagian  

tugas,  yang  masing-masing  bahasan  metode  tersebut  dibagi  

menjadi  dua  bagian  yaitu  penanda  (signifier)  dan  petanda  

(signified). 

c. Endah  Ayuningtyas A. Tahun  2011,  judul  skripsi,  “Nilai-Nilai  

Pendidikan  Islam  dalam  Novel  9  Matahari  Karya  Adenita  dan  

Implikasinya  Terhadap  Pendidikan  di  Lingkungan  Keluarga”. 

Pendekatan  penelitian  ini  memadukan  antara  pendekatan  

filosofos-teoritik  dan  sosiologi-sastra  sebagai  kerangka  analisis  

nilai-nilai  Pendidikan  Islam  dalam  novel  9  Matahari.  

Sementara  landasan  teori  mengacu  pada  “Nilai-Nilai  Qur‟ani”  

karya  Said  Agil  Munawwar  sebagai  pisau  analisis  terhadap  

nilai-nilai  pendidikan  islam  dalam  novel  9  Matahari  dan  
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pendidikan  keluarga  dalam  perspektif  Islam.  Karya  Dr.  Nur  

Ahmid,  M.Ag.  sebagai  analisis  implikasi  nilai-nilai  tersebut  

dalam  pendidikan  di  lingkungan  keluarga. 

d. Diah  Iskamti  tahun  2011,  judul  skripsi,  “Unsur-Unsur  

Pendidikan  Moral  dalam  Novel  Pukat  Serial  Anak-Anak  Mamak  

Karya  tere-liye”. 

Penelitian  ini  menggunakan  analisis  isi  (content  analysis).  

Di  antara  pokok  pembahasan  dalam  penelitian  ini  mencakup  

moral  baik  dan  buruk,  dan  relevansinya  dengan  pendidikan  

Islam.    

 

F. METODE  PENELITIAN 

Metode  berarti  cara  yang  dipergunakan  seseorang  peneliti  didalam   

usaha  memecahkan  masalah  yang  diteliti.  Metode  penelitian  sastra  

khususnya  berbeda  dengan  metode  penelitian  yang  lain  (di  luar  sastra).  

Metode  penelitian  sastra  yang  secara  keseluruhan  memerlukan  cara-cara  

tertentu  yang  harus  krisis,  cermat,  teliti,  memahami  isi,  memahami  

unsur-unsur  sastra,  pembacaan  berulang-ulang  (sistematis  dan  prosedural)  

untuk  mengkajinya. 

Metode yang digunakan adalah metode analisis Naratif, adalah analisis 

mengenai narasi, baik narasi fiksi (novel, puisi, cerita rakyat, dongeng, film, 

komik, musik, dan sebagainya) ataupun fakta seperti berita. Menggunakan 

analisis naratif berarti menempatkan teks sebagai sebuah berita (narasi) sesuai 
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karakteristik di atas. Teks dilihat sebagai rangkaian peristiwa, logika, dan tata 

urutan peristiwa, bagian dari peristiwa yang dipilih dan dibuang.
14

 

Narasi bisa dipahami sebagai cerita yang memiliki bagian awal, tengah 

dan akhir yang berisi sebuah kesimpulan atau sebagian pengalaman orang 

yang bercerita. Mengetengahkan sebuah cerita biasanya berkaitan dengan 

peristiwa yang tidak biasa dan beberapa hal kompleks dalam berlangsungnya 

peristiwa yang digambarkan. 

Analisis naratif terdapat dalam berbagai varian metodologis, yang 

berbeda antara satu sama lain ditilik dari tingkat formalisasi dan prosedur 

deduktif dan induktifnya. Varian deduktif bermula dari seperangkat kaidah 

dan prinsip dan mencoba menggunakan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip 

tersebut untuk menjelaskan makna sebuah teks. 

 Varian induktif kebanyakan memiliki sumber etnografi dan mencoba 

mengidentifikasi unit-unit yang bergantung pada konteks yang terdapat dalam 

sebuah teks dan merekonstruksi struktur maupun efek sebuah cerita. Sebagian 

besar metode naratif dirumuskan secara bebas cenderung bersifat intuitif, 

dengan menggunakan istilah-istilah yang ditetapkan oleh analisisnya.
15

 

 

1. Pendekatan Dan  Jenis  Penelitia 

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kajian  pustaka  (library  

research),  yaitu  telaah  untuk  memecahkan  masalah  yang  bertumpu  

                                                           
14

 Eriyanto, Analisis Naratif Dasar-Dasar dan Penerapan dalam Analisis Teks Berita 

Media , (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2013),9. 
15

 Stefan Titscher, Michael Meyer, Ruth Wodak dan EvaVetter, Metode Analisis Teks 

dan Wacana ,terj, Gazali, Thomas Pandonge, Muhammad Fuad, (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar,2009),207. 
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pada  penelaahan  kritis  dan  mendalam  terhadap  bahan-bahan  pustaka  

yang  relevan.
16

   Penelitian  ini  hampir  semuanya  dilakukan  di  

perpustakaan,  yang memerlukan  banyak  informasi  dari penelitian  

terdahulu,  serta  mempunyai  kemungkinan  menemukan  hal  baru  dari  

penelusuran  pustaka  tersebut  yang  belum  pernah  diungkap  oleh  

penulis  atau  peneliti  terdahulu.
17

 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini library research atau penelitian kepustakaan. Dengan demikian, 

pembahasan dalam skripsi ini dilakukan berdasarkan telaah pustaka. Yang 

mengkaji secara khusus tentang nilai-nilai pendidikan Islam. 

Adapun   pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  

adalah  pendekatan  obyektif  merupakan  pendekatan  yang  terpenting  

sebab  pendekatan  apapun  yang  dilakukan  pada  dasarnya  bertumpu  

atas  karya  sastra  itu  sendiri.  Pendekatan  obyektif  memusatkan  

perhatian  semata-mata  pada  unsur-unsur,  yang  dikenal  dengan  analisis  

intrinsik.  Objek  analisisnya  hanya  unsur-unsur  di  dalam  karya  sastra  

itu  sendiri.
18

 

 

2.  Sumber  Data 

 Dalam  setiap  penelitian,  sumber  data  merupakan  komponen  

yang  sangat  penting.  Sebab  tanpa  adanya  sumber  data  maka  

                                                           
16

 Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan  Tarbiyah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo),53. 
17

 Restu Kartiko widi, Asas Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2010),52. 
18

 Siswanto, metode Penelitian Sastra, 70-72  
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penelitian  tidak  akan  berjalan.  Sumber  data  adalah  subjek  dari  mana  

data  itu  bisa  diperoleh.  Untuk  itu,  dalam  penelitian  ini  penulis  

menggunakan  personal  document  sebagai  sumber  data  dalam  

penelitian  kualitatif  ini.  Personal  document  adalah  mengetahui  

tindakan,  pengalaman  dan  kepercayaan.
19

  

Personal bacaan yang dijadikan data utama, sebagai sumber dasar 

utama yang akan penulis teliti, atau data primer dalam penelitian ini adalah 

novel 99 cahaya di langit eropa yang ditulis oleh Hanum Salsabiela Rais 

dan Rangga Almahendra.  

a. Sumber  data  primer 

Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  novel  99  

cahaya  di  langit  Eropa  karya  Hanum  Salsabiela  Rais  dan  Rangga  

Almahendra.  Data  ini  tersaji  dalam  bentuk  kata-kata,  frase,  

kalimat,  dan  wacana  yang  termuat  dalam  novel  99  cahaya  di  

langit  Eropa,  yang  di  terbitkan  oleh  penerbit  PT  Gramedia  Pustaka  

Utama,  jakarta  pusat  cetakan  ke-16  ,  Maret  2014. 

b.  Sumber  sekunder 

Sumber  sekunder dalam  penelitian  ini  meliputi  buku-buku  

penunjang  yang  mengacu  kepada  novel  yang  di  teliti. Antara  lain  : 

1) Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra, Novel 99 Cahaya 

di Langit Eropa, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2014. 

                                                           
19

 Ahmad sonhaji, Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data dalam penelitian kualitatif, 

dalam Imron Arifin (ed), penelitian kualitatif dalam ilmu-ilmu social dan keagamaan (malang : 

kalimasahada,19996), 82 
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2) Ahmad Nu‟man Hakim, Diktat Pendidikan Agama Islam, STAIN 

Ponorogo,2008. 

3) Muhaimin dkk, Dimensi-Dimensi Studi Islam, Surabaya : Karya 

Abditama,1994. 

4) Rois Mahfud, AL-ISLAM Pendidikan Agama ISlam, PalangKa Raya 

: Erlangga,2011. 

5) http://ismaildelia.blogspot.com/2013/01/etika-berbicara-menurut-

Islam.html 

6) Anwar, Akidah Akhlak . 

7) Tim Lajna Pentashihan, Mushaf Al-Qur‟an Etika Berkeluarga, 

Bermasyarakat dan Berpolitik, Tafsir Al-Qur‟an Tsematik. 

8) Ahmad dan Salimi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam, 

Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam, Jakarta : Bumi 

Aksara,2010. 

9) Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari, Keistimewaan Akhlak 

Islami, Bandung : Pustaka Setia,2006. 

10) http://sukronihbs.wordpress.com/adab-majlis/ 

 

3. Teknik  Pengumpulan  Data 

Teknik  pengumpulan  data  merupakan  bagian  penting  dari  proses  

penelitian.  Begitu  sentral  peran  pengumpulan  data,  sehingga  kualitas  

penelitian  bergantung  padanya.  Dalam  hal  ini,  penelitian  akan  

mencurahkan  seluruh  energi  kemampuan  terutama  penguasaan  teori  

http://ismaildelia.blogspot.com/2013/01/etika-berbicara-menurut-Islam.html
http://ismaildelia.blogspot.com/2013/01/etika-berbicara-menurut-Islam.html
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atau  konsep  struktur  untuk  mengambil  data  yang  di bituhkan  sesuai  

dengan  parameter  struktur.  Keakuratan  perolehan  data  bergantung  

sepenuhnya  pada  peneliti.  Karena  itu,  proses  pengambilan  data  tidak  

berlangsung  sekali  jadi,  justru  akan  terjadi  proses  pengulangan,  

dimana  peneliti  akan  bergerak  maju  mundur  dalam  usaha  

memperoleh  tingkat  akurasi  data  yang  semakin  baik.
20

   

Pendapat Miles dan Humberman tentang pengumpulan data yaitu : 

“Selain analisis dalam rentang waktu pengumpulan data, penelitian 

bergerak maju mundur diantara menelaah data yang telah diperoleh dan 

menelaah kembali data tersebut agar diperoleh data baru yang lebih 

berkualitas”.21
 

Sedangkan untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian 

Iibrary research adalah dengan mengumpulkan buku-buku, makalah, 

artikel, majalah, dan lain sebagainya. Langkah ini biasanya dikenal dengan 

metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya.
22

 

Teknik ini digunakan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan data 

yang terdapat dalam novel 99 cahaya di langit Eropa karya Hanum 

                                                           
20

 Ibid, 73-74. 
21

 Siswanto, Metodologi Penelitian Sastra, 73-74. 
22

 Suharsimi arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), 206. 
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Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra, dan sumber sekunder untuk 

dijadikan penunjang dalam pembuatan skripsi. 

4. Teknik  Analisis  Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis isi (content analysis), yaitu hubungan dengan isi komunikasi, 

baik verbal, dalam bentuk bahasa, maupun nonverbal. Dalam karya 

sastra, isi yang dimaksudkan adalah pesan-pesan, yang dengan sendirinya 

sesuai dengan hakikat sastra.
23

 

Analisis ini terdiri dua macam, yaitu isi laten dan isi komunikasi. 

Isi laten adalah isi yang terkandung dalam dokumen dan naskah, 

sedangkan isi komunikasi adalah pesan yang terkandung sebagai akibat 

komunikasi yang terjadi. Isi laten adalah isi sebagaimana dimaksudkan 

oleh penulis, sedangkan isi komunikasi adalah isi sebagaimana terwujud 

dalam hubungan naskah dengan konsumen. 

 Dengan kalimat lain, isi komunikasi pada dasarnya juga 

mengimplikasikan isi laten, tetapi belum tentu sebaliknya. Objek formal 

analisis ini adalah komunikasi. Analisis terhadap isi laten akan 

menghasilkan arti, sedangkan terhadap isi komunikasi akan 

menghasilkan makna.
24

 

Analisis isi (content analysis) merupakan metode kajian sastra yang 

tergolong baru. Kebaruan dapat dilihat dari sasaran yang hendak 

diungkap, yakni, apabila peneliti hendak mengungkap, memahami dan 
                                                           

23
 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, 2006), 81. 
24

 Siswanto, Metode Penelitian Sastra, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 81. 
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menangkap pesan karya sastra. Pemahaman tersebut mengandalkan tafsir 

sastra yang rigid.  Artinya, peneliti telah membangun konsep yang akan 

diungkap, baru memasuki karya sastra.
25

 

Pada dasarnya, analisis isi dalam bidang sastra tergolong upaya 

pemahaman karya sastra ekstrinsik. aspek-aspek yang melingkupi di luar 

estetika struktur sastra tersebut, dibedah, dihayati dan dibahas mendalam. 

Unsur ekstrinsik sastra yang menarik perhatian analisis isi cukup banyak, 

antara lain : (a) pesan moral/ etika. (b) nilai pendidikan. (c) nilai filosofis. 

(d) nilai religius. (e) nilai sejarah dan sebagainya. Dengan kata lain, 

penelitian baru memanfaatkan analisis isi apabila hendak 

mengungkapkan kandungan nilai tertentu dalam karya sastra.
26

 

Oleh karena itu, karya sastra yang bermutu adalah karya sastra 

yang mampu mencerminkan pesan positif bagi pembacanya. Maka dalam 

analisis ini biasanya bersifat simbolik. Jadi, tugas analisis ini tak lain 

untuk mengungkapkan makna simbolik yang tersamar dalam karya 

sastra, hal ini berarti semakin bagus pengarang memainkan simbol-

simbol kehidupan melalui astetika, akan menantang peneliti analisis isi. 

 

G. SISTEMATIKA  PEMBAHASAN 

Sistematika  pembahasan  adalah  rangkaian  dalam  isi  skripsi  dimana  

satu  dengan  yang  lain  saling  berkaitan  sebagai  suatu  kesatuan  yang  

utuh,  ia  merupakan  deskripsi  detail  yang  mencerminkan  urutan  tiap  bab.  
                                                           

25
 Suwardi Endraswara, Metode Penelitian Sastra : Epistimologi, Model, Teori dan 

Aplikasi, (Yogyakarta : CAPS, 2011), 160-161. 
26

 Ibid, 161. 
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Bagian  awal  skripsi  ini  berisi  halaman  judul,  pernyataan  keaslian  skripsi  

penulis,  nota  dinas  pembimbing,  halaman  pengesahan,  halaman  motto,  

halaman  persembahan,  halaman  kata  pengantar  dan  daftar  isi  yang  

menerangkan  isi  skripsi  secara  keseluruhan.   

BAB  1  PENDAHULUAN  : Merupakan  pendahuluan  skripsi  ini  memuat  

landasan  umum  yang diperlukan  dalam  proses  penelitian,  pembahasan  

dan  penelitian.  Landasan  tersebut  dituangkan  dalam  latar  belakang  

masalah,  rumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat  penelitian,  kajian  

teori  dan  telaah  hasil  penelitian  terdahulu,  metode  penelitian  terdiri  dari  

pendekatan  penelitian,  sumber  data,  prosedur  pengumpulan  data,  teknik  

analisis  data,  sistematik  pembahasan  dan  daftar  isi. 

BAB  II  TEORI  : Bab  ini  terdiri  dari  landasann teori  dalam  memecahkan  

permasalahan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  khususnya  tentang  Nilai-

nilai  pendidikan   Islam, pendidikan Akidah dan pendidikan Akhlak. 

BAB  III  PAPARAN  DATA : Biografi  tentang  pengarang  dibagi  menjadi   

dua  sub,  sub  pertama  biografi  tentang  pengarang  meliputi  biografi  

pendidikan,   pengalaman  dan  karya-karya  novel  yang lainnya.  Sub  kedua  

berisi  sekilas  tentang  novel  latar  belakang  penulis  dan  pendapat  para  

tokoh. 

 BAB  IV  HASIL  PENELITIAN :  Analisis  nilai-nilai  pendidikan  Islam  

dalam  novel  99  Cahaya  di  Langit  Eropa,  yaitu  merupakan  hasil  

penelitian  antara  lain  :  mendeskripsikan  dan  menganalisis  nilai-nilai  
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pendidikan  Islam  yang  terkandung  dalam  novel  99  Cahaya  di  Langit  

Eropa   yang  berkaitan  dengan  Akidah dan ahklak.    

BAB  V  PENUTUP  :  Merupakan  bab terakhir  atau  penutup  yang  

membahas  mengenai  kesimpulan  dan  saran-saran. 
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BAB  II 

NILAI-NILAI  PENDIDIKAN  ISLAM 

 

A.  Pendidikan  Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Pengertian  Islam  seperti  yang  banyak  diungkapkan  di  berbagai  

literatur  keIslaman  dapat  dilihat  dari  pengertian  asal  kata  “Islam”  itu  

sendiri.  Kata  “Islam”  berasal  dari  kata  “aslama”  yang  merupakan  

turunan  dari  kata  “as-salm,  as-salamah”  yang  artinya  bersih  dan  

selamat  dari  kecacatan  lahir  batin.  Dengan  demikian,  dari  asal  kata  

ini,  dapat  diartikan  bahwa  dalam  islam  terkandung  makna  suci,  

bersih  tanpa  cacat  atau  sempurna.  Kata  “Islam”  juga  dapat  diambil  

dari  kata  “as-silm”  dan  “as-salm”   yang  berarti  perdamaian  dan  

kemanan.  Dari  asal  kata  ini,  Islam  mengandung  perdamaian  dan  

keselamatan.  Oleh  karena  itu,  kata  “as-salamu‟alaikum”  merupakan  

tanda  kecintaan  seorang  muslim  kepada  orang  lain,  sehingga  ia  selalu  

menebarkan  doa  dan  kedamaian  kepada  sesama.  

 Dari  kata  “as-salam,  as-salm,  dan  al-silm”  juga  bersrti  

menyerahkan  diri,  tunduk  dan  taat.  Semua  asal  kata  di  atas  berasal  

dari  tiga  huruf,  yaitu  “sin,  lam  dan  mim”  (dibaca  salima)  yang  

artinya  sejahtera,  tidak  tercela,  dan  selamat. 

Dari  definisi  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  Islam  adalah  agama  

yang  diturunkan  Allah SWT  kepada  manusia  melalui  rasul-rasul-Nya,  

berisi  aturan-aturan  atau  norma-norma  yang  mengatur  hubungan  
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manusia  dengan  Allah  SWT,  manusia  dengan  manusia,  dan  manusia  

dengan  alam  semesta.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  Islam  

adalah  agama  yang  Universal,  satu-satunya  agama  yang  benar  di  sisi  

Allah  SWT.
27

 

 Islam  adalah  satu-satunya  agama  yang  diridai  Allah  SWT,  

agama  yang  sempurna.  Islam  adalah  agama  penyerahan  diri  semata-

mata  kepada  Allah.  Islam  adalah  agama  yang  mengatur  hubungan  

manusia  dengan  Tuhan,  manusia  dengan  manusia,  dan  manusia  

dengan  alam  semesta.
28

 

 Sebagaimana  disebutkan  dalam  Al-Qur‟an :  Q.S.  Ali  Imran  [3] 

: 19, Q.S.  Al-Maidah  [5]  : 3  dan  Q.S.  Ali  Imran   [3]  :  85. 

    

    

   Artinya :  

 “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.”29
 

 

             

Artinya  : 

                                                           
27

 Ali Anwar Yusuf, Studi Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum, (Bandung : 

Pustaka Setia,2003).32. 
28

 Endang Saefuddin Anshari, Wawasan Islam, Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan 

Umatnya, (Jakarta : Rajawali,1986). 
29

 Q.S. Ali Imran [3]: 19 
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“pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-

cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama 

bagimu”.
30

  

    

     

   

  

Artinya  : 

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali 

tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan Dia di akhirat 

Termasuk orang-orang yang rugi”.
31

 

 Islam  sebagai  sebuah  agama,  bukanlah  sekedar  perangkat  

konsep  normatif  ideal,  melainkan  suatu  bentuk  praktik  dan  amal  

aktual,  sebuah  amal  yang  nyata.  Islam  bukan  ajaran  teoritis  atau  

hanya  sederetan  ritual  peringatan  yang  terlepas  dari  roh  yang  

sebenarnya,  yaitu  beramal  saleh.  Islam  bukan  agama  langit,  

melainkan  agama  yang  dapat  membumi  (workable).  Termasuk  

penghargaan  Islam  terhadap   budaya  kerja  bukanlah  hanya  pajangan  

alegoris  dan  kosong  dalam  kenyataan.
32

 

 Dalam  catatan  sejarah,  selain  sebagai  ajaran,  Islam  juga  dikenal  

sebagai  peradaban  yang  maju  yang  pernah  menentukan  kemajuan  

jaman  pada  masanya.  Kemajuan  peradaban  yang  pernah  diraih  Islam  

tentu  tidak  terlepas  dari  sistem  nilai dan  ide-ide yang  melatarinya.  
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Sebagai  sebuah  ajaran,  Islam  selalu  memerintahkan  penganutnya  

memiliki  etos  kerja  yang  kuat  dengan  senantiasa  menciptakan  

produktifitas  dan  progresifitas  diberbagai  bidang dalam  kehidupan.
33

  

Adapun pendidikan dalam pengertian Ta‟dib adalah membentuk 

manusia dalam menempatkan posisinya yang sesuai dengan susunan 

masyarakat, bersikap secara profesional sesuai dengan ilmu yang 

dikuasainya. Berdasarkan pengertian ini, pendidikan Islam lebih tepat 

berorientasi pada Ta‟dib. Sebab, tarbiyah mencakup obyek yang lebih 

luas, bukan saja terbatas pada pendidikan manusia, tetapi juga meliputi 

dunia hewan, sedangkan Ta‟dib hanya mencakup pengertian pendidikan 

untuk manusia.
34

 

 Pengertian ta‟dib yang diidentifikasi kepada Rasulullsh Saw, 

menunjukkan bahwa beliau adalah figur pendidik utama yang harus 

dijadikan teladan. Juga diamanatkan untuk menyampaikan syariat Islam, 

sekaligus menyatu pada tugas selaku pendidik bagi umat manusia. Dalam 

hubungan ini,  Abdu al-Rahman Al-Nahlawi melihat pendidikan Islam 

merupakan syariat Allah SWT bagi manusia yang dengan bekal syariat itu, 

manusia dapat beribadah. Dalam beribadah tersebut, manusia 
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membutuhkan  pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan 

pengembangan itulah yang dimaksud dengan pendidikan Islam.
35

 

 Arti pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut 

pandang indivdu dan sudut pandang masyarakat. Dari sudut pandang 

individu, pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi 

individu, sedangkan dari sudut pandang masyarakat, pandidikan adalah 

usaha untuk  mewariskan  nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi 

berikutnya, agar  nilai-nilai budaya tersebut terus hidup dan berlanjut di 

masyarakat. Karena itu, pendidikan merupakan aktivitas yang sudah 

terprogram dalam suatu sistem. 

 Konsep pendidikan dalam Islam mengacu pada makna dan asal kata 

yang membentuk kata pendidikan itu sendiri dalam hubungannya dengan 

ajaran Islam. Ada tiga istilah yang umum digunakan dalam pendidikan 

Islam, yaitu al-tarbiyah, al-ta‟lim dan al-ta‟dib. Tarbiyah mengandung arti 

memelihara, membesarkan dan mendidik yang kedalamnya sudah 

termasuk makna mengajar atau „Allama.36
 

 Dengan demikian, perumusan pendidikan Islam didefinisikan 

sebagai usaha pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara 

optimal sesuai dengan statusntanya serta berpedoman pada syariat Islam 

yang disampaikan Rasulullah Saw. Agar manusia berperan sebagai hamba 

Allah SWT dengan segala aktivitasnya guna tercipta suatu kehidupan 
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Islam yang aman, sejahtera dan berkualitas serta memperoleh jaminan 

(kesejahteraan) kehidupan di dunia dan jaminan kehidupan yang baik di 

akhirat.
37

   

Oleh karena itu bila manusia yang berpredikat muslim, benar-benar 

menjadi penganut agama Islam yang baik, ia harus mentaati ajaran Islam 

dan menjaga agar rahmat Allah SWT tetap berada pada dirinya, ia harus 

mampu memahami, menghayati dan mengamalkan ajarannya yang 

didorong oleh iman sesuai dengan aqidah Islamiyah. 

Untuk itulah manusia harus di didik melalui proses pendidikan 

Islam. Berdasarkan pandangan diatas, maka pendidikan Islam adalah 

sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk 

memimpin kehidupan sesuai dengan cita-cita Islam. Karena nilai-nilai 

Islam telah menjiwa dan mewarnai corak kepribadiannya. 

Selain itu ada pengertian pendidikan Islam menurut ahli pendidikan, 

yaitu : 

a. Menurut Ahmad D. Marimba. Pendidikan Islam adalah bimbingan 

jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju 

kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. 

Dengan pengertian yang lain sering kali beliau mengatakan kepribadian 

umat tersebut dengan istilah “kepribadian muslim”, yaitu kepribadian 

yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta 
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berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggungjawab sesuai 

denga nilai-nilai Islam.
38

 

b. Menurut M. Yusuf al Qardawi. Beliau memberikan pengertian bahwa 

konsep tujuan pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, 

akal dan hatinya, ruhani dan jasmaninya, akhlak dan ketrampilannya.
39

 

c. Menurut Bulian Shomad. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang 

bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri, 

berderajat tinggi menurut ukuran Allah SWT dan isi pendidikannya. 

Untuk mewujudkan itu adalah ajaran Allah SWT. Secara rinci beliau 

mengemukakan keutuhan dan kesatuan suatu masyarakat tidak akan 

terpelihara, yang akhirnya akan berkesudahan kehancuran masyarakat 

itu sendiri. 

d. Menrurt Muhammad Fadhil al Jamaly dalam bukunya “Tarbiyah al 

Ihsan al Jadid” menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan 

terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dangan 

hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi 

berlakunya semua ajaran Islam. 

e. Abuddin Nata. Menyatakan bahwa ciri-ciri pendidikan Islam adalah : 

1) Mengarahkan mansuia agar menjadi khalifah dimuka bumi yaitu 

melaksanakan tugas-tugas memakmurkan bumi sesuai kehendak 

Tuhan.  
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2) Mengarahkan manusia agar dalam melaksanakan tugas sebagai 

kholifah dimuka bumi semata-mata hanya untuk beribadah kepada 

Allah SWT. 

3) Mengarahkan manusia agar berakhlak mulia, agar dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai khalifah tidak disalah gunakan. 

4) Membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa dan jasmaninya 

sehingga memiliki ilmu, akhlak dan keterampilan yang dapat 

digunakan sebagai bekal menjadi khalifah. 

5) Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup 

didunia dan akhirat.
40

  

2. Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam 

Pencapaian tujuan pendidikan di atas, bagaimanapun tidak mungkin 

dilakukan sekaligus secara serentak, tetapi harus dilakukan secara bertahap 

dan berjenjang. Namun, setiap tahap dan jenjang memiliki hubungan dan 

keterkaitan yang sangat erat, dan harus beranjak dari prinsip-prinsip yang 

melandasinya. Beberapa ahli pendidikan menyatakan bahwa prinsip-

prinsip pendidikan Islam paling tidak harus mencakup hal-hal berikut : 

a. Pendidikan Islam sebagai proses kreatif 

Pemberdayaan sifat dan potensi insani pada hakikatnya adalah 

pengembangan diri (self) yang juga merupakan proses kreatif. Dalam 

proses tersebut, manusia memainkan peran aktif, tidak hanya 
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melakukan proses penyesuaian diri dengan lingkungan secara pasif, 

melainkan selalu melakukan aksi dan reaksi dengan tujuan yang jelas. 

b. Percaya pada diri sendiri 

Keragu-raguan manusia akan diri sendiri hanya akan melahirkan 

bangsa yang lemah. Mereka tidak sadar bahwa dirinya memiliki derajat 

dan martabat yang tinggi. Allah SWT telah memberikan manusia 

potensi untuk mengembangkan kreativitas dan menemukan kebenaran 

    

   

    

Artinya : 

”Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih 

hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika 

kamu orang-orang yang beriman”.
41

 

 

c. Pendidikan Islam memberi kebebasan untuk memilih 

Kebebasan merupakan syarat mutlak untuk pengembangan 

potensi menusia serta kemampuannya untuk berinteraksi dengan 

lingkungan. Iqbal dalam sebuah sajaknya tentang kebebasan 

menggambarkan bahwa kehidupan seperti aliran air, dan pendidikan 

adalah proses mengalirkan debit air yang bersumber dari kesadaran 

individualisme manusia sendiri.  
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Artinya : 

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya 
telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu 

Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, 

Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat 

kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 

mengetahui”.42
 

(Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah 

s.w.t.) 

 

d. Profesionalisme 

Sejak lahir, manusia sudah dibekali potensi yang berbeda-beda 

guna melangsungkan kehidupannya. Berdasarkan pengembangan 

potensi-potensi  yang dimiliki tersebut, manusia diharapkan dapat 

menguasai keterampilan secara profesional. Dengan keterampilan yang 

dimiliki, ia dapat memenuhi segala bentuk kebutuhan hidupnya. 

Pendidikan dalam Islam diarahkan pada hal tersebut, yaitu 

membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik dan 

merealisasikannya sesuai dengan profesinya masing-masing.
43

 

3. Tujuan Pendidikan Islam 

Pendidikan dalam Islam tidak hanya mengajarkan atau 

mentransformasikan ilmu dan ketrampilan kepada anak didik, melainkan 
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juga memberikan perlengkapan kepada mereka untuk mampu 

memecahkan berbagai persoalan yang tampak sekarang dan persoalan-

persoalan yang muncul di masa mendatang. Mampu memecahkan 

persoalan-persoalan yang   dipandang sebagai kewajiban olehnya, atau 

karena adanya komitmen batin antara dirinya dan Allah penciptanya, 

maupun sebagai kewajiban kemanusiaan yang secara sadar dan ikhlas 

memandang usaha tersebut sebagai langkah yang berguna bagi 

lingkungannya.
44

 

 Berbicara tentang pendidikan Islam, tentu tidak terlepas dari tujuan 

yang hendak dicapai. Beberapa ahli pendidikan menjelaskan tentang 

tujuan pendidikan Islam diantaranya :  

a. Menurut Moh. Athiyah Al Abrasyi dalam bukunya “At Tarbiyatul 

Islamiyah” menyebutkan ilmu tujuan pokok dari pendidikan Islam, 

yaitu : 

1) Pendidikan moral adalah esensi pendidikan Islam. 

2) Memperhatikan agama dan dunia sekaligus. 

3) Memperhatikan segi-segi manfaat atau aspek-aspek yang berguna. 

4) Mempelajari ilmu semata-mata untuk ilmu saja. 

5) Pendidikan pertukangan, kejuruan untuk mencari rizki. 

b. Menurut Muhammad Fadhil al Jamaly, tujuan pendidikan Islam 

menurut Al-Qur‟an meliputi : 
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1) Menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia diantara  makhluk 

Allah  lainnya dan tanggung jawabnya dalam kehidupan. 

2) Menjelaskan hubungannya sebagai makhluk sosial dan tanggung 

jawabnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. 

3) Menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan tugasnya untuk 

mengetahui hikmah penciptaan dengan cara  memakmurkan alam 

semesta. 

4) Menjelaskan hubunganya dengan sang Khalik sebagai pencipta alam 

semesta.
45

 

 Konsep ini hendaknya berfungsi sebagai suatu dasar yang dapat 

dikembangkan lebih lanjut di dalam proses belajar seseorang, baik secara 

formal maupun secara informal  atau nonformal. Dengan demikian, tujuan 

pendidikan Islam  memiliki karakteristik yang ada kaitannya dengan 

berbagai tinjauan tertentu. Secara garis besarnya di antara tinjauan tersebut 

meliputi : 

a) Tinjauan individual atau hakikat penciptaan manusia 

Berdasarkan tinjauan ini, tujuan pendidikan Islam diarahkan pada 

pencapaian target yang berkaitan dengan hakikat penciptaan manusia 

oleh Allah. Barangkat dari tujuan ini, aktivitas pendidikan diarahkan 

pada upaya membimbing manuisa untuk menempatkan diri dan 

berperan sebagai individu yang taat menjalankan ajaran Allah SWT.  

b) Tinjauan sosial 
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Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki 

dorongan untuk hidup berkelompok atau bersama-sama. Oleh karena 

itu, dimensi sosial mengacu pada kepentingan sebagai makhluk sosial 

yang didasarkan pada pemahaman bahwa manusia hidup 

bermasyarakat. 

c) Tinajauan moral 

Manusia adalah makhluk yang memiliki fitrah terhadap nilai-nilai 

moral (senang terhadap yang baik dan benci terhadap yang buruk). 

Kecendrungan itu merupakaan bawaan, sehingga dimana dan kapan 

pun, kecendrungan tersebut akan muncul. Manusia terdorong untuk 

berbuat sesuatu yang baik dan terpuji, serta menghindar untuk berbuat 

buruk dan tercela. Namun demikian, karena pengaruh lingkungan 

terhadap kecenderungan itu sering tidak tampak.  

d) Tinjauan secara profesional   

Setiap manusia memiliki kadar kemampuan yang berbeda-beda. 

Perbedaan kemampuan tersebut menyebabkan beragamnya profesi 

manusia, seperti seniman, ilmuwan, pedagang, teknisi dan sebagainya. 

Kemampuan khusus dalam bidang tertentu ini, pada puncaknya akan 

berkembang menjadi kemampuan profesional.
46

 

B. Pengertian  Nilai-Nilai  Pendidikan  Islam 

1) Pengertian  Nilai 
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Niali  artinya  sesuatu  yang  dianggap  berharga  dan  menjadi  

tujuan  yang  hendak  dicapai.
47

 Nilai  juga  merupakan  kumpulan  sikap  

dan  perasaan  yang  diwujudkan  melalui  prilaku. Nilai  itu  praktis  dan  

efektif  dalam  jiwa  dan  tindakan  manusia  dan  melambangkan  manusia  

dan  melembaga  secara  obyektif  didalam  masyarakat.
48

 

Nilai  atau  Value   dalam bahasa  inggris  dapat  berarti  harga,  

angka,  potensi,  isi,  kadar,  mutu,  sifat-sifat  (hal-hal)  yang  penting  atau  

berguna  bagi  kemanusiaan,  bisa  juga  sesuatu  yang  

menyempurnakan.
49

 

Jadi  nilai  adalah  sesuatu  yang  berguna  bagi  manusia  yang  

dijadikan  landasan  dalam  bersikap  dan  berprilaku  dalam  hidupnya, 

dan dijadikan sebagai acuan untuk mendapatkan potensi atau menambah 

kadar mutu bagi kehidupannya, untuk dijadikan  semangat dalam 

kahidupannya sehari-hari. 

2) Makna  Pendidikan   

Pendidikan  memiliki  makna  yang  sangat  penting  bagi  

pendidikan  dalam  kehidupan.  Makna  penting  pendidikan  ini  telah  

menjadi  kesepakatan  yang  luas  dari  setiap  elemen  masyarakat.  

Rasanya,  tidak  ada  yang  mengingkari,  apalagi  menolak,  terhadap  arti  

penting dan  signifikasi  pendidikan,  bisa  diukur  maju  mundurnya  
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sebuah  negara.  Sebuah  negara  akan  tumbuh  pesat  dan  maju  dalam  

segenap  bidang  kehidupan  jika  ditopang  oleh  pendidikan  yang  

berkualitas.  Sebaliknya,  kondisi  pendidikan  yang  kacau  dan  

ambruladul  akan  berimplikasi  pada  kondisi  negara  yang  juga  karut-

marut.
50

 

3) Pengertian  pendidikan  Islam 

Istilah  pendidikan  Islam  dalam  bahasa  Inggris  “education”  yang  

berakar  dari  bahasa  latin  “educare”,  dapat  diartikan  pembimbingan  

berkelanjutan  (to lead  forth)  jika  di  perluas  artinya  etimologi  tersebut  

mencerminkan  keberadaan  pendidikan  yang  berlangsung  dari  generasi  

ke generasi  sepanjang  eksistensi  kehidupan  manusia.
51

 

Dari  sudut  pandang  bahasa,  pendidikan  Islam  berasal  dari  

khazanah  istilah  bahasa Arab  ada  tiga  istilah  yang  relevan  yang  dapat  

menggambarkan  konsep  dan  aktivasi  pendidikan  Islam,  yaitu  :  al  

ta‟dib,  al  ta‟lim,  al  tarbiyah.52
  

Pendidikan  Islam  merupakan  salah  satu  bidang  studi  yang  

mendapat  banyak  perhatian  dari  ilmuwan.  Hal  ini  karena  disamping  

peranannya  yang  amat  strategis  dalam  rangka  meningkatkan  sumber  

daya  manusia,  juga  karena  dalam  pendidikan  Islam  terhadap  berbagai  

masalah  yang  kompleks.
53
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Pendidikan  islam  sebagaimana  didefinisikan  Departemen  

Pendidikan  Nasional  adalah  upaya  menyiapkan  peserta  didik  untuk  

mengenal,  memahami,  menghayati,  mengimani,  bertaqwa dan  

berakhlak  mulia  dalam  mengamalkan  ajaran  agama Islam  dari  sumber  

utama  Al-Qur‟an  dan  hadist  melalui  bimbingan,  pengajaran,  latihan,  

penggunaan  pengamalan  serta  menghormati  penganut  agama  dalam  

masyarakat  hingga  terwujud  kesatuan  dan  persatuan  bangsa.
54

 

4) Nilai-nilai pendidikan Islam 

Dalam pandangan Islam nilai menurut kategori arti, dapat dilihat dari 

segi normative yaitu baik dan buruk, benar dan salah, hak dan batil, 

diridhoi dan tidak diridhoi oleh Allah SWT. Sedangkan dalam pandangan 

selanjutnya, dilihat dari segi operasional yaitu tentang sesuatu yang wajib 

atau fardu, sunah atau mutasahab, mubah atau jaiz, makmur dan haram.
55

 

Dari pendapat tersebut pendidikan Islam juga memiliki porsi banyak 

sebagai tempat dimana nilai-nilai disalurkan kepada peserta didik. 

Nilai dalam pandangan Islam merupakan dasar dari moralitas 

(akhlak), dimana nilai memiliki peran penting untuk membentuk pribadi 

yang utuh dan sempurna. Berkaitan dengan moralitas, tidak akan terpisah 

dengan apa yang disebut sebagai norma. Norma merupakan suatu pola 

yang menentukan tingkah laku yang diinginkan sebagai suatu bagian (unit) 
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atau kelompok unit yang beraspek khusus dan membedakan dari tugas-

tugas kelompok lainnya.
56

  

Dari pandangan diatas maka nilai-nilai yang terkandung dalam Islam 

secara khusus membahas tentang kesalehan pribadi dan sosial atau 

masyarakat secara lebih luas. Dalam kajian ini maka dapat disimpulkan 

bahwa nilai-nilai yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam adalah yang 

berkaitan dengan etika, akhlak, aqidah, syariat, dan ketakwaan yang dari 

kesemuanya berhubungan satu dengan yang lainnya, dengan demikian 

nilai Islam yang hendak dicapaidalam pribadi peserta didik bertumpu pada 

pembinaan akhlak.  

C. Nilai-Nilai Pendidikan Akidah 

1. Pendidikan  Aqidah 

Yang dimaksud dengan aqidah dalam bahasa Arab (dalam bahasa 

Indonesia ditulis akidah), menurut etimologi, adalah ikatan, sangkutan. 

Disebut demikian, karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau 

gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian teknis artinya adalah iman atau 

keyakinan. Akidah Islam (aqidah Islamiyah), karena itu, ditautkan dengan 

rukun iman yang menjadi asas seluruh ajaran Islam. Kedudukannya sangat 

sentral dan fundamental, karena, seperti telah disebutkan di atas, menjadi 

asas dan sekaligus sangkutan atau gantungan segala sesuatu dalam Islam. 

Juga menjadi titik tolak kegiatan seorang muslim.
57
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Secara etimologis akidah berasal dari kata “aqada”  yang berarti 

ikatan atau keterkaitan, atau dua utas tali dalam satu buhul yang 

tersambung. Akidah berarti pula janji, karena janji merupakan ikatan 

kesepakatan antara dua orang yang mengadakan perjanjian. Secara 

terminologis, akidah dalam Islam berarti keimanan atau keyakinan 

seseorang terhadap Allah yang menciptakan alam semesta beserta seluruh 

isinya dengan segala sifat dan perbuatan-Nya.
58

   

Akidah merupakan dasar utama dalam ajaran Islam. Karena itu, ia 

merupakan dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan seseorang yang 

wajib dimilikinya untuk dijadikan pijakan dalam segala sikap dan tingkah 

lakunya sehari-hari. Seseorang dipandang muslim atau bukan muslim 

bergantung pada akidahnya, apabila ia berakidah Islam, maka segala sesuatu 

yang dilakukan akan bernilai sebagai amaliah seorang muslim, apabila 

tidak, maka segala amalnya tidak akan bernilai sebagai amalia muslim.
59

 

Akidah yang mempunyai sumber yang asasi dari Al-Qur‟an 

merupakan sesuatu yang bersifat teoritis. Kemudian tuntutan pertama 

kalinya adalah segala sesuatu yang dipercayai dengan suatu keimanan, tidak 

boleh dicampuri oleh keragu-raguan dan dipengaruhi oleh prasangka. Ia 

ditetapkan dengan positif sebagai bentuk kepatuhan manusia terhadap 

Tuhannya. 
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Akidah ini pada dasarnya merupakan hakikat abadi yang tidak akan 

pernah mengalami proses perubahan hingga akhir masa. Cakupan 

operasionalnya meliputi akidah tentang Allah SWT, dan hubungan-Nya 

dengan alam ini, tentang alam nyata yang diperlihatkannya kepada manusia 

dan alam gaib yang tidak diperlihatkannya, tentang peran manusia dalam 

kehidupan ini dan hakikat kehidupannya.
60

 

       

    

     

Artinya : 

“Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun 

yang setara dengan Dia." 

 

Pembahasan tentang akidah Islam tersebut telah dikodifikasi  dan 

dihimpun dalam sebuah ilmu, karenanya dikategorikan kedalam salah satu 

disiplin ilmu-ilmu keIslaman setelah mengalami perkembangannya. Ilmu-

ilmu yang membahas tentang akidah Islam tersebut adalah : 

a. Ilmu Kalam, artinya ilmu yang membahas tentang keimanan terhadap 

kalam atau firman Ilahi. 

b. Ilmu Aqa‟id, artinya simpul atau ikatan (buhul), yaitu ilmu yang 

membahas tentang kepercayaan kepada Allah SWT yang tersimpul 

dalam hati. 
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c. Ilmu Ushuluddin, yaitu ilmu yang membicarakan pokok-pokok atau 

dasar-dasar agama. 

d. Ilmu Ma‟rifat, yaitu ilmu yang membahas tentang pengenalan atau 

pengetahuan tentang Allah SWT. 

e. Ilmu Haqiqah, yaitu ilmu yang membicarakan hakikat Allah SWT 

dengan segala eksistensi dan kesempurnaan-Nya. 

f. Ilmu Uluhiyah, yaitu ilmu yang membahas tentang aspek-aspek 

keTuhanan.
61

 

Karakteristik Islam yang dapat diketahui melalui bidang akidah ini 

adalah bahwa akidah Islam bersifat murni baik dalam isinya maupun 

prosesnya. Yang diyakini dan diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah 

hanya Allah SWT. Keyakinan tersebut sedikitpun tidak boleh diberikan 

kepada yang lain, karena akan berakibat musyrik yang berdampak pada 

motivasi kerja yang tidak sepenuhnya didasarkan atas panggilan Allah 

SWT. Dalam proses keyakinan tersebut harus langsung, tidak boleh melalui 

perantara.  

Akidah demikian itulah yang akan melahirkan bentuk pengabdian 

hanya pada Allah SWT, yang selanjutnya berjiwa bebas, merdeka dan tidak 

tunduk pada manusia dan lainnya yang menggantikan posisi Tuhan.
62

   

Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah 

SWT sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dengan lisan dalam 

bentuk dua kalimat syahadat yaitu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah 
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SWT, dan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan-Nya; perbuatan dengan 

amal saleh. Akidah demikian itu mengandung arti bahwa dari orang yang 

beriman tidak ada rasa dalam hati, atau ucapan di mulut dan perbuatan 

melainkan secara keseluruhan menggambarkan iman kepada Allah SWT, 

yakni tidak ada niat, ucapan dan perbuatan yang dikemukakan oleh orang 

yang beriman itu kecuali yang jalan dengan kehendak Allah.  

Akidah  dalam Islam selanjutnya harus berpengaruh ke dalam segala 

aktivitas yang dilakukan manusia, sehingga berbagai aktivitas tersebut 

bernilai akidah. Dalam hubungan ini Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa 

iman menurut pengertian yang sebenarnya ialah kepercayaan yang meresap 

ke dalam hati, dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu, 

serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan 

sehari-hari.
63

 

Dengan demikian akidah Islam bukan sekedar keyakinan dalam hati, 

melainkan pada tahap selanjutnya harus menjadi acuan dan dasar dalam 

bertingkah laku, serta berbuat yang pada akhirnya menimbulkan amal saleh. 

2. Prinsip-Prinsip Akidah 

Maka agar manusia dalam menjalani kehidupan tidak melakukan 

penyelewengan dan tetap memiliki akidah yang benar dan bersih, manusia 

harus mengetahui prinsip-prinsip akidah yang telah ditetapkan oleh Allah 

SWT dan dicontohkan Nabi Muhammad Saw  sebagai pembawa Risalah 

Ilahiyyah. 
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Prinsip-prinsip akidah yang tertuang dalam Al-Qur‟an dan al-Hadits 

Nabi Muhammad Saw adalah sebagai berikut : 

a. Akidah didasarkan atas Tauhid yakni mengesakan Allah SWT dari segala 

dominasi yang lain. Prinsip tauhid bukan saja mengesakan Allah seperti 

diyakini oleh kaum monoteisme, melainkan juga meyakini kesatuan 

penciptaan (unity of creation), kesatuan kemanusiaan (unity of mankind), 

kesatuan kehidupan (unity of  purpose of life), yang semuanya itu 

merupakan derivasi dari kesatuan ke-Tuhanan (unity of Godhead).
64

 

Prinsip tauhid juga tidak mempertentangkan antara dunia dan 

akhirat, antara yang alami dan yang dialami, antara yang jiwa dan raga 

dan sebagainya, karena itu semuanya merupakan satu kesatuan (unity of 

the whole universe). Karena itu prinsip tauhid harus ditopang oleh 

komitmen, yaitu : 

1) Memiliki komitmen utuh kepada Allah SWT dan menjalankan pesan- 

Nya. 

2) Menolak pedoman hidup yang bukan dari Allah. 

3) Bersikap progresif dengan selalu menekan penilaian kualitas hidup, 

adat-istiadat, tradisi dan faham hidup. 

4) Tujuan hidupnya amat jelas yaitu semua aktifitas hanya untuk Allah 

semata. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur‟an surat al-

An‟am : 162. 
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Artinya : 

“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”. 
 

5) Mempunyai visi yang jelas dengan manusia lain, sehingga terjalin 

keharmonisan antara manusia dan Tuhannya, manusia dengan 

lingkungan sekitarnya. 

b. Akidah harus dipelajari terus menerus dan diamalkan sampai akhir hayat 

kemudian selanjutnya diturunkan (di da‟wakan) kepada yang lain. 

c. Skop pembahasan tentang Allah Swt dibatasi dengan larangan 

memperbincangkan atau memperdebatkan tentang eksistensi Dzat Allah 

SWT, sebab dalam satu hal ini manusia tidak mampu menguasai. 

d. Akal dipergunakan manusia untuk memperkuat akidah, bukan mencari 

akidah. Karena akidah Islamiyah sudah jelas tertuang dalam Al-Qur‟an 

dan as-Sunnah.
65

 

3. Pokok Bahasan Akidah Islam 

Sistem keyakinan atau akidah Islam, pada intinya di bangun diatas 

enam dasar keimanan yang lazim disebut rukun iman. Rukun iman tersebut 

sekaligus menjadi pokok bahasan akidah Islam yang meliputi : Iman kepada 
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Allah, para malaikat, kitab-kitab, para Rasul, hari Akhir dan ketentuan-Nya 

(qadha dan qadar).
66

 

Pokok-pokok keyakinan Islam yang terangkum dalam istilah Rukun 

Iman itu. Pokok-pokok keyakinan ini merupakan asas seluruh ajaran Islam, 

seperti telah disebutkan di atas. Jumlahnya enam.
67

 Sebagaimana  firman 

Allah SWT dalam Al-qur‟an : 

          
                       

 

Artinya : 

“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta 

kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada 

Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari 

Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya”.
68

 

 

a. Iman kepada Allah SWT 

Dalam ajaran Islam beriman kepada Allah SWT merupakan hal 

yang paling pokok dan mendasar bagi ajaran-Nya. Oleh karenanya, iman 

kepada Allah SWT ini harus ditanamkan di setiap jiwa seorang muslim 
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dengan dengan pasti dan tidak ragu-ragu. Iman kepada Allah SWT. Ini 

secara garis besarnya mencakup keimanan kepada ke-Esaan-Nya dan 

keimanan kepada kesempurnaan sifat-sifat-Nya.
69

 

Istilah Ketuhanan Yang Maha Esa diciptakan oleh otak, pengertian 

dan iman orang Islam Indonesia, sebagai terjemahan kata-kata yang 

terhimpun dalam Allahu al wahidu-l-ahad.
70

 sebagaimana Firman Allah 

SWT : 

     

Artinya : 

“Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa”.
71

 

Menurut Osama Raliby ajaran Islam tentang Kemaha Esaan Tuhan 

adalah sebagai berikut : 

1) Allah Maha Esa Dalam Zat-Nya 

Kemaha Esaan Allah dalam Zat-Nya dapat dirumuskan dengan 

kata-kata bahwa zat Allah tidak sama dan tidak dapat dibandingkan 

dengan apapun juga. Zat Tuhan Yang Maha Esa itu bukanlah materi 

yang terdiri dari beberapa unsur bersusun. Ia tidak dapat disamakan 

atau dibandingkan dengan benda apa pun yang kita kenal, yang 

menurut ilmu fisika dari susunan atom, molekul dan unsur-unsur 

berbentuk yang takluk kepada ruang dan waktu yang dapat ditangkap 
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oleh pancaindera manusia, yang dapat hancur musnah dan lenyap pada 

suatu masa. 

2) Allah Maha Esa dalam Sifat-sifat-Nya 

Kemaha Esaan Allah dalam sifat-sifat-Nya ini mempunyai arti 

bahwa sifat-sifat Allah penuh kesempurnaan dan keutamaan, tidak ada 

yang menyamainya. Sifat-sifat Allah itu banyak dan tidak dapat 

diperkirakan. Namun demikian, dari Al-Qur‟an dapat diketahui 

sembilan puluh sembilan (99) nama sifat Tuhan yang biasanya disebut 

dengan al-Asma‟ul Husna. 

Sembilan puluh sembilan Nama-nama Allah yang indah. Di 

dalam Ilmu Tauhid, dijelaskan dua puluh sifat Tuhan, yang disebut 

dengan sifat Dua Puluh, yaitu : a) Ada, b) Azal, tidak ada permulaan-

Nya, c) Kekal, Abadi tidak berkesudahan, d) Berbeda dengan segala 

ciptaan-Nya (yang baru), e) Berdiri sendiri, f) Maha Esa, g) Bekuasa, 

Maha Kuasa, h) Berkehendak, i) Maha Mengetahui,  j) Hidup, k) 

Maha Mendengar, l) Maha Melihat, m) Maha Berkata-kata, n) Dalam 

Keadaan Berkuasa, o) Dalam Keadaan Berkemauan, p) Dalam 

Keadaan Berpengetahuan, q) Dalam Keadaan Hidup, r) Dalam 

Keadaan Mendengar, s) Dalam Keadaan Melihat, dan t) Dalam 

Keadaan berkata-kata.   

3) Allah Maha Esa dalam perbuatan-perbuatan-Nya  

Pernyataan ini mengandung arti bahwa kita meyakini Tuhan 

Yang Maha Esa tiada bertara dalam melakukan sesuatu, sehingga 



 

 

71 

 

hanya Dialah yang dapat berbuat menciptakan alam semesta ini. 

Perbuatan-Nya itu unik, lain dari yang lain, tiada taranya dan tidak 

sanggup pula manusia menirunya.
72

 

b. Iman kepada para Malaikat 

Malaikat merupakan salah satu makhluk Allah SWT yang ghaib. 

Seorang muslim wajib beriman kepadanya setelah beriman yang 

dihubungkan dengan Allah SWT, manusia dan alam semesta. Hakikat 

malaikat bukan merupakan makhluk materi melainkan yang inmateri, 

tetapi dengan izin Allah SWT, sewaktu-waktu malaikat dapat menjelma 

ke alam materi, seperti banyak terjadi pada masa Rasulullah Saw, atau 

para Rasul terdahulu. 

Pengetahuan manusia tentang malaikat sangat terbatas. Ia tidak 

dapat diketahui secara empirik, melainkan hanya didasari oleh 

keterangan-keterangan yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan hadist Rasul. 

Seperti mengetahui sifat-sifatnya dan tugas-tugasnya yang diembankan 

kepadanya. 

Al-Qur‟an menyebutkan bahwa sifat-sifat malaikat berbeda dengan 

sifat-sifat manusia dan makhluk Allah lainnya. Malaikat senantiasa taat 

dan patuh melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak pernah 

melakukan dosa atau berbuat maksiat, senantiasa bertasbih dan bersujud 

kepada Allah SWT.
73

Sebagaimana firman Allah SWT, sebagai berikut : 
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Artinya : 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan”.
74

  

 

c. Iman kepada Kitab-kitab Allah 

 Allah SWT menurunkan wahyu kepada para Nabi dan Rasul, 

sebagiannya terkumpul dalam sebuah Kitab, seperti Kitab Taurat yang 

diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi 

Dawud, dan Al-Qur‟an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Kitab-

kitab tersebut berisi informasi-informasi, aturan-aturan, dan hukum-

hukum dari Allah SWT, untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia 

dalam mencapai kebahagiaan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat 

nanti. 

Dari segi isinya terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan 

yang ada pada kitab-kitabnya tersebut terletak pada aspek akidah atau 
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keyakinan, yaitu tauhid atau mengesakan Allah. Sedangkan aspek-aspek 

hukum dan syariat mengalami perkembangan dari satu kitab kepada kitab 

lainnya.  

Dalam hal lain akidah secara prinsipil sama, tetapi diungkapkan 

dalam pemaparan yang berbeda. Dalam Al-Qur‟an yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad Saw, pemaparan prinsip tauhid diperkaya 

dengan berbagai penjelasan dan bukti yang memberikan argumentasi 

yang jelas dan tepat, karena umat Nabi Muhammad Saw. 

d. Iman kepada para Rasul 

 Ada dua golongan manusia yang diutus oleh Allah SWT untuk 

menyampaikan kebenaran-Nya kepada umat manusia lainnya di muka 

bumi. Pertama, Nabi yaitu orang yang diutus oleh Allah kepada kaumnya 

untuk memberikan petujuk kepada kebenaran. Kedua, Rasul yaitu orang 

yang diututs Allah dengan membawa kitab kepada kaumnya untuk 

menunjukkan jalan kebenaran. Tidak ada perbedaan yang esensial antara 

Nabi dan Rasul selain dalam kitab yang dibawa kepada kaumnya. 

Baik rasul ataupun Nabi adalah manusia yang dipilih Allah untuk 

menerima wahyu-Nya, kemudian mereka diperintahkan untuk menerima 

wahyu-Nya, kemudian mereka diperintahkan untuk menyampaikan dan 

menjelaskan kepada umat manusia, sekaligus sebagai contoh konkret 

pribadi manusia yang baik. 

 Melalui rasul inilah manusia dapat melihat contoh prilaku yang 

baik dan sesuai dengan kehendak Allah, dan melalui rasul ini pula, 
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manusia dapat mengetahui segala sesuatu tentang Allah, mulai dari 

rencana, kehendak, keagungan, dan kekuasaan-Nya, sampai kepada 

manusia itu sendiri yang hakikatnya adalah berasal dari Allah. Oleh 

karena itu, iman kepada nabi dan rasul merupakan salah satu kebuutuhan 

fitrah manusia.
75

 

e. Iman kepada hari akhir 

Hari kiamat berarti hari atau saat alam akan mengalami kehancuran 

total dan semua makhluk hidup akan mati musnah. Meskipun Allah 

merahasiakan waktu terjadinya (Hari Kiamat), namun gambaran tentang 

kondisi di saat Hari Kiamat datang, baik kondisi alam ataupun kondisi 

sosial kemasyarakatan banyak dijelaskan dalam Al-Qur‟an. Setelah alam 

semesta seluruhnya hancur, kemudian Allah SWT membangkitkan 

kembali seluruh umat manusia untuk diadili di hadapan-Nya tentang 

semua amal perbuatan yang telah dilakukannya. 

 Pada saat itu tidak ada seorang pun yang dapat sembunyi atau 

menyembunyikan mempertanggung jawabkan seluruh perbuatanya 

masing-masing. Di sini seseorang tidak dapat menolong saudara atau 

teman kerabatnya, kecuali amal saleh yang telah diperbuatnya selama 

hidupnya di dunia.
76

  

f. Iman kepada qadha dan qhada 
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Qadha dan qadar dalam pembicaraan sehari-hari disebut dengan 

takdir.  Qadha dalam Al-Qur‟an banyak diungkapkan dan memiliki 

banyak arti yang meliputi : 

1) Hukum 

2) Perintah 

3) Memberitahukan 

4) Menghendaki 

5) Menjadikan 

Iman kepada qadha dan qadar bukan berarti harus bersifat fatalis, 

yaitu bersikap menyerah sebelum berbuat dengan menghilangkan usaha 

terlebih dahulu, melainkan rela menerima apa yang telah diusahakan atau 

kerelaan hati dalam menerima realitas hidup. Artinya usaha tetap 

dilakukan dengan sungguh-sungguh dan merasa puas serta lega 

menerima hasilnya walaupun bagaimana bentuk dan nilainya, sebab 

segala sesuatu yang telah diusahakannya tidak terlepas dari aturan dan 

ketentuan yang telah ditetapkan.
77

 

D.  Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Akhlak 

Dalam bahasa Indonesia, kata Akhlak biasanya diterjemahkan 

dengan budi pekerti atau sopan santun atau kesusilaan. Dalam bahasa 
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Inggris, kata “Akhlak” disamakan dengan “moral” atau “ethic”, yang 

berasal dari bahasa Yunani, yang berarti adat kebiasaan.
78

           

Kata “Akhlak” berasal dari bahasa Arab, jamak dari Khuluq, yang 

menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. 

Kata tersebut menganding segi-segi persesuaian dengan perkataan 

Khalqun yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan Khaliq 

yang berarti pencipta; demikian dengan Makhluqun yang berartinyang 

diciptakan.
79

 

Menurut Rachmat Djatmika, bahwa pengertian akhlak dilihat dari 

segi etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu jamak dari mufradnya khuluk 

yang berarti “budi pekerti” yang mempunyai sinonim dengan akhlak 

(etika). Akhlak (etika) barasal dari bahasa latin, etos yang berarti 

“kebiasaan”. Sedangkan dari terminologi, budi pekerti berarti merupakan 

perpaduan dari dan rasa yang bermanifestasi pada karsa dan tingkah laku 

manusia.
80

 

  Dalam kepustakaan, Akhlak diartikan juga sikap yang melahirkan 

perbuatan (prilaku, tingkah laku) perbuatan baik ataupun perbuatan 

buruk.
81

Akhlak maknanya adalah perangai dan tabiat. Keduanya seperti 

yang dikatakan oleh para ulama sebagai gambaran batin seorang manusia. 
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Karena manusia itu memiliki dua macam gambaran : Gambar Lahiriyah 

dan Gambar Batiniyah. 

Gambar Lahiriyah yaitu bentuk penciptaannya yang Allah SWT 

jadikan badan baginya. Penampilan yang nampak ini ada yang indah dan 

bagus, ada pula yang buruk dan jelek serta ada yang sedang-sedang saja. 

Gambaran Batiniyah yaitu kondisi kejiwaan yang menacap kokoh yang 

darinya  akan lahir Akhlak yang baik. Ada juga yang buruk jika yang 

muncul darinya adalah akhlak yang jelek. Inilah yang disebut dengan 

istilah akhlak. Dengan demikian, akhlak adalah gambaran  batiniyah yang 

dijadikan tabiat bagi manusia.
82

 

       

Artinya : 

“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.
83

 

Dari definisi-definisi tersebut ada kesamaan dalam hal : bahwa 

akhlak berpangkal pada hati, jiwa atau kehendak, kemudian diwujudkan 

dalam perbuatan sebagai kebiasaan (bukan perbuatan yang dibuat-buat, 

tetapi sewajarnya). Akhlak dalam kehidupan manusia merupakan faktor 

yang sangat penting dalam Islam. Oleh karena itu sumber ajaran Islam 

tidak luput memuat akhlak sebagai sisi penting dalam kehidupan manusia. 

Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di atas bumi yang 
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memiliki tugas teramat mulia dari Allah SWT yaitu menciptakan 

kemaslahatan di muka bumi.
84

  

Berdasarkan pada pengertian tersebut maka diutusnya Nabi 

Muhammad Saw untuk membangun keseimbangan dan keserasian hidup 

manusia, sedangkan risalah Nabi Muhammad Saw tidak lain adalah 

menyempurnakan akhlak manusia yang mulia. Maka dapat dikatakan 

bahwa akhlak menghendaki keserasian dan keseimbangan hidup, agar 

terjadi kemaslahatan di muka bumi. 

2. Ciri-Ciri Akhlak 

a) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam 

jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya. Jika kita 

mengatakan bahwa si A misalnya sebagai orang yang berakhlak 

dermawan, maka sikap dermawan tersebut telah mendarah daging, 

kapan dan dimanapun sikapnya itu dibawanya, sehingga menjadi 

identitas yang membedakan dirinya dengan orang lain. Jika si A 

tersebut kadang-kadang dermawan, dan kadang-kadang bakhil,  maka  

si A tersebut belum dapat dikatakan sebagai orang yang dermawan.
85

 

b) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan 

tanpa pemikiran. Ini tidak berarti bahwa pada saat melakukan sesuatu 

perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang 

ingatan, tidur atau gila. Pada saat yang bersangkutan melakukan suatu 

perbuatan ia tetap sehat akal pikirannya dan sadar. Oleh karena itu 
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perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tidur, hilang 

ingatan, mabuk atau perbuatan reflek seperti berkedip, tertawa dan 

sebagainya bukanlah perbuatan akhlak. Perbuatan akhlak adalah 

perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya. 

  Namun karena perbuatan tersebut telah mendarah daging, 

maka pada saat akan mengerjakannya sudah tidak lagi memerlukan 

pertimbangan atau pemikiran lagi. Hal demikian tak ubahnya dengan 

seseorang yang sudah mendarah daging mengerjakan shalat lima 

waktu, maka pada saat datang panggilan shalat ia sudah tidak merasa 

berat lagi mengerjakannya, dan tanpa pikir-pikir lagi ia sudah dengan 

mudah dan ringan dapat mengerjakannya. 

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

yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. 

Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar 

kemauan, pilih dan keputusan yang bersangkutan. Oleh karena itu jika 

ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan 

tersebut dilakukan karena paksaan, tekanan atau ancaman dari luar, 

maka perbuatan tersebut tidak termasuk ke dalam akhlak dari orang 

yang melakukannya. 

d) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan 

sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. Jika kita 

menyaksikan orang yang berbuat kejam, sadis, jahat dan seterusnya, 

tapi perbuatan tersebut kita lihat dalam pertunjukkan film, maka 
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perbuatan tersebut tidak dapat disebutperbuatan akhlak, karena 

perbuatan tersebut bukan perbuatan yang sebenarnya. Berkenan 

dengan ini, maka sebaiknya seseorang tidak cepat-cepat menilai 

orang lain sebagai berakhlak baik atau berakhlak buruk, sebelum 

diketahui dengan sesungguhnya bahwa perbuatan tersebut memang 

dilakukan dengan sebenarnya.
86

 

e) Sejalan dengan ciri yang keempat, perbuatan akhlak (khususnya 

akhlak yang baik) adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas 

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

karena ingin mendapatkan sesuatu pujian.
87

  

Dari paparan di atas dapat dirangkum dua hal penting. Pertama, 

akhlak bersumber pada jiwa seseorang itu bersih, jernih dan bening, 

maka akhlak orang  itu akan baik dan mulia. Sebaliknya, jika jiwa 

seseorang itu kotor dan penuh noda, maka dari jiwa yang demikian tidak 

akan pernah memancarkan akhlak yang akhlak yang baik dan mulia, 

karena kualitas akhlak seseorang ditentukan oleh keadaan jiwanya. 

Sungguh-pun demikian, kata akhlak sering mengacu kepada makna 

positif yang menggambarkan sifat-sifat manusia yang beradab, sehingga 

orang yang berakhlak buruk sering dikatakan sebagai orang yang tidak 

berakhlak. 

Kedua, perbuatan seseorang dinyatakan sebagai gambaran dari 

akhlaknya, apabila perbuatan itu tertanam di dalam dirinya dengan kuat 

                                                           
86

 Ibid, 5. 
87

 Ibid, 6. 



 

 

81 

 

dan mengakar, dilakukan dengan mudah tanpa membutuhkan pemikiran 

dan pertimbangan, muncul dari dalam diri sendirir, dilakukan dengan 

kesadaran, dan dengan keikhlasan atas dasar keimanan kepada Allah 

SWT.
88

  

3. Sumber-sumber Akhlak 

Dalam Islam akhlak bersumber pada Al-Qur‟an dan as-Sunnah 

yang mengingatkan pentingnya tugas manusia di muka bumi ini. Akidah 

dapat menciptakan keserasian hubungan antara manusia dengan Allah 

SWT, manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan 

lingkungannya. Serta akhlak merupakan faktor  utama dalam 

keseimbangan hubungan manusia, maka derajat seseorang tergantung 

pada akhlaknya.
89

 

4. Dasar Akhlak 

Dalam Islam, dasar atau alat pengukur yang menyatakan bahwa 

sifat seseorang tersebut baik atau buruk adalah al-Qur‟an dan al-Sunnah, 

segala sesuatu yang baik menurut Al-Qur‟an dan as-Sunnah, itulah yang 

baik untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, 

segala sesuatu yang buruk menurut Al-Qur‟an dan as-Sunnah, berarti 

tidak baik dan harus dijauhi.
90

 

5. Tujuan Mempelajari Akhlak 
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Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim 

berbudi pekerti, bertingkah laku, berpengarai atau beradat istiadat yang 

baik sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan akhlak dapat dibagi menjadi dua 

macam, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah 

membentuk kepribadian seorang muslim yang memiliki akhlak mulia, 

baik secara lahiriyah maupun batiniah. 

Adapun tujuan akhlak secara khusus adalah : 

a) Mengetahui tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad Saw 

Mengetahui tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad Saw. 

Tentunya akan mendorong kita untuk mencapai akhlak mulia 

karena ternyata merupakan sesuatu yang paling penting dalam 

agama, Akhlak bahkan lebih utama dari pada ibadah. Sebab, tujuan 

utama ibadah adalah mencapai kesempurnaan akhlak. Jika tidak 

mendatangkan akhlak mulia, ibadah hanya merupakan gerakan 

formalitas saja. 

b) Menjembatani kerenggangan antara akhlak dan ibadah 

Tujuan lain mempelajari akhlak adalah menyatukan antara 

akhlak dan ibadah, atau dalam ungkapan yang lebih luas-antara 

agama dan dunia. Dengan demikian, ketika berada di masjid dan 

ketika berada di luar masjid, seseorang tidak memiliki kepribadian 

ganda. 

c) Mengimplementasikan pengetahuan tentang akhlak dalam 

kehidupan 
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d) Tujuan lain dari mempelajari akhlak adalah mendorong kita 

menjadi orang-orang yang mengimplementasikan akhlak mulia 

dalam kehidupan sehari-hari.
91

 

Akhlak sangat penting bagi manusia. Kepentingan ini tidak saja 

dirasakan oleh manusia dalam kehidupan perorangan, tetapi juga dalam 

kehidupan keluarga dan bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Akhlak mustika hidup yang membedakan 

manusia dari hewan. Tanpa akhlak ia akan kehilangan derajat 

kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan. 

 Akhlak mempengaruhi dan mendorong kehendak manusia supaya 

membentuk kesucian, menghasikan dan memberikan faidah kepada 

sesamanya. Sesungguhnya akhlak tidak dapat menciptakan atau 

menjamin manusia menjadi baik tanpa adanya kekuatan dan kehendak 

hati yang cenderung pada hal-hal yang baik.
92

 

E. Ruang Lingkup Akhlak Islam 

Ruang lingkup akhlak Islam sama dengan ruang lingkup ajaran 

Islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan. 

Akhlak diniah (agama/Islam) mencakup berbagai aspek, dimulai dari 

akhlak terhadap Allah SWT, sehingga kepada sesama (manusia, 

binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang tak bernyawa). 
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Berbagai bentuk dan ruang lingkup akhlak yang demikian itu dapat 

paparkan sebagai berikut :
93

 

a) Akhlak kepada Allah SWT 

Akhlak kepada Allah SWT, dapat diartikan sebagai sikap atau 

perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk 

Allah SWT, sebagai Khalik. 

Ada empat alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah 

SWT. 

1) Allah-lah yang telah menciptakan manusia. Dengan demikian sebagai 

yang diciptakan sudah sepantasnya berterima kasih kepada yang 

menciptakannya. 

2) Allah-lah yang telah memberikan perlengkapan pancaindera, berupa 

pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hati sanubari di samping 

anggota badan yang kokoh dan sempurna. 

3) Allah-lah yang telah menyediakan berbagai badan dan sarana yang 

diperlukan bagi kelangsungan kehidupan manusia, seperti badan 

makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang, 

lemak dan sebagainya. 

4) Allah-lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya 

kemampuan untuk menguasai daratan, lautan dan udara. 

Namun, demikian sesungguhnya Allah telah memberikan 

berbagai kenikmatan kepada manusia sebagaimana disebutkan diatas, 
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bukanlah menjadi suatu alasan bahwa Allah perlu digunakan dan 

disembah. Bagi Allah, disembah atau tidak, tidak akan mengurangi 

kemuliaan-Nya. Akan tetapi, manusia sebagai makhluk-Nya sudah 

sepantasnya menunjukkan akhlak yang baik kepada Allah.
94

 

Di antara akhlak kepada Allah SWT antara lain : 

a) Mentauhidkan Allah SWT 

Definisi tauhid adalah pengakuan bahwa Allah SWT. Satu-

satunya yang memiliki sifat Rububiyah dan Uluhiyah, serta 

kesempurnaan nama dan sifat. Tauhid dapat dibagi kedalam tiga 

bagian : 

(a) Tauhid Rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah-lah satu-

satunya Tuhan yang menciptakan alam ini, yang memilikinya, 

yang mengatur perjalanannya, yang menghidup dan 

mematikan, yang menurunkan rizqi pada makhluk, yang 

berkuasa mendatangkan manfaat dan menimpakan mudharat, 

yang mengabulkan do‟a dan permintaan hamba ketika mereka 

terdesak, yang berkuasa melaksanakan apa yang dikehendaki-

Nya, yang memberi dan yang mencegah, di tangan-Nya segala 

kebaikan dan bagi-Nya penciptaan dan segala urusan 

(b) Tauhid Uluhiyah, yaitu mengimani Allah SWT, sebagai satu-

satunya  al-Ma‟bud (yang disembah) 
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(c) Tauhid Asma dan Sifat.
95

 

Al-Asma‟ artinya nama-nama, dan al-Shifat artinya sifat-sifat. 

Allah SWT, memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang 

menunjukkan ke-Maha sempurnaan-Nya, sebagaimana 

disebutkan di dalam kitab suci Al-Qur‟an dan Sunnah 

Rasulullah saw.
96

 

b) Berdo‟a. 

c) Dzikrullah.
97

 

d) Taqwa, yaitu sikap yang sadar penuh bahwa Allah selalu 

mengawasi manusia. Kemudian manusia berusaha berbuat hanya 

sesuatu yang diridhai Allah, dengan menjauhi atau menjaga diri 

dari sesuatu yang tidak diridhai-Nya. Taqwa inilah yang mendasari 

budi pekerti luhur (al-Akhlak al-Karimah).
98

 

e) Mencintai Allah melebihi dari cinta kepada apa dan siapapun juga 

dengan mempergunakan firman-Nya Al-Qur‟an sebagai pedoman 

hidup dan kehidupan. 

f) Melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. 

g) Mengharapkan dan berusaha memperoleh keridaan Allah SWT. 

h) Mensyukuri karunia dan nikmat Allah SWT. 
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i) Menerima semua Qadha‟ dan Qadhar Ilahi berikhtiar maksimal 

(sebanyak-banyaknya, hingga batas tertinggi). 

j) Memohon ampun hanya kepada Allah SWT. 

k) Bertaubat hanya kepada Allah SWT. 

Taubat  yang paling tinggi adalah taubat nasuha yaitu taubat 

benar-benar taubat, tidak lagi melakukan perbuatan sama yang 

dilarang Allah SWT, dan dengan tertib melaksanakan semua 

perintah dan menjauhi segala larangan-Nya.
99

 

Taubat itu wajib dari setiap orang Islam yang berbuat dosa 

atau maksiat yang menyangkut pelanggaran hak-hak Allah, yaitu :  

(a) Hendaklah berhenti dari maksiat. 

(b) Menyesali perbuatan maksiat. 

(c) Berteguh hati (azam) selamanya tidak akan mengulangi 

perbuatan maksiatnya itu. Sedangkan bagi perbuatan maksiat 

yang menyangkut pelanggaran hak-hak manusia, maka tiga 

syarat pokok tersebut di atas. 

(d) Menyelesaikan masalah yang dipersengketakan dengan 

pemikirannya, jika berupa harta atau barang, hendaklah 

dikembalikan atau diganti, diperbaiki, dan jika menyangkut 

harga diri, menghina, menyakiti hati, menganiaya fisik dan 

lain-lain hendaklah memohon maaf  kepadanya. Demikianlah 
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hukum wajib taubat dan tata cara pelaksanaannya yang telah 

disepakati oleh para cerdik pandai.
100

 

Sementara itu, Quraish Shihab mengatakan bahwa tidak tolak akhlak 

adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan allah SWT. 

Dia memiliki sifat-sifat terpuji, demikian agung sifat itu, jangankan 

manusia, malaikatpun tidak akan mampu menjangkaunya.
101

 

1. Akhlak terhadap Rasulullah Saw 

Di antara akhlak kepada Rasul yaitu : 

1) Mencintai Rasulullah Saw, secara tulus dengan mengikuti 

sunnahnya.
102

 

2) Menjadikan Rasul sebagai idola, suri teladan dalam hidup dan 

kehidupan. 

3) Menjalankan apa yang disuruhnya, tidak melakukan apa yang 

dilarang.
103

 

2. Akhlak terhadap orang tua 

Ajaran Islam menghormati dan memuliakan kedudukan orang tua, 

bahkan ketaatan terhadapnya menduduki peringkat kedua setelah taat 

kepada Allah SWT, karena orang tualah yang menjadi sebab lahirnya 

seorang anak. 

Akhlak terhadap orang tua antara lain : 

                                                           
100

 Al-Hafizh dan Masrap Suhaemi, terjemah Riyadus Shalihin (Surabaya : Mahkota), 

17. 
101

 Nata, Akhlak Tasawuf, 151, 
102

 Aminuddin, at al, Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan 

Agama Islam (Yogyakarta : Graha Ilmu,2006), 98. 
103

 Ali, Pendidikan Agama Islam, 357. 



 

 

89 

 

1) Menyayangi dan mencintainya 

2) Bertutur kata dengan sopan santun, dan lemah lembut 

3) Meringankan beban 

4) Menaati perintah 

5) Menyantuni mereka di saat mereka lanjut usia 

Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya terbatas ketika mereka 

masih hidup, tetapi terus berlangsung walaupun mereka telah meninggal 

dunia dengan cara mendo‟akan dan meminta ampunan untuk mereka, 

menepati janji mereka ketika hidup yang belum terpenuhi, dan 

meneruskan Shilatu al-Rahim dengan sahabat-sahabat mereka di saat 

hidupnya. 

F. Akhlak terhadap keluarga 

Akhlak terhadap orang tua di atas sangat erat kaitannya dengan 

akhlak terhadap keluarga. Akhlak terhadap keluarga adalah : 

1) Mengembangkan rasa kasih antara anggota keluarga yang 

diungkapkan dalam bentuk komunikasi, baik komunikasi dalam 

bentuk perhatian melalui kata-kata, isyarat-isyarat ataupun 

perilaku.
104

 

2) Adil terhadap saudara 

3) Membina dan mendidik keluarga 

4) Memelihara kerukunan
105

 

G. Akhlak terhadap masyarakat 

                                                           
104

 Anwar Yusuf, Studi Agama Islam (Bandung : CV Pustaka Setia,2010), 186-187. 
105

 Ahmad dan Salimi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam, 209210. 



 

 

90 

 

Dalam Islam pergaulan harus diupayakan mencari teman yang 

baik, ibaratnya kata Nabi, “Barang siapa yang berteman dengan orang 

baik seperti berteman dengan orang yang memakai minyak wangi 

(parfum), jika tidak terkena parfumnya, maka akan terkena harumnya. 

Adapun orang yang berteman dengan orang yang tidak baik, maka seperti 

masuk ke dalam bengkel, mungkin tidak terkena  apinya tapi terkena 

cemong-nya besi. Pergaulan antara manusia harus mengindahkan 

tatakrama yang diatur baik oleh negara maupun agama.
106

 

Akhlak terhadap masyarakat antara lain : 

1) Berbuat baik kepada tetangganya 

Tetangga adalah orang terdekat dengan kita, dekat bukan karena 

pertalian darah atau pertalian saudara. Bahkan, tidak seagama dengan 

kita. Dekat disisni adalah orang yang tinggal berdekatan dengan 

rumah kita. Ada atsar yang menunjukkan bahwa tetangga adalah 

empat puluh rumah (yang berada disekitar rumah) dari setiap penjuru 

mata angin. Apabila ada kabar yang benar (tentang penafsiran 

tetangga) dari Rasulullah, itulah yang kita pakai. Namun apabila tidak, 

hal ini dikembalikan pada (adat kebiasaan), yaitu kebiasaan orang-

oramg dalam menetapkan seseorang sebagai tetangga. 

Para ulama membagi tetangga menjadi tiga macam : pertama : 

tetangga musllim yang masih punya hubungan kekeluargaan. 

Tetangga semacam ini mempunyai tiga hak, sebagai tetangga, hak 
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Islam, dan hak kekerabatan. Kadua : tetangga muslim saja, tetapi 

bukan kerabat. Tetangga semacam ini mempunyai dua hak, sebagai 

tetangga dan hak Islam. Ketiga : tetangga kafir walaupun kerabat. 

Tetangga semacam ini hanya mempunyai satu hak, yaitu hak tetangga 

saja.
107

 

Rasulullah bersabda, “ Demi Allah, tidaklah beriman, demi 

Allah tidaklah beriman!” kemudian beliau ditanya, “Siapa, wahai 

Rasulullah?” Beliau menjawab, “Orang yang tetangganya tidak aman 

dari kejelekannya (kejahatannya)”. (H.R.Bukhari dan Muslim) 

Berkata Syeikh Utsaimin, hadist ini menjadi dalil haramnya 

memusuhi tetangga, baik dengan perkataan atau perbuatan. Bentuk 

gangguan terhadap tetangga dengan perkataan, misalnya membuat 

gaduh atau mengucapkan perkataan yang menyebabkan kesedihan 

hatinya, menyembunyikan radio dan televisi keras-keras, atau 

semisalnya. Bahkan, melantunkan ayat-ayat Al-Qur‟an sekalipun 

(dengan tape recorder atau membaca sendiri) apabila menyebabkan 

tetangga terganggu, itu termasuk perbuatan menyakiti mereka. 

Adapun bentuk mengganggu tetangga dengan perbuatan, misalnya 

membuang sampah di depan rumahnya, atau hal-hal yang merugikan. 

Demikian pula, apabila kita mempunyai pohon kurma atau pohon 

lainnya di samping dinding tetangga, yang apabila kita menyiram 

pohon tersebut membuat tetangga kita tidak berkenan karena 
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menyakitinya, ini  juga termasuk perbuatan jelek (mengganggu 

tetangga) yang tidak boleh dilakukan. 

2) Suka menolong orang lain 

Dalam hidup ini, setiap orang pasti memerlukan pertolongan 

orang lain. Adakalanya karena sengsara dalam hidup, penderita batin 

atau kegelisahan jiwa dan adakalanya karena sedih setelah 

mendapatkan berbagai musibah.
108

 

3) Memuliakan tamu, menghormati nilai dan moral yang berlaku dalam 

masyarakat, menganjurkan anggota masyarakat untuk berbuat baik 

dan mencegah diri dari melakukan perbuatan dosa. 

4) Menunaikan amanah dengan jalan melaksanakan kepercayaan yang 

telah diberikan seseorang atau masyarakat kepada kita. 

5) Bermusyawarah dalam segala urusan mengenai kepentingan 

bersama.
109

 

H. Akhlak terhadap diri sendiri 

Dalam kehidupan manusia, susah-senang, sehat-sakit, suka-duka 

datang silih berganti bagaikan silih bergantinya siang dan malam. 

Namun, kita harus ingat bahwa semua itu datang dari Allah SWT. Untuk 

menguji dan mengukur tingkat keimanan seorang hamba. Apakah 

seorang hamba itu tabah dan sabar menghadapi semua ujian itu atau 

tidak? Itu semua tergantung kepada akhlak hamba tersebut. 

Di antara akhlak kepada diri sendiri adalah : 
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1) Sabar. Sabar terbagi tiga macam, yaitu : 

a) Sabar karena taat kepada Allah, artinya sabar untuk tetap 

melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya 

dengan senantiasa meningkatkan ketaqwaan kepada-Nya. 

b) Sabar karena maksiat, artinya bersabar diri untuk tidak melakukan 

perbuatan yang dilarang agama. Untuk itu, sangat dubutuhkan 

kesabaran dan kekuatan dalam menahan hawa nafsu. 

c) Sabar karena musibah, yaitu sabar saat ditimpa kemalangan, 

ujian, serta cobaan dari Allah SWT.
110

 

2) Iffah atau Ifafah, yaitu memeliharan kesucian diri dari segala tuduhan, 

fitnah dan juga memelihara kehormatan. Dengan penjagaan diri secara 

ketat dan hal-hal yang dapat menimbulkan tuduhan tidak baik 

terhadap diri kita, atay dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah 

maka diri kita selalu dalam keadaan suci dan kehormatan kita tetap 

terjamin. 

Untuk memelihara iffah itu tetap pada diri kita, maka kita jangan 

menurutkan panggilan nafsu maka ia berarti dapat menggunakan sifat 

kemanusiaan sebagaimana mestinya dan terhindar dari sifat 

hayawaniyah yang selalu dikuasai oleh nafsu.
111

  

3) Tawakal. Secara umum pengertian tawakal adalah pasrah secara total 

kepada Allah SWT, bahkan menurut para ahli sufi, kepasrahan diri 

seseorang di hadapan Allah SWT, hendaknya bagaikan mayat di 
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hadapan orang yang akan memandikannya. Dalam konteks akhlak 

seseorang terhadap dirinya tawakal berarti pasrah berserah diri kepada 

Allah SWT setelah melaksanakan suatu rencana atau setelah berusaha. 

Dengan demikian tawakal tidak lepas dari rencana dan usaha. Apabila 

rencana sudah matang usaha dijalankan dengan sungguh-sungguh 

sesuai dengan rencana, adapun hasilnya diserahkan kepada Allah 

SWT.
112

 

4) Syukur 

5) Tawadhu‟ (rendah hati, tidak sombong) 

6) Amanah atau jujur 

7) Qona‟ah atau merasa cukup dengan apa yang ada.113
 

6.   Akhlak terhadap lingkungan 

Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu 

yang di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun 

benda-benda tak bernyawa. Dalam pandangan Islam, seseorang tidak 

dibenarkan mengambil buah sebelum matang, atau memetik bunga 

sebelum mekar, karena hal ini berarti tidak memberikan kesempatan 

kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya. 

   Ini berarti manusia dituntut untuk menghormati proses-proses 

yang sedang berjalan, dan terhadap semua proses yang sedang terjadi. 

Yang demikian mengantarkan manusia bertanggung jawab, sehingga ia 

tidak melakukan perusakan, bahkan dengan kata lain, setiap perusakan 
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terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia 

sendiri.
114

 

 Alam dengan segala isinya telah ditudukkan Tuhan kepada 

manusia, sehingga dengan mudah manusia dapat memanfaatkannya. Jika 

demikian, manusia tidak mencari kemenangan, tetapi keselarasan dengan 

alam. Keduanya tunduk kepada Allah SWT, sehingga mereka harus dapat 

bersahabat.
115

 

     Di antara akhlak terhadap lingkungan antara lain adalah : 

1) Memanfaatkan, melestarikan untuk kepentingan ibadah, tidak 

menyakiti. 

2) Memperhatikan dan merenungkan penciptaan alam. 

3) Sayang kepada sesama makhluk dan menggali potensi alam seoptimal 

mungkin demi kemaslahatan manusia dan alam sekitarnya.
116

 

I. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak 

Nilai adalah esensi. Nilai tidak ada dalam dirinya sendiri, namun 

tergantung pada pengemban atau penopangnya. Nilai merupakan sifat, 

kualitas yang dimiliki obyek tertentu yang dikatakan baik.
117

 

Nilai merupakan suatu hal yang melekat pada suatu hal yang lain yang 

menjadi bagian dari identitas sesuatu tersebut. Bentuk material dan abstrak 
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di alami ini tidak bisa lepas dari nilai. Nilai memberikan definisi, identitas 

dan indikasi dari setiap hal konkret ataupun abstrak. 

Pengertian nilai menurut Sidi Ghazalba sebagaimana di kutip oleh 

Chabib Toha, nilai adalah suatu yang bersifat abstrak, ideal. Nilai bukan 

benda konkrit bukan fakta dan tidak hanya persoalan benar adalah yang 

menurut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang 

dikehendaki, disenangi maupun  tidak disenangi.
118

 

Selanjutnya, pendidikan etika atau akhlak dapat diartikan sebagai 

perbuatan mendidik etika atau akhlak ; pemeliharaan (latihan-latihan) 

badan, batin, dan jasmani untuk belajar etika atau akhlak. Pendidikan etika 

atau akhlak juga diartikan sebagai latihan mental dan fisik yang 

menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas 

kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat. Pendidikan etika atau 

akhlak berarti juga menumbuhkan personalitas (kepribadian).
119

 

Konsep etika dalam Islam adalah insan kamil. Etika Islam ialah 

tingkah laku manusia yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan, ucapan dan 

fikiran yang sifatnya membangun, tidak merusak lingkungan dan tidak pula 

bertentangan dengan ajaran agama Islam, yang berlandasan Al-Qur‟an dan 

hadist. Telah dinyatakan bahwa konsep pendidikan etika atau pendidikan 

akhlak Islam adalah manusia yang berbudi pekerti yang agung dan luhur. 

Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT : 
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Artinya : 

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

Al-Qalam : 4) 

Budi pekerti atau akhlak dapat dikatakan baik atau buruk apabila telah 

di aplikasikan dalam sebuah tindakan atau perbuatan, yang di dalamnya 

terkandung nilai. 

1) Akhlak Berbicara 

Dalam Islam bisa dikatakan bahwa etika bicara itu merupakan 

menjaga lisan dalam mengkomunikasikan sesuatu, karena setiap kata-

kata yang diucapkan kita bisa mendapat pahala apabila perkataan itu 

baik. Ajaran Islam amat sangat serius memperhatikan soal menjaga lisan 

sehingga Rasulullah Saw. Bersabda : 

“Barang siapa yang memberi jaminan kepadaku (untuk menjaga) 

apa yang ada antara dua janggutnya (lisan) dan apa yang ada antara 

dua kakinya (kema-luannya) maka aku menjamin surga untuknya”. (HR. 

Al-Bukhari). 
120

 

 

a) Menjaga Lisan 

Seorang muslim wajib menjaga lisannya, tidak boleh berbicara 

batil, dusta, menggunjing, mengadu domba dan melontar kan ucapan-

ucapan kotor, ringkasnya, dari apa yang diharamkan Allah SWT, dan 

Rasul-Nya. Sebab kata-kata yang merupakan produk lisan memiliki 

dampak yang luar biasa.
121
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Perang, pertikaian antar negara atau perseorangan sering terjadi 

karena perkataan dan provokasi kata. Sebaliknya, ilmu pengetahuan 

lahir, tumbuh dan berkembang melalui kata-kata. Perdamaian bahkan 

persaudaraan bisa terjalin melalui kata-kata ironinya, banyak orang 

yang tidak menyadari dampak luar biasa dari kata-kata dan lisan. 

b) Berkata Baik dan Diam 

Adab Nabawi dalam berbicara adalah berhati-hati dan 

memikirkan terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Setelah 

direnungkan bahwa kata-kata itu baik, maka hendaklah ia 

mengatakannya. Sebaliknya, bila kata-kata yang ingin diucapkannya 

jelek, maka hendaknya ia menahan diri dan lebih baik diam.
122

  

Firman Allah SWT : 

                    
Artinya :  

“Dan Katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka 

mengucapkan Perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya 

syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya 

syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia”.123
 

 

Adab Nabawi di atas tidak terlepas dari prinsip kehidupan 

seorang muslim yang harus produktif menanggung pahala dan 
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kebaikan sepanjang hidupnya. Menjadikan semua gerak diamnya 

sebagai ibadah dan sedekah.
124

 

c) Sedikit Berbicara Lebih Utama 

Orang yang senang berbicara lama-lama akan sulit 

mengendalikan diri dari kesalahan. Kata-kata yang meluncur bak air 

mengalir akan menghanyutkan apa saja yang diterjangnya, dengan tak 

terasa akan meluncurkan kata-kata yang baik dan yang buruk.
125

 

d) Merendahkan Suara Ketika Berbicara 

Meninggikan suaranya, berteriak dan membentak. Dalam 

pergaulan sosial, tentu orang yang semacam ini sangat dibenci. Bila 

sebagai pemimpin, maka dia adalah pemimpin yang ditakuti oleh 

bawahannya. Bukan karena kewibawaan dan keteladanannya, tapi 

karena suaranya yang menakutkan. Bila sebagai bawahan, maka dia 

adalah orang yang tak tahu diri. 

Sebagimana Firman Allah SWT : 

         

               

Artinya :  
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“Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah 

mereka Itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah 

untuk bertakwa. bagi mereka ampunan dan pahala yang besar”.
126

 

 

Selain adab dan pemilihan kata dalam berkomunikasi, 

perhatikan juga materi atau isi pembicaraan kita. Pembicaraan yang 

dikhawatirkan dapat menjerumuskan kita pada pembicaraan yang 

berpotensi dosa. 

2) Akhlak dalam Majelis 

Di antara adab yang sepatutnya diperhatikan seorang muslim ketika 

duduk di suatu tempat adalah sebagai berikut : 

a) Duduk denagan orang-orang shaleh 

Seorang muslim hendaknya memilih-milih dalam mencari 

teman, ia pilih orang yang shaleh dan bertakwa ; orang yang dikenal 

ketaatannya kepada Allah SWT dan rajin ibadah. Oleh karena itu, ia 

tidak menjadikan temannya orang yang tidak baik agama dan 

adabnya, karena teman yang tidak baik dapat mempengaruhi 

dirinya.
127

 

b) Menyampaikna Salam dan duduk di tempat ia sampai 

Seorang muslim hendaknya menyampaikan salam ketika 

menemui suatu kaum, dimana ia ingin duduk bersama mereka. 

Demikianlah Rasulullah Saw. Memerintahkan kepada kita.
128

 

c) Duduk dengan baik 
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Seseorang muslim juga ketika duduk hendaknya berlaku sopan, 

ia tidak memperhatikan secara tajam orang-orang yang duduk di 

sekitarnya, tidak banyak berpindah, tidak melakukan tindakan yang 

bertentangan dengan sikap terpuji, tidak berdiri ketika orang-orang 

duduk, dan tidak duduk ketika orang-orang berdiri. Demikian pula, 

hendaknya ia duduk dengan tenang, sopan dan sikap yang baik.
129

 

d) Berteriak dalam berbicara 

Ia juga hendaknya diam mendengar orang yang sedang 

berbicara dan tidak memutuskan pembicaraannya, selama yang ia 

bicarakan bukan dosa atau maksiat. Ia juga menghargai pendapat 

orang lain dan tidak terlalu lama berbicara agar orang lain tidak bosan. 

Jika ia berbicara, maka ucapannya lembut, ia perdengarkan suaranya 

sekedarnya tanpa meninggikan suara.  

Allah SWT berfirman : 

         
        

Artinya : 

 “Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. 

Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”.(QS. Luqman 

: 19) 

 

Ketika ia hendak menyampaikan usulan, maka ia sampaikan 

dengan tenang dan jelas agar dipahami orang lain, jika ia perlu 

mengulangi kata-katanya agar yang belum paham bisa paham, maka ia 
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ulangi. Nabi Muhammad Saw, apabila mengucapkan suatu kalimat, 

maka beliau mengulanginya sebanyak tiga kali agar dipahami oleh 

orang yang mendengarnya. Oleh karena itu, Aisyah ra, menyifati 

perkataan Rasulullah Saw, bahwa ucapannya jelas ; dapat dipahami 

oleh orang yang mendengarnya.
130

 

e) Tidak berbisisk-bisik berdua meninggalkan yang ketiga 

Rasulullah Saw, bersabda yang artinya : 

“Apabila kamu bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik 

meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur denagan yang lain, 

karena yang demikian membuatnya sedih”.(HR. Bukhari dan Muslim) 

 

f) Memberikan kelapangan untuk yang baru datang 

Jika suatu agama duduk di sebuah majlis, lalu ada orang yang 

baru datang sedangkan tempatnya sempit, maka mereka hendaknya 

memberikan kelapangan semampunya. Allah SWT berfirman : 

         
            
                 

Artinya :  

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 
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"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 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”.
131

(QS. Al-Mujaadilah : 11) 

 

g) Mengucapkan salam ketika pulang 

Seorang muslim juga ketika hendak pulang meminta izin kepada 

orang-orang yang duduk bersamanya dan mengucapkan salam kepada 

mereka. 

h) Menutup majlis dengan do‟a kaffaratul majlis 

Seorang muslim selalu melakukan di majlisnya. Rasulullah Saw 

bersabda yang artinya : 

“Tidak ada suatu kaum yang bengun dari majlis, di mana 

mereka tidak berdzikir kepada Allah SWT di dalamnya, kecuali 

mereka bangun dari tempat yang semisal dengan bangaki keledai dan 

hal itu dapat menjadi penyesalan bagi mereka (di akhirat)”. (HR. Abu 
Dawud dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dan Ash Shahihkan (77), 

Syaikh Al Kalimith Thayyib (179) hal.79) 

 

3) Sikap Dermawan 

Tidaklah ada sifat yang paling dimuliakan dan diagungkan oleh 

bangsa Arab, baik pada zaman Jahiliyah maupun pada zaman Islam, 

selain sifat pemurah (dermawan). 

Sifat pemurah (dermawan) yang ada pada diri Rasulullah Saw, lain 

dari pada yang lain dan mempunyai corak yang belum pernah dikenal 

oleh orang Arab, antara lain kedermawanan Rasulullah Saw, bukanlah 

untuk mencari pujian maupun untuk menutup kekurangannya dan bukan 
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pula untuk berbangga-bangga karena Allah SWT, dan untuk mencapai 

ridho-Nya.
132

 

4) Akhlak tentang Kejujuran 

Jujur adalah pemberitahuan seseorang atas apa-apa yang ia yakini 

benarnya. Pemberitahuan ini meliputi setiap yang menunjukkan kepada 

yang dimaksud baik berupa perkataan ataupun tindakan. Lawan jujur 

adalah dusta yaitu pemberitahuan seseorang atas apa yang ia yakini tidak 

sebenarnya.
133

 

Kejujuran memiliki faedah yang besar dan agung, antara lain : 

a) Membawa berkah dalam hidup. 

b) Membawa ketenangan jiwa. 

c) Menghilangkan kebingungan dan menyelamatkan dalam bahaya.
134
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BAB IV 

ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM NOVEL 99 

CAHAYA DI LANGIT EROPA 

 

A. Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Novel  99 Cahaya di Langit 

Eropa 

Dalam pandangan Islam, nilai-nilai yang diharapkan dalam proses 

pendidikan merupakan sebuah pondasi dasar terbentuknya sebuah individu 

yang baik. Dalam agama, nilai berintikan pada aqidah sehingga dari hal 

tersebut menciptakan muslim yang lebih baik. 

Dengan demikian nilai Islam yang hendak dicapai dalam pribadi peserta 

didik bertumpu pada pembinaan akhlak mulia, dalam sebuah konsepsi moral 

Islam yang di dalamnya terdapat norma yang berorientasi pada nilai-nilai 

Islam. Secara khusus Islam membahas pada kesalehan pribadi dan 

masyarakat atau sosial secara lebih luas. 

Dengan berdasarkan penjabaran di atas, maka peneliti akan mencoba 

untuk menganalisa nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada novel 99 

cahaya di langit Eropa, maka nilai-nilai pendidikan Islam tersebut akan 

dijelaskan sebagaimana berikut : 

1. Nilai Aqidah 

Aqidah adalah keyakinan kepada Zat Mutlak Yang Maha Esa juga 

disebut Allah SWT. Berasal dari kata Aqidah dari bahasa Arab yang 
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berarti ikatan, sangkutan. Dalam pengertian lain disebut sebagai Iman 

atau keyakinan. Maka aqidah dalam pendidikan Islam merupakan 

penanaman ketauhidan dan ke Esa-an Tuhan (Allah). 

Dari pengertian di atas, maka aqidah sebagai bentuk penanaman 

ketauhidan kepada Allah dengan meyakini bahwa, Allah  yang 

menciptakan alam semesta dan isinya sebagai sarana meningkatkan 

keimanan terhadap Allah. Sehingga nilai aqidah merupakan bentuk 

penanaman keimanan terhadap Allah. Antara lain : 

a. Ibadah  

Ibadah diartikan secara sederhana sebagai persembahan, yaitu 

persembahan manusia kepada Allah sebagai wujud penghambaan diri 

kepada Allah. Karena itu, ibadah bisa berarti menghambakan diri 

kepada Allah. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa bagi orang yang 

percaya (iman) kepada Allah, detak nafas dan gerak langkah serta 

segala aktivitas yang dilakukannya, diniatkan sebagai wujud 

dedikasinya terhadap Allah. Jadi perbuatan apa pun yang dilakukan 

seorang muslim selama itu baik dan diniatkan hanya karena Allah, 

maka perbuatan tersebut bernilai ibadah disisi Allah.
135

 

Setiap istirahat kelas yang berdurasi 15 menit, Fatma 

mengajakku shalat Zuhur berjamaah. Awalnya aku 

kebingungan, mana mungkin intitusi sekuler semacam kursus 

bahasa ini menyediakan langgar atau mushala? Tidak mudah 

menemukan tempat ibadah shalat di Eropa. Namun Fatma 

panjang akal. Dia menemukan sebuah tempat-walau kurang 

representatif untuk shalat, tetapi suasana di sana cukup khidmat-
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yaitu penitipan bayi dan anak para peserta kursus bahasa. Setiap 

kali kurusus, kami berdua shalat zuhur, menyempil di antara bayi 

dan balita yang tengah tergeletak tertidur pulas. Dengkuran dan 

dengusan lirih bayi mungil justru membuat shalat kami semakin 

khusyuk.
136

  

 

Dari kutipan diatas, dapat diambil pelajaran bahwasanya, ibadah 

merupakan ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan, 

karena ibadah merupakan bentuk perwujudan dari keimanan. Dengan 

demikian kuat atau lemahnya ibadah seseorang ditentukan oleh 

kualitas imannya. Semakin tinggi nilai ibadah yang dimiliki akan 

semakin tinggi pula keimanan seseorang. Jadi ibadah adalah cermin 

atau bukti nyata dari aqidah. 

seluruh tugas manusia dalam kehidupan ini berkumulasi pada 

tanggung jawabnya untuk beribadah kepada Allah, segala jenis ibadah 

yang Allah wajibkan dapat mereka lakukan dengan penuh kesadaran 

dan keikhlasan, sebab sebelumnya ia terbiasa dalam melaksanakan 

ibadah tersebut, walaupun dalam keadaan penuh dengan keterbatasan 

tempat, dimana mereka bertempat tinggal.  

b. Mengenal hukum halal dan haram 

Adapun kutipan pada teks novel 99 cahaya di langit Eropa yang 

menujukkan nilai pendidikan iman dalam hal mengenalkan hukum 

halal dan haram adalah sebagai berikut : 

“Stefan, anjingmu itu mungkin juga enak. Kau tau, di Indonesia 
anjing juga bisa dibuat jadi masakan lezat. Kau harus mencobanya 

sekali-kali,” jawab Rangga menunjuk Stello, anjing Stefan. 
“Lucu sekali Rangga, mana mungkin aku makan daging 

anjing kesayanganku ini?” 
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“Itulah, Stefan. Kau tidak mau makan anjingmu karena kau 
sangat sayang kepadanya. Demikian juga aku. Aku tidak mau 

makan babi karena aku sangat „mencintai‟ perintah dan 
larangan Tuhanku,” sahut Rangga. Stefan seketika 

menghentikan tawanya. Tampaknya dia sudah paham maksud 

Rangga.
137

   

 

Dari kutipan di atas, dapat diambil pelajaran bahwasanya setiap 

hamba yang mencintai Tuhannya dia akan beriman dan bertaqwa 

kepada-Nya dengan berusaha menjalankan  semua perintah dan 

menjauhi  larangan-Nya, seperti meninggalkan semua perkara yang 

bathil (haram). Karena setiap makanan yang masuk dalam tubuh kita 

itu semua yang menentukan akhlak yang ada dalam diri kita. 

c. Mengenal hukum puasa 

Adapun yang menunjukkan pendidikkan iman dalam hal 

mengenalkan puasa adalah sebagai berikut : 

“Aku puasa, Stefan. Sekarang bulan Ramadhan. Jadi kau tak 

perlu mengajakku makan siang sebulan mendatang.” 

Tidak berhenti di situ, pada suatu hari menjalang akhir bulan 

Ramadhan, Stefan kembali datang ke kantor Rangga dengan 

kata-kata yang membuat Rangga terkejut. “Hari ini aku juga 
mau berpuasa sepertimu. Aku ingin tahu seberapa kuat aku 

menjalakan ini.”138
 

 Rangga, aku ingin membuat sebuah pengakuan,” ujar Stefan 
memecah keheningan. 

“Go ahead.” 

“Belum pernah dalam  hidupku aku makan carbonarra 

seenak ini. Tapi harus kuakui, tadi ada sebuah perasaan aneh 

saat aku akhirnya meneguk air putih di keran. Perasaan 

bersalah sekaligus kalah karena aku tak bisa menaklukan 

sesuatu dalam diriku sendiri,” cerita Stefan panjang lebar.139
 

 

                                                           
137

 Ibid, 210-211. 
138

 Ibid, 211-212. 
139

 Ibid, 213. 



 

 

109 

 

Puasa adalah menahan makan dan minum serta segala yang 

membatalkannya sejak sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. 

hakikat puasa pada dasarnya tidak hanya  menahan diri dari semua 

yang membatalkannya, seperti menahan lapar dan haus saja, 

melainkan juga mengendalikan hawa nafsu yang bisa mengurangi 

pahala dari puasa itu sendiri, serta di anjurkan mengamalkan ibadah-

ibadah lainnya. 

Puasa adalah asalah salah satu bentuk ibadah yang tidak dapat 

dipisahkan dari aspek keimanan seorang hamba kepada Tuhannya. 

Dan puasa itu sendiri termasuk salah satu bentuk syukur kita kepada 

Allah SWT.  Adapun puasa itu sendiri terbagi menjadi dua antara lain 

puasa ramadhan dan puasa sunnah. 

2. Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak dapat diartikan sebagai suatu sadar yaitu 

mengarahkan pada terciptanya perilaku lahir batin manusia sehingga 

menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, mampu melakukan kebaikan 

dan menjauhi keburukan, memiliki kepribadian untuk baik pada dirinya 

sendiri dan juga orang lain. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami 

bahwa pendidikan akhlak harus merata terhadap semua obyek agar 

tercipta kehidupan rukun dan damai. 

a. Akhlak Berbicara/ Bertutur Kata 

Dalam Islam bisa dikatakan bahwa etika bicara itu merupakan 

menjaga lisan dalam mengkomunikasikan sesuatu, karena setiap kata-
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kata yang diucapkan kita bisa mendapat pahala apabila perkataan itu 

baik. Ajaran Islam amat sangat serius memperhatikan soal menjaga 

lisan sehingga Rasulullah Saw. Bersabda : 

“Barang siapa yang memberi jaminan kepadaku (untuk menjaga) apa 

yang ada antara dua janggutnya (lisan) dan apa yang ada antara dua 

kakinya (kema-luannya) maka aku menjamin surga untuknya”. (HR. 

Al-Bukhari). 
140

 

Dalam kehidupan, kita tidak akan bisa terlepas dari yang 

namanya komunikasi, karena komunikasi adalah salah satu cara 

manusia untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, 

komunikasi sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Dan salah 

satu cara komunikasi adalah berbicara.  

Adapun yang menunjukkan pendidikkan akhlak dalam hal 

berbicara/ bertutur kata adalah sebagai berikut : 

“Fatma, maaf  jika aku menyinggungmu, kenapa kau tak 

berfikir, mungkin mmm... kualifikasimu kurang sesuai, atau 

pengalaman kerjamu kurang sehingga perusahan di sini tidak 

menerimamu?” ucapku terbata-bata. Terbata-bata karena 

memang kemampuan bahasa Jermanku masih berada di dasar 

laut.
141

 

 

Dari kutipan diatas, dapat diambil pelajaran bahwasanya setiap 

berbicara/ bertutur kata memiliki etika agar perkataan itu tidak 

menyebabkan kesalah pahaman yang berujung pada permusuhan 

bahkan, yang berawal dari persahabatan menjadi permusuhan. Karena 

dalam ajaran agama Islam sendiri bisa dikatakan bahwa etika bicara 

itu merupakan menjaga lisan dalam mengkomunikasikan sesuatu, 
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karena setiap kata-kata yang diucapkan kita bisa mendapat pahala 

apabila perkataan itu baik. 

sebagaimana diketahui, bahwasanya adanya saling memjaga 

lisan kita dengan cara bertutur kata baik, kita dapat mewujudkan 

keserlarasan dan keseimbangan dalam hubungan baik secara pribadi 

maupun dengan masyarakat, karena sebaik-baik manusia itu adalah 

yang mau menjaga lisannya dan bertutur kata baik kepada sesama. 

b. Sabar  

Adapun yang menunjukkan sabar adalah sebagai berikut : 

“Kurasa tamu di balik tembok ini sedang menjelek-jelekkan 

Islam. Mereka menyebut croissant melambangkan bendera 

Turki yang bisa dimakan. Kalau makan croissant artinya 

memakan Islam! Pokoknya menyebalkan!” 

Sejenak Fatma terdiam mendengar bisikanku. Dia 

menerutkan alisnya. 

“Aku punya rencana, Hanum!” 

“Aku perlu tahu dulu, berapa orang yang ada di balik tembok. 
Memastikan beberapa jumlah mereka. 

“Tiga orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan  

“Aku membayar untuk semua. Termasuk untuk meja di 
belakang kami”, kata Fatma pada pelayan perempuan itu 
sambil mengerdipkan matanya padaku. 

Jadi inikah rencana Fatma? Cara membalas dendam macam 

apa ini? Aku butuh waktu beberapa menit untuk tersadar akan 

sikap Fatma, hingga dia menarikku keluar kafe.
142

 
 

Dari kutipan diatas, dapat diambil pelajaran bahwasanya setiap 

manusia di harapkan dapat memeliharan kesucian diri dari segala 

perbuatan yang di benci Allah SWT, seperti dari perbuatan membalas 

dendam,  bersabar diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang 

agama.  
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Karena dengan cara membalas dendam tidak akan dapat 

menyelesaikan masalah akan tetapi akan menambah maslah yang 

baru, Untuk itu, sangat dubutuhkan kesabaran dan kekuatan dalam 

menahan hawa nafsu. Dengan kesabaran maka akan menjaga diri kita 

selalu dalam keadaan suci dan kehormatan lisan kita akan tetap 

terjamin.  

Dalam kehidupan manusia, susah-senang, sehat-sakit, suka-duka 

datang silih berganti bagaikan silih bergantinya siang dan malam. 

Namun, kita harus ingat bahwa semua itu datang dari Allah SWT. 

Untuk menguji dan mengukur tingkat keimanan seorang hamba. 

Apakah seorang hamba itu tabah dan sabar menghadapi semua ujian 

itu atau tidak? Itu semua tergantung kepada akhlak hamba tersebut. 

Di antara akhlak kepada diri sendiri adalah : 

8) Sabar. Sabar terbagi tiga macam, yaitu : 

d) Sabar karena taat kepada Allah, artinya sabar untuk tetap 

melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-

Nya dengan senantiasa meningkatkan ketaqwaan kepada-Nya. 

e) Sabar karena maksiat, artinya bersabar diri untuk tidak 

melakukan perbuatan yang dilarang agama. Untuk itu, sangat 

dubutuhkan kesabaran dan kekuatan dalam menahan hawa 

nafsu. 
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f) Sabar karena musibah, yaitu sabar saat ditimpa kemalangan, 

ujian, serta cobaan dari Allah SWT.
143

 

c. Akhlak terhadap masyarakat 

Adapun yang menunjukkan pendidikkan Akhlak Akhlak 

terhadap masyarakat adalah sebagai berikut : 

“Tentu saja aku tersinggung, Hanum. Dulu aku juga jadi 
emosi jika mendengar hal yang tak cocok di negeri ini. 

Apalagi masalah etnis dan agama. Tapi seperti kau dan 

dinginnya hawa di Eropa ini, suhu tubuhmu akan 

menyesuaikan. Kau perlu penyesuain, Hanum. Hanya satu 

yang harus kita ingat. Misi kita adalah menjadi agen  Islam 

yang damai, teduh, indah, yang membawa keberkahan di 

komunitas nonmuslim. Dan itu tidak akan pernah mudah”.144
 

“Arah mihrab itu tidak sepenuhnya menghadap kiblat kalian 
di Mekkah. Seharusnya mihrab itu dibangun sedikit mirin ke 

tenggara. Tapi mihrab yang satu itu terlalu lurus ke selatan... 

jadi tidak menghadap apa pun,” ujar Sergio dengan kata-kata 

yang membuat kami sedikit “terusik”.145
 

“Bukan demikian. Penguasa saat itu, Sultan Al Rahman, 
sangat menyadarinya. Dia memang sengaja membuatnya 

begitu. Karena-nah, ini ada hubungannya dengan bagaimana 

Cordoba bisa menyandingkan orang-orang yang berbeda 

keyakinan dengan begitu indah-disebelah masjid ada gereja 

yang sudah terlebih dulu  berada di situ. Jika memaksakan 

Mihrab ke arah tenggara, mau tak mau gereja kecil itu harus 

dirobohkan. Sultan tak mau melakukannya,” jawab Sergio 
sambil mengangkat bahunya singkat.

146
 

 

Dari kutipan di atas, dapat diambil pelajaran bahwasanya, Islam 

itu Indah dan mencintai kedamaian, dalam agama Islam sendiri tidak 

mengajarkan kekerasan akan tetapi sebaliknya, agama Islam mencintai 

perdamaian, dan menghargai arti perbedaan. Perbedaan antar umat 
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beragama. Karena kita hidup di dunia ini tidak individu akan tetapi 

bermasyarakat. 

kesadaran untuk berbuat baik sebanyak mungkin kepada orang 

lain, melahirkan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, dan 

keseimbangan dalam hubungan manusia baik secara pribadi maupun 

dengan masyarakat lingkungannya. Adapun kewajiban setiap orang 

untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah bermula dari diri 

sendiri. Jika setiap pribadi mau bertingkah laku mulia maka 

terciptalah masyarakat yang aman dan bahagia. 

Dalam Islam pergaulan harus diupayakan mencari teman yang 

baik, ibaratnya kata Nabi, “Barang siapa yang berteman dengan orang 

baik seperti berteman dengan orang yang memakai minyak wangi 

(parfum), jika tidak terkena parfumnya, maka akan terkena harumnya. 

Adapun orang yang berteman dengan orang yang tidak baik, maka 

seperti masuk ke dalam bengkel, mungkin tidak terkena  apinya tapi 

terkena cemong-nya besi. Pergaulan antara manusia harus 

mengindahkan tatakrama yang diatur baik oleh negara maupun 

agama.
147

 

d. Akhlak Tentang Kejujuran 

Adapun yang menunjukkan pendidikkan Akhlak tentang 

kejujuran adalah sebagai berikut : 
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“Ini adalah metode unik penjualan koran di Austria ; tanpa 

loper atau kios perantara, pembeli  koran bisa langsung 

merogoh koran di dalam wadah plastik. Di sebelah plastik 

ada panel berlubang bertuliskan 1 Euro. Murah, praktis, 

sekaligus melatih kejujuran, karena sebenarnya siapa pun 

bisa merogoh koran itu  tanpa harus membayar.
148

 

Selepas kelas saat aku dan Fatma menunggu bus di halte, 

kami melihat seorang perempuan dari kelas kami dengan 

santai merogoh koran dalam wadah plastik di sebuah stan 

koran di tiang listrik. Aku terus mengamati gerak-geriknya. 

Benar saja, ternyata dia merogoh koran tanpa 

menyemplungkan koin pembayaran. Aku tiba-tiba melihat 

diriku sendri pagi tadi. Begini bentuk orang yang sedang 

melakukan kejahatan mencuri koran!
149

 

Fatma membisikkan sesuatu yang membuat tertohok. ”Aku 
selalu memperingatkan kawan-kawan Turkiku. Jangan kita 

yang berkerudung dan pendatang ini suka mengemplang 

koran. Malu denngan orang lokal.
150

 
 

 Dari kutipan diatas, dapat diambil pelajaran bahwasanya, Jujur 

adalah suatu perbuatan yang sangat pemberitahuan seseorang atas apa-

apa yang ia yakini benarnya. Pemberitahuan ini meliputi setiap yang 

menunjukkan kepada yang dimaksud baik berupa perkataan ataupun 

tindakan.  Jujur adalah perbuatan seseorang atasa apa-apa yang ia 

yakini kebenarannya. Perbuatan tersebut berupa perkataan ataupun 

tindakan.  

 Jujur adalah pemberitahuan seseorang atas apa-apa yang ia 

yakini benarnya. Pemberitahuan ini meliputi setiap yang menunjukkan 

kepada yang dimaksud baik berupa perkataan ataupun tindakan. 
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Lawan jujur adalah dusta yaitu pemberitahuan seseorang atas apa 

yang ia yakini tidak sebenarnya.
151

 

Kejujuran memiliki faedah yang besar dan agung, antara lain : 

d) Membawa berkah dalam hidup. 

e) Membawa ketenangan jiwa. 

f) Menghilangkan kebingungan dan menyelamatkan dalam bahaya.
152

 

e. kedermawanan  

Adapun yang menunjukkan tentang kedermawanan adalah 

sebagai berikut : 

Begitu kembali dari meja buffet, Rangga langsung menembak 

Selim dengan pertanyaan yang dari tadi terus berputar di 

otaknya ; konsep dan strategi bisnis  makanan macam apa 

yang diterapkan restoran ini. 

“Konsep ikhlas memberi dan menerima Take and give. 

Natalie Deewani percaya bahwa sisi terindah dari manusia 

yang sesungguhnya adalah kedermawanan.
153

  
 

Dari kutipan diatas, dapat diambil pelajaran bahwasanya setiap 

manusia di harapkan dapat hidup baik dengan sesama dan bisa 

bermanfa‟at untuk orang lain. Dan sebagai individu manusia tidak dapat 

memisahkan diri dari masyarakat, saling memberi dan membantu dengan 

sesama tidak akan pernah membuat kita miskin atau pun kekurangan, karena 

Allah tidak akan pernah ingkar akan janjinya. dan terbukti bahwasanya 

dengan bersedekah kita tidak akan jatuh miskin ataupun kekurangan, akan 

tetapi dengan bersedeka maka Allah SWT akan menambah rizki yang 

deberikan kepada umat-Nya, 
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Dengan bersedekah maka kita akan di jauhkan dari sifat-sifat yang di 

benci oleh Allah, dan dapat membersihkan harta kita dari segala sesuatu 

yang di benci Allah SWT, karena dengan bersedekah samahalnya kita telah 

mensyukuri atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kia. 

Tidaklah ada sifat yang paling dimuliakan dan diagungkan oleh 

bangsa Arab, baik pada zaman Jahiliyah maupun pada zaman Islam, 

selain sifat pemurah (dermawan). 

Sifat pemurah (dermawan) yang ada pada diri Rasulullah Saw, 

lain dari pada yang lain dan mempunyai corak yang belum pernah 

dikenal oleh orang Arab, antara lain kedermawanan Rasulullah Saw, 

bukanlah untuk mencari pujian maupun untuk menutup 

kekurangannya dan bukan pula untuk berbangga-bangga karena Allah 

SWT, dan untuk mencapai ridho-Nya.
154

 

f. Bersyukur  

Adapun yang menunjukkan tentang bersyukur adalah sebagai 

berikut : 

Tetapi karena para pembeli memberi penghargaan yang besar 

terhadap arti keikhlasan, Natalie dengan warung Deewannya 

tak pernah sepi. Uang terus mengalir sebagai bukti ucapan 

Tuhan : “Bersyukurlah, maka akan kutambah nikmat-Ku 

padamu.”155
  

 

Dari kutipan diatas, dapat diambil pelajaran bahwasanya setiap 

manusia di haruskan untuk bersyukur  atas  semua ni‟mat yang telah 

di berikan Allah SWT , dengan cara banyak berbuat kebaikan 
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terhadap sesama, seperti suka menolong, ikhlas memberi, karena 

dengan itu semua, Allah akan menambah ni‟mat yang telah diberikan 

pada kita. 
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BAB V 

PENUTUP  

pada bagian akhir pembahasan ini, penulis mengambil sebuah kesimpulan 

yang diperoleh berdasarkan analisis yang disesuaikan dengan tujuan pembahasan 

skripsi ini. Penulis juga memberikan saran-saran yang dirasa perlu, dengan 

harapan dapat menjadi sebuah kontribusi yang berharga bagi pendidikan 

umumnya dan pendidikan Islam khususnya. 

A. Kesimpulan 

Dari paparan data yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengambil 

kesimpulan, bahwa pendidikan Islam bisa didapatkan dari novel 99 cahaya di 

langit Eropa, antara lain : 

Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam dalam novel 

99 cahaya di langit Eropa, meliputi menanamkan pandidikan Aqidah meliputi 

antara lain: 1) Pendidikan Iman yang meliputi Menyuruh untuk beribadah 

shalat, 2)Mengenal hukum halal dan haram, dan 3) Mengenal hukum puasa. 

Adapun pendidikan akhlak meliputi antara lain: 1) Berbicara/ Bertutur Kata, 

2) Akhlak Terhadap Diri Sendiri, Sabar, 3) Akhlak terhadap masyarakat, 4) 

Akhlak Tentang Kejujuran, 5) Ikhlas, dan 6) Akhlak Dalam Majlis.  

Pendidikan aqidah dan pendidikan akhlak pada setiap poin memiliki arti yang 

amat penting bagi kehidup sehari-hari.  

B. Saran 

1. Sebagai seorang pendidik  harus bisa memilah dan memilih buku apa saja 

yang mengandung niali pendidikan atau tidak. 
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2. Menanamkan dan membentuk akhlak dimulai dari sedini mungkin, 

sebagaimana kata pepatah “menanam ilmu pengetahuan diwaktu kecil 

bagai mengukir di atas batu”. Maksudnya adalah jika kita lebih awal 

menanam nilai-nilai pendidikan pada anak sejak dini maka akan menjadi 

lebih mudah dan tidak akan hilang begitu saja.  

 


