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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Akhlak merupakan salah satu ajaran yang sangat diperhatikan Islam. Kata 

akhlak berasal dari bahasa arab khuluq yang menurut bahasa berarti budi pekerti, 

perangai, tingkah laku atau tabi‟at. Menurut Ima>m Ghoza>li>, akhlak adalah suatu 

sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan 

dengan mudah tidak memerlukan pertimbangan pikiran lebih dahulu.
1
 Untuk 

menciptakan akhlak manusia yang mulia tentulah melalui suatu pendidikan. 

Dalam hal ini pendidikan akhlak merupakan inti dari semua pendidikan, karena  

pendidikan akhlak  mengarahkan pada terciptanya prilaku lahir dan bati manusia 

menjadi seimbang.  

Dewasa ini pendidikan ahklak sering dikaitkan dengan pendidikan 

karakter.  Melalui pendidikan akhlak diharapkan dapat membentuk bangsa yang 

berkarakter.
2
 Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia yang 

diamanatkan dalam UU SISDIKNAS tahun 2003, bahwasanya pendidikan tidak 

hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau 

berkarakter sehingga, lahir generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan 

                                                           
1
 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN PO Press, 2009), 

181. 
2
 Agus Zaenal Fitri, Reiventing Humen Character: Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Dan 

Etika Di Sekolah (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 20. 



2 

 

karakter yang bernapas nilai-nilai luhur bangsa dan agama.
3
 Namun dalam 

prakteknya, pendidikan karakter dan intelektual keduanya belum seimbang, 

sehingga hasil yang dicapai cenderung pada satu tujuan saja. Misalnya, dalam 

menentukan kelulusan, intelektual lebih diutamakan daripada pendidikan 

karakter. Akibatnya sejumlah pelajar dan lulusan menunjukkan sikap yang kurang 

terpuji. Contohnya: banyak pelajar yang terlibat tawuran, melakukan tindak 

kriminal, pencurian, penyimpangan seksual, penyalahgunaan obat-obatan dan 

sebagainya. Hal itu menyebabkan kegelisahan akan peranan Pendidikan Agama 

Islam (PAI) sebagai wadah dalam membentuk etika dan moral anak yang belum 

berhasil.  

 Pendidikan karakter sendiri merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang 

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

lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, 

budaya, dan adat istiadat. Karakter dapat juga diartikan sama dengan akhlak dan 

budi pekerti, sehingga karakter bangsa identik dengan akhlak bangsa atau budi 

pekerti bangsa.
4
 

Karakter adalah potret diri seseorang yang sesungguhnya. Setiap orang 

memiliki karakter dan itu bisa menggambarkan diri seseorang yang sebenarnya, 

apakah baik atau buruk. Karakter dimaknai sebagai cara berfikir yang khas tiap 
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individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, 

bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa 

membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkannya.
5
 

Untuk mencapai tujuan pendidikan, sebagian dari operasional pendidikan 

membutuhkan materi, metode atau strategi pendidikan dan juga media 

pendidikan. Berbagai cara dapat ditempuh untuk menginternalisasikan dengan 

lebih mudah, efektif dan efisien. Ada banyak cara dalam menyampaikan nilai-

nilai pendidikan akhlak, salah satunya dengan meneladani kisah-kisah dari tokoh-

tokoh yang memberikan contoh teladan akhlak yang baik. Berpijak pada teladan 

kisah-kisah dari tokoh, diharapkan tujuan pendidikan dalam membentuk bangsa 

yang  berkarakter dapat tercapai. Salah satu kisah yang dapat dijadikan contoh 

nilai-nilai pendidikan akhlak adalah kisah Khadi >jah istri Rasu<lullah. Kehidupan 

Khadi >jah adalah qudwah (teladan) bagi mereka yang menginginkan keridhaan 

Allah di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Riwayat hidupnya adalah prototipe 

wanita mulia yang pernah dikenal sejarah. Wanita yang menunaikan peran dengan 

sebaik-baiknya, menjaga hak-hak Allah, mengabdi kepadaNya, tunduk dan patuh 

dengan segala aturanNya, dan sabar menapaki jalanNya dengan benar. Ia 

mengemban tanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anaknya. Ia telah 
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menjalankan yang telah dibebankan Allah kepadanya, hingga menjadi teladan 

mulia, pelita dalam kegelapan, dan petunjuk dalam pengelolaan kehidupan.
6
 

Namun faktanya, kemerosotan moral masih cukup nampak jelas, indikator-

indikator  itu dapat diamati di dalam kehidupan sehari-hari seperti pergaulan 

bebas, tindak kriminal kekerasan, korupsi, manipulasi, penipuan serta tidak 

terpuji lainnya.
7
 Masyarakat melakukan tindak kriminal, kekerasan dan lain-lain 

tidak sesuai dengan pendidikan agama Islam, yang sudah didapat melalui 

pendidikan akhlak. Semestinya pendidikan akhlak dapat berfungsi untuk 

mencegah kemrosotan akhlak tersebut, salah satunya dengan mengaplikasikan 

nilai-nilai yang terkandung dalam kisah-kisah tokoh teladan. Dari kisah kisah 

tokoh teladan yang baik maka dapat diambil keteladanannya, sehingga dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

Melalui fakta yang tersebutkan di atas, untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan dalam membentuk manusia yang berkarakter, melalui pendidikan 

akhlak, kisah Khadi >jah ini dapat dijadikan kisah teladan. Berdasarkan hal ini 
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penulis tertarik untuk meneliti nilai-nilai akhlak dalam kisah Khadijah, dengan 

judul “Nilai-Nilai Akhlak dalam Kisah Khadi >jah RA. dan Relevansinya 

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Karakter” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana nilai-nilai akhlak dalam kisah Khadi >jah RA.? 

2. Bagaimana relevansi nilai-nilai akhlak dalam kisah Khadi >jah RA. dengan 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan karakter? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengungkapkan nilai-nilai akhlak dalam kisah Khadi >jah RA. 

2. Untuk mengetahui relevansi nilai-nilai akhlak dalam kisah Khadi >jah RA. 

dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan karakter. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 

pendidikan pada umumnya, khususnya bagi pendidikan akhlak melalui 

nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam kisah Khadi >jah RA. 
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b. Penelitian ini berkaitan dengan pendidikan agama Islam, sehingga 

hasil pembahasannya berguna menambah literatur atau bacaan tentang 

nilai-nilai akhlak. 

c. Diharapkan dapat menjadi motivasi akan pentingnya pendidikan 

akhlak dalam pembentukan  karakter.  

2. Manfaat Praktis  

a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi semua masyarakat, agar 

masyarakat dapat mengaplikasikan nilai-nilai akhlak seperti dalam 

kisah Khadi >jah dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi positif bagi semua 

orang khususnya penulis untuk mengetahui dan mendalami serta 

mengamalkan nilai-nilai akhlak dalam kisah Khadi >jah RA. 

 

E. Kajian Teori dan atau Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Kajian Teori 

a. Nilai 

Menurut bahasa nilai artinya harga hal-hal yang penting atau 

berguna bagi kemanusiaan, sesuatu yang menyempurnakan manusia 

sesuai dengan hakikatnya.
8
 Secara filosofis nilai sangat terkait dengan 

masalah etika, etika juga sering disebut dengan filsafat nilai yang 
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mengkaji nilai-nilai moral sebagai tolak ukur tindakan dan perilaku 

manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Sumber-sumber etika bisa 

merupakan hasil pemikiran, adat istiadat, atau tradisi, ideologi bahkan 

dari agama. Dalam konteks etika pendidikan Islam, maka sumber etika 

dan nilai-nilai yang paling shahih adalah al-Qur‟an dan sunnah Nabi Saw. 

yang kemudian dikembangkan dengan hasil ijtihad para ulama.
9
 Nilai-

nilai yang bersumber kepada adat istiadat atau tradisi dan ideologi sangat 

rentan dan situasional sedangkan nilai-nilai Qur’ani, yaitu nilai-nilai yang 

bersumber kepada al-Qur‟an adalah kuat, karena ajaran al-Qur‟an  

bersifat mutlak dan universal. 

Nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang 

lingkup sistem kepercayaan di mana seseorang harus bertindak atau 

menghindari suatu tindakan atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak 

pantas dikerjakan, dimiliki dan dipercaya.
10

 

Menurut Muhaimin dan Abdul Mujib, nilai adalah suatu 

penetapan atau suatu kualitas objek yang menyangkut suatu jenis 

apresiasi atau minat. Nilai dapat diartikan sebagai konsep-konsep abstrak 

di dalam diri manusia atau masyarakat, mengenai hal-hal yang dianggap 
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baik, benar, dan hal-hal yang dianggap buruk dan salah.
11

  Nilai juga 

diartikan sesuatu yang dapat membuat seseorang secara penuh menyadari 

kebermaknaannya, dan menanggapinya sebagai penuntun dalam 

pengambilan keputusan serta mencerminkan tingkah laku dan 

tindakannya. 

Di dalam buku Filsafat Pendidikan Islam, Abdul Aziz 

mengatakan bahwa nilai adalah sesuatu yang tidak terbatas. Artinya 

adalah segala sesuatu yang ada dalam jagad raya ini adalah bernilai. Nilai 

adalah bagian dari filsafat pendidikan yang dikenal dengan aksiologi.
12

 

Nilai berkaitan dengan masalah baik dan buruk. Tolak ukur kebenaran 

sebuah nilai dalam perspektif filsafat adalah aksiologi.
13

 

Secara garis besar nilai dibagi menjadi dua kelompok yaitu nilai-

nilai nurani (values of being) dan nilai-nilai memberi (values of giving). 

Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia kemudian 

berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain.
14

 

Yang termasuk dalam nilai-nilai nurani adalah kejujuran, keberanian, 

cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian, dan 
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kesesuaian. Nilai-nilai memberi adalah nilai yang perlu dipraktekkan atau 

diberikan yang kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Yang 

termasuk pada kelompok nilai-nilai memberi adalah setia, dapat 

dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak egois, baik hati, 

ramah, adil, dan murah hati.
15

  

Dari beberapa pengertian nilai tersebut dapat dikatakan bahwa 

nilai adalah konsep abstrak dalam diri manusia atau masyarakat mengenai 

hal-hal yang dianggap baik buruk atau benar salah yang dapat membuat 

seseorang secara penuh menyadari kebermaknaan dan menanggapinya 

sebagai penuntun dalam pengambilan keputusan serta mencerminkan 

dalam tingkah laku dan tindakannya.   

b. Akhlak 

1) Pengertian Akhlak 

Kata akhlak secara etimologis berasal dari bahasa arab 

“akhlak“ yang merupakan bentuk jamak dari khuluq  yang berarti budi 

pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.
16

 Secara terminologis, Ima>m 

al-Ghaza>li> menyatakna bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam 
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jiwa yang menimbulakan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
17

 

Menurut 'Abdullah Darra>s, akhlak adalah sesuatu kekuatan 

dalam kehendak yang mantab, kekuatan dan kehendak  berkombinasi 

membawa kecenderungan pada pemilih pihak yang benar (akhlak yang 

baik) atau pihak yang jahat (akhlak yang jahat).
18

 

'Ah}mad Muh}ammad al-Hu>fiy menyatakan bahwa akhlak 

bersifat kejiwaan (nafsi>yah) atau sesuatu yang abstrak (ma‘nawi>yah) 

dan bentuknya yang tampak oleh kita dinamakan mu’amalah 

(tindakan) atau perilaku.
19

 Dengan demikian, akhlak adalah sumber 

sedangkan perilaku adalah merupakan bentuknya. Berbeda lagi dengan 

etika, etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia 

dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar 

dan aman yang buruk.
20

 Etika menegaskan baik dan buruk di dalam 

masyarakat, jadi yang menetukan masyarakat yang mana satu sama 

lain tidak sama.
21

 

Dari pendapat para tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian akhlak adalah suatu sikap atau kehendak manusia yang 

                                                           
17

 Yanuhar Ilyas, Kuliah Akhlak (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 2001), 1-2. 
18

 Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam, 182. 
19

 Ahmad Muhammad Al Hufiy, Keteladanan Akhlak Nabi Saw, Ter. Abdullah Zakiy al Kaaf 

(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 14. 
20

 Muhammad Azmi, Pembinaan Aklak Usia Pra Sekolah (Yogyakarta: Belukar, 2006), 65. 
21

 Rosihan Anwar, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia. 2010), 212. 



11 

 

daripadanya timbul perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan 

dalam dirinya yang kemudian memotivasi dirinya untuk melakukan 

perbuatan yang baik maupun yang buruk secara mudah tanpa 

memerlukan bimbingan terlebih dahulu. 

2) Pembagian Akhlak 

Akhlak dapat dibagi berdasarkan sifatnya dan berdasarkan 

objeknya. Berdasarkan sifatnya, akhlak tebagi menjadi dua bagian 

yaitu akhlak mah}m>udah (akhlak terpuji) dan akhlak madhm>umah 

(akhlak tercela). Berdasarkan objeknya, akhlak dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu akhlak terhadap Kh>aliq (Allah) dan Akhlak 

terhadap makhluk. Akhlak terhadap makhluk terbagi menjadi beberapa 

bagian yaitu akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap keluarga, 

akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang lain atau 

masyarakat dan akhlak terhadap lingkungan.
22

 

a) Akhlak Mah{m>udah (terpuji) 

Merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman. Tanda 

tersebut dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam 

bentuk perbuatan-perbuatan yang sesuai ajaran-ajaran yang 

tekandung dalam al Qur‟an dan H}adist. Akhlak mah}m>udah dapat 

dibagi dalam beberapa bagian di antaranya:
23
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(1) Akhlak terhadap Allah Swt. 

Akhlak kepada Allah Swt. yaitu sikap/perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada 

Tuhan yang Kha>liq.
24

 Dalam hal ini, setidaknya ada empat 

alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah: 

(a) Karena Allah telah menciptakan manusia dari air yang 

ditumpahkan keluar di antara tulang punggung dan tulang 

rusuk.  (lihat: Q.S. al-Tha>riq: 5-7). Dalam ayat lain, Allah 

menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah kemudian 

diproses menjadi benih yang disimpan dalam tempat yang 

kokoh (rahim) setelah ia menjadi segumpal darah, daging, 

dijadikan tulang dan dibalut dengan daging, dan selanjutnya 

diberikan ruh. (lihat: Q.S. al-Mu’minu>n: 12-13) 

(b) Karena Allah telah memberikan anggota badan yang kokoh 

dan sempurna pada manusia beserta perlengkapan panca 

indera, berupa pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, hati 

sanubari. 

(c) Karena Allah telah menyediakan berbagai bahan dan sarana 

yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti 

bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, 
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udara, binatang dan ternak dan lain sebagainya. (lihat: Q.S. al-

Ja>thi>yah: 12-13) 

(d) Karena Allah memuliakan manusia dengan diberikannya 

kemampuan untuk menguasai daratan dan lautan. (lihat: Q.S. 

al-Isra>’: 70)
25

  

Di antara beberapa akhlak terhadap Allah adalah: 

(a) Al-H}ubb yaitu mencintai Allah melebihi cinta kepada apa dan 

siapapun juga dengan mempergunakan firman-Nya dalam Al-

Qur‟an sebagai pedoman hidup. Kecintaan kepada Allah 

diwujudkan dengan cara melakasanakan segala perintah dan 

menjauhi segala larangan-Nya. 

(b) Al-Raja>’ yaitu mengharapkan dan berusaha untuk memperoleh 

keridhaan Allah. 

(c) Qona>’ah yaitu menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar 

Allah setelah berihtiyar secara maksimal (sebanyak-banyaknya 

hingga batas tertinggi). 

(d) Taubat, bertaubat hanya kepada Allah. Taubat yang paling tinggi 

adalah taubat nasu>h}ah, yaitu benar-benar taubat, tidak lagi 

melakukan perbuatan yang sama yang dilarang Allah, dan tertib 

melaksanakan semua perintahNya dan menjauhi laranganNya.
26
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(e) Tawakal yaitu membebaskan hati dari segala ketergantungan 

kepada selain Allah dan menyerahkan segala keputusan seutuhnya 

kepadaNya. Seorang muslim hanya boleh bertawakal kepada 

Allah semata. 

(f) Ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih, hanya semata-mata 

mengharap ridha Allah. Menurut pendapat Yuhanar Ilyas 

persoalan ikhlas itu ditentukan oleh tiga faktor yaitu niat yang 

ikhlas, beramal dengan sebaik-baiknya, dan pemanfaatan hasil 

usaha yang tepat. 

(g) Taqwa adalah seseorang memelihara dirinya dari segala sesuatu 

yang mengundang kemarahan Tuhannya dan dari segala sesuatu 

yang mendatangkan kejelekan, baik bagi dirinya maupun orang 

lain.
27

 

(h) Z}ikr Allah (mengingat Allah). Mengingat Allah merupakan asal 

dari setiap ibadah kepada Allah Swt. karena merupakan pertanda 

hubungan antara hamba dan pencipta pada setiap saat. 

(i) Al-Shukr. Syukur merupakan sikap di mana seseorang 

menggunakan nikmat yang diberikan Allah swt. untuk melakukan 

maksiat kepadaNya.
28
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(2) Akhlak sesama manusia 

(a) Akhlak terhadap Rasulullah Saw. di antaranya yaitu: 

A. Mencintai dan memuliakan Rasulullah Saw. 

B. Mengikuti dan mentaati Rasulullah Saw. ini merupakan salah 

satu bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah. 

C. Menjadikan Rasulullah sebagai idola, suri tauladan dalam 

kehidupan, dan lain sebagainya.
29

 

(b) Akhlak terhadap orang tua  

Seorang muslim berkeyakinan terhadap hak dan kewajiban 

menghormati, mentaati dan berbuat baik terhadap kedua orang tua. 

Bukan hanya karena keduanya merupakan faktor penyebab 

keberadaannya atau keduanya lebih dahulu berbuat kebajikan 

kepadanya sehingga dia wajib membalas budi yang setara dengan 

mereka. Allah telah mewajibkan untuk mentaati dan berbuat 

kebajikan kepada keduanya.
30

 Sebagaimana firman Allah Swt. 

dalam surat al-Isra>’ ayat 23 yaitu: 

                         

                       

                  

                                                           
29

 Ilyas, Kuliah Akhlak, 65. 
30

 Muh}ammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak, 65. 
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Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik 

pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah 

seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali 

janganlah kamu mengatakan kepada keduanya 

Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka 

dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.
31

 

 

(c) Akhlak terhadap keluarga 

Akhlak orang tua di atas sangat erat kaitannya dengan 

akhlak atau lingkunagn keluarga. Akhlak di lingkungan keluarga 

menciptakan dan mengembangkan rasa kasih sayang antara 

anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi, 

baik komunikasi dalam bentuk perhatian melalui kata-kata, 

isyarat-isyarat maupun perilaku.
32

  

(d) Akhlak terhadap tetangga dan masyarakat 

Akhlak terhadap tetangga diwujudkan dalam bentuk saling 

mengunjungi, membantu di waktu senang terlebih di waktu susah, 

saling beri-memberi, saling hormat menghormati, saling 

menghindari pertengkaran dan permusuhan.  

Adapun akhlak dalam masyarakat dapat diwujudkan dalam 

bentuk memuliakan tamu, mengormati nilai dan norma yang ada 

di masyarakat, saling menolong dalam melakukan kebajikan dan 

                                                           
31

 Al-Qur‟an, 17:23. 
32

 Ali Anwar Yusuf, Studi Agama Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 187. 
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taqwa, menganjurkan anggota masyarakat dan diri sendiri berbuat 

baik dan mencegah perbuatan keji dan munkar. Memberi makan 

fakir miskin dan berusaha melapangkan hidupnya untuk 

bermusyawarah dalam segala urusan mengenai kepentingan 

bersama, mentaati putusan yang diambil dan menepati janji.
33

 

(e) Akhlak menjaga kehormatan diri 

Setiap manusia memiliki tiga potensi rohani, akal dan ruh. 

Ketiga potensi tersebut bila dikembangkan dapat membentuk 

akhlak yang baik dan dapat membentuk akhlak yang tercela. 

Adapun termasuk akhlak seseorang terhadap dirinya sendiri 

mencakup: 

A. Sabar. Sabar berarti tabah hati atau pengendalian hawa nafsu 

dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya dengan sikap 

baik dan positif. Sabar juga berarti konsekuen dan konsisiten 

dalam melaksanakan segala perintah Allah Swt. 

B. Ama>nah. Amanah adalah suatu sikap dan sifat pribadi yang 

setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang 

dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, rahasia maupun 

tugas kewajiban. 

 

                                                           
33

 Azmi, Pembinaan Anak Usia Pra Sekolah, 66-67. 
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C. Al-S}idq. berarti benar, jujur. Benar dan jujur dalam hal ini 

adalah baik di dalam perkataan maupun perbuatan. 

D. Menepati janji. Janji merupakan hutang yang harus dibayar. 

Janji yang kita ucapkan mengandung tanggung jawab. Janji 

yang tidak dipenuhi akan mengandung suatu akibat di 

kemudian hari. 

E. Memelihara kesucian diri. Yang dimaksud dengan menjaga 

kesucian diri adalah menjaga dari segala fitnah, tuduhan, 

memelihara kehormatan.
34

 

Allah Swt. berfirman:
35

 

         

Artinya:“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan 

jiwa itu,” 

 

b) Akhlak madhm>umah (akhlak tercela) 

 Merupakan tingkah laku tercela yang dapat merusak keimanan 

seseorang dan menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Bentuk-

bentuk akhlak madhm>umah ini bisa berkaitan dengan Allah, Rasu>lullah, 

diri sendiri, keluarga, masyarakat dan alam sekitar (lingkungan). Di 

antaranya: 

                                                           
34
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35

 Al-Qur‟an, 91: 9. 
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(1) Shirk. Syirik ialah menjadikan sekutu bagi Allah dalam 

melakukan suatu perbuatan yang seharusnya perbuatan itu hanya 

ditunjukkan kepada Allah, seperti menjadikan tuhan-tuhan lain 

bersama Allah, menyembahnya, mentaatinya, meminta 

pertolongan kepadanya, atau melakukan perbuatan lain yang 

sangat berbahaya. Oleh karena itu tidak akan diterima amal 

kebaikan manusia, hingga amal perbuatannya menjadi sia-sia. 

Karena syarat utama diterimanya amal adalah ikhlas karena Allah 

Swt. 

(2) Kufur. Kufur secara bahasa berarti menutupi. Menurut shara‟ 

kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik 

dengan mendustakan atau tidak mendustakannya. 

(3) Nifa>q dan f>a>siq adalah menampakkan Islam dan kebaikan, tetapi 

menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Dengan kata lain, 

menampakkan Sesuatu yang bertentangan dengan apa yang 

terkandung dalam hati.  

(4) Al-„Ujb dan Takabur yakni merasa atau mengaku dirinya besar, 

tinggi atau mulia melebihi orang lai, pendek kata merasa dirinya 

serba hidup. 

(5) Dengki adalah perasaan yang timbul dalam diri seseorang setelah 

memandang sesuatu yang tidak dimiliki olehnya, tetapi dimiliki 
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orang lain, kemudian dia menyebarkan berita bahwa yang dimiliki 

orang tersebut diperoleh dengan tidak sewajarnya. 

(6) Mengumpat dan mengadu domba  adalah membicarakan aib orang 

lain, sedangkan orang itu tidak suka apabila aibnya dibicarakan. 

Adapun mengadu domba adalah memindahkan ucapan dari 

seseorang atau orang lain kepada yang lainnya dengan maksud 

merusak hubungan mereka. 

(7) Riy>a’ adalah memperlihatkan kepada orang lain. Maksudnya 

beramal bukan karena Allah tetapi karena manusia, ia beramal 

karena mengharapkan pujian dari orang lain. Oleh sebab itu orang 

yang riy>a’ hanya mau beramal apabila ada orang lain yang 

melihatnya.
36

 

c. Pendidikan Karakter 

1) Pengertian Pendidikan Karakter 

Secara etimologi pendidikan karakter berasal dari bahasa latin 

“character” yang berarti watak atau tabi‟at, sifat-sifat kejiwaan, budi 

pekerti, kepribadian dan akhlak.
37

 Dalam kamus psikologi arti karakter 

adalah kepribadian yang ditinjau dari titik etis atau moral, seperti 

halnya kejujuran seseorang. 

                                                           
36

 Anwar, Aqidah Akhlak, 247-268. 
37

 Agus Zaenal Fitri, Reiventing Humen Character: Pendidikan Karakter Berbasis Nilai 

Dan Etika Di Sekolah (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 20. 
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Secara terminologi karakter diartikan sebagai sifat manusia 

pada umumnya yang bergantung pada faktor kehidupannya sendiri. 

Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi 

ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan nilai-

nilai prilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha 

Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang 

terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan 

berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya dan adat 

istiadat.
38

 Karakter merupakan suatu yang mengkualifikasi seorang 

pribadi. Karakter menjadi identitas yang mengatasi pengalaman 

kontingen yang selalu berubah. Dari kematangan karakter inilah, 

kualitas pribadi diukur.
39

  

Sedangkan menurut Hermawan Kertajaya karakter adalah ciri 

khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut 

bersifat asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu 

tersebut, dan merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang 

bertindak, bersikap, berujar dan merespon sesuatu.
40

 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

karakter adalah watak atau tabiat yang menjadi ciri khas seseorang 
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 Ibid., 20-21. 
39

 Fitri, Reiventing Humen Character, 104-105. 
40

 Jamal Ma‟mur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah 

(Yogyakarta: Diva Press, 2011), 28. 
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atau sekelompok orang. Watak dan tabiat yang menjadi ciri khas 

tersebut mendorong seseorang untuk bertindak, bersikap dan merespon 

sesuatu sehingga kepribadian seseorang dapat diukur. 

Menurut Rutland, yang dikutip oleh Furqon Hidayatullah 

bahwa pendidikan karakter berasal dari akar kata bahasa Latin yang 

berarti “dipahat”. Secara harfiah karakter artinya “kualitas mental atau 

moral, kekuatan moral, norma atau reputasi”. Berkarakter artinya 

mempunyai watak, mempunyai kepribadian.
41

 

Sedangkan pendidikan karakter adalah usaha aktif untuk 

membentuk suatu kebiasaan sehingga sifat akan terukir sejak dini, agar 

dapat mengambil keputusan dengan baik dan bijak serta 

mempraktikkannya dalam kehdupan sehari-hari.
42

 

Dalam kaitannya dengan pendidikan nasional, pembentukan 

karakter menjadi salah satu tujuannya. Hal ini sesuai dengan UUSPN 

No. 20 tahun 2003 Bab 2 pasal 3: Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

                                                           
41

 Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa 

(Surakarta: Yuma Pustaka, 2010), 12. 
42

 Ibid., 21. 
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mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta betanggung jawab.
43

 

Selanjutnya pendidikan karakter adalah upaya yang sungguh-

sungguh untuk membantu seseorang memahami, peduli dan bertindak 

dengan landasan inti nilai-nilai etis. Secara sederhana, pendidikan 

karakter diartikan sebagai uapaya yang dirancang secara sengaja untuk 

memperbaiki karakter para siswa. Sedangkan dalam sumber lain 

dinyatakan, pendidikan karakter adalah upaya yang sungguh-sungguh 

dengan cara kepribadian positif dikembangkan, didorong dan 

diberdayakan melalui keteladanan, kajian (sejarah dan biografi), serta 

praktik emulasi (usaha yang maksimal untuk mewujudkan hikmah dari 

apa-apa yang diamati dan dipelajari).
44

 

Dari uraian di atas, dapat peneliti simpulkan pendidikan 

karakter adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian positif 

pada siswa. 

2) Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa 

yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, 

bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi 
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 Darma Kusuma, Pendidikan Karakter (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 6. 
44
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ilmu pengetahuan dan teknologi yang semua dijiwai oleh iman dan 

takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
45

 

Secara akademik, pendidikan karakter bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik agar peserta didik dapat 

memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik itu, dan 

mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan 

sepenuh hati. Karena itu muatan pendidikan karakter secara psikologis 

mencakup dimensi moral reasoning, moral feeling dan moral 

behavior.
46

 

Selain itu, tujuan pendidikan karakter adalah penanaman nilai 

dalam diri siswa dan pembaruan tata kehidupan bersama yang lebih 

menghargai kebebasan individu. Tujuan jangka panjangnya tidak lain 

adalah mendasarkan diri pada tanggapan aktif konstektual individu 

atas impuls natural sosial yang diterim   anya, yang pada gilirannya 

semakin mempertajam visi hidup yang akan diraih lewat proses 

pembentukan diri secara terus menerus (on going formation). Tujuan 

jangka panjang ini merupakan pendekatan dialektis yang semakin 

mendekatkan dengan kenyataan yang ideal, melalui proses refleksi dan 
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interaksi secara terus-menerus antara idealisme, pilihan sarana, dan 

hasil langsung yang dapat dievaluasi secara objektif.
47

 

Pendidikan karakter juga bertujuan meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada 

pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik 

secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi 

lulusan. Melalui pendidikan karakter, diharapkan peserta didik mampu 

secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, 

mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai 

karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-

hari. 

Pendidikan karakter pada tingkatan institusi, mengarah pada 

pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi 

perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian dan simbol-simbol yang 

dipraktikkan oleh semua warga sekolah dan masyarakat sekitar. 

Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra 

sekolah tersebut di mata masyarakat luas. Tujuan mulia pendidikan 

karakter ini akan berdampak langsung pada prestasi anak didik. 

Internalisasi pendidikan karakter ini semakin tidak langsung 

akan menjadi kekuatan untuk menyeleksi dan memfilter setiap 
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tantangan yang datang dari luar, baik budaya barat, nila-nilai 

masyarakat, dan pemikiran-pemikiran yang setiap lalu lalang di 

hadapan manusia lewat media cetak maupun elektronik. Perang 

pemikiran, kebudayaan, ekonomi, moral, dan nilai terjadi begitu 

dahsyat di era kompetensi terbuka sekarang ini, sehingga dibutuhkan 

individu dan masyarakat yang tangguh dan konsisten menjalani nilai-

nilai suci dan agung yang diyakininya. Ia akan menjadi figur 

transformator yang menginspirasi dan memotivasi manusia untuk 

melestarikan dan memperjuangkan nilai-nilai agung yang diyakini 

kebenarannya, serta dinamis dan progresif dalam mengembangkan 

nilai-nilai tersebut sehingga senantiasa relevan dengan tantangan 

kekinian yang membutuhkan proses adaptasi, konstektualisasi, dan 

revitalisasi secara terus-menerus. Pendidikan karakter menjadi sangat 

penting karenaposisinya strategis dalam memompa semangat manusia 

dalam melestarikan dan memperjuangkan nilai-nilai agung tersebut.
48

 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu 

penyelengaraan dan hasil pendidikan yang mengarah kepada 

pencapaian pembentukan karakter dan etika mulia murid secara utuh, 

terpadu dan berimbang sesuai standar kompetensi lulusan. 
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3) Prinsip  Pendidikan Karakter  

Ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman bagi 

pendidikan karakter di sekolah yakni:  

a) Karakter ditentukan oleh apa yang dilakukan, bukan apa yang 

dikatakan atau diyakini. 

b) Setiap keputusan yang diambil menetukan akan menjadi orang 

macam apa. Individu mengukuhkan karakter pribadinya melalui 

setiap keputusan yang diambilnya. 

c) Karakter yang baik mengandaikan bahwa hal yang baik itu 

dilakukan dengan cara-cara yang baik, bahkan harus membayarnya 

secara mahal karena mengandung resiko. 

d) Jangan pernah mengambil perilaku buruk yang dilakukan oleh 

orang lain sebagai patokan bagi diri sendiri. 

e) Apa yang dilakukan itu memiliki makna transformatif. Seorang 

individu bisa merubah dunia. 

f) Bayaran bagi mereka yang memiliki karakter baik adalah menjadi 

pribadi yang lebih baik dan ini akan menjadi tempat yang lebih baik 

untuk dihuni.
49

 

4) Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

UUSPN No. 20 tahun 2003 Bab 2 pasal 3: Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
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watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta betanggung jawab. 

Dalam hal ini nilai-nilai karakter yang bersumber dari agama, 

Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional ada 18 yaitu: 

a) Religius  

Adalah pikiran, perkataan dan tindakan seseorang 

diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan/ ajaran 

agama. 

b)  Jujur  

Adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, baik terhadap diri 

sendiri maupun orang lain. 

c) Toleransi  

Adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. 

d)  Disiplin 

 Adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 
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e) Kerja keras 

Adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas 

(belajar /pekerjaan) dengan sebaik-baiknya. 

f) Kreatif 

 Adalah berpikir dan melakukan sesuatu secara nyata atau 

logika untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan mutakhir dari 

sesuatu yang telah dimilki. 

g) Mandiri  

Adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung 

pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. 

h) Demokratis  

Adalah cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain. 

i) Rasa  ingin tahu  

Adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajari, dilihat, dan didengar. 

j) Semangat kebangsaan  

Adalah cara berfikir, bertindak dan wawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 

diri dan kelompok. 
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k)  Cinta tanah air  

Adalah cara berfikir, bertindak dan wawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 

diri dan kelompok. 

l)  Menghargai prestasi  

Adalah tindakan yang mendorong diri untuk menghasilkan 

sesuatau yang berguna bagi masyarakat, serta mengakui dan 

menghormati keberhasilan orang lain. 

m)  Bersahabat/komunikatif  

Adalah tindakan yang mendorong diri untuk menghasilkan 

sesuatau yang berguna bagi masyarakat, serta mengakui dan 

menghormati keberhasilan orang lain. 

n)  Cinta damai  

Adalah tindakan yang mendorong diri untuk menghasilkan 

sesuatau yang berguna bagi masyarakat, serta mengakui dan 

menghormati keberhasilan orang lain. 

o)  Gemar membaca  

Adalah kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan pada dirinya. 
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p) Peduli lingkungan  

Adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. 

q)  Peduli sosial  

Adalah sikap dan perilaku yang selalu ingin memberi 

bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

r) Tanggung jawab  

Adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibanya, sebagaimana yang seharusnya ia lakukan 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan 

budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

s) Berjiwa wirausaha 

Sikap dan prilaku mandiri dan pandai mengenali produk 

baru, menentukan cara produksi baru, menyusun opersi untuk 

pengadaan produk baru, memasarkannya mengatur permodalan 

opersinya.
50

 

2. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti mereview hasil penelitian terdahulu 

dimaksudkan  supaya tidak terjadi persamaan atau pengulangan terhadap 
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fokus penelitian, sekaligus untuk menunjukkan sisi perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian-penelitian sejenis yang sudah dilakukan penelitian 

sebelumnya. 

Pertama, penelitian Muhandis Azzuhri  dalam jurnalnya yang berjudul 

“Khadi >jah binti Khuwailid RA. Sosok Perempuan Karir”51
. Jurnal tersebut 

menyimpulkan sebagai berikut: dalam sejarah Islam awal, perempuan yang 

dianggap masuk dalam sektor publik salah satu di antaranya adalah sosok 

Ummul Mukminin Khadi>jah RA. istri Rasu>lullah Saw. beliau merupakan 

profil perempuan karir, seorang pekerja yang tangguh, etos kerjanya tinggi, 

serta diimbangi dengan kemampuan manajerial dan insting bisnisnya yang 

begitu memukau. Beliau keluar dari batas-batas norma adat kebiasaan yang 

berlaku pada saat jahiliyah bahwa perempuan harus tinggal di rumah dan 

urusan bisnis adalah urusan kaum lelaki. Namun, tidak demikian dengan 

Khadijah RA. beliau beberapa kali melakukan perjalanan bisnis 

internasionalnya ke Sha>m (Syria) serta beberapa kota bisnis mancanegara 

lainnya dan kembali lagi ke Makkah dengan membawa barang dagangan baru 

pada sekitar abad 6 M. Khadi>jah mampu membuktikannya sebagai perempuan 

yang bekerja sesuai dengan kemampuannya.
52

  

                                                           
51

 Muhadis Azzuhri, Khadi >jah binti Khawailid RA. Sosok Perempuan Karir  (STAIN 

Pekalongan). Http://E-Journal.Stain-Pekalongan.Ac.Id /Index.Php/Muwazah/Articles/View/283/. 

Diakses hari Rabu, 8 Juni 2016. Pukul 10:30.  
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Kedua, penelitian Syamzan Syukur Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo 

dalam jurnalnya yang berjudul “Perempuan dalam Lintas Sejarah (Studi Atas 

Peran Publik Sahabiyah-Sahabiyah di Masa Rasu>lullah Saw.)”.
53

 Jurnal 

tersebut menyimpulkan: Khadi>jah dikenal sebagai perempuan yang memiliki 

status sosial yang terhormat, pengusaha yang sukses dan memiliki kekayaan 

yang melimpah. Khadi>jah terlahir dari keluarga bangsawan Quraysh yang 

memiliki pencarian hidup sebagai pedagang besar. Di samping itu Khadi>jah 

mendapatkan warisan dari harta kedua suaminya yang telah wafat. Namun, 

semua kekayaan tersebut tidak membuat seorang Khadi>jah hanya duduk 

santai menikmati kekayaan dan menjadi perempuan konsumtif. Sebaliknya, 

dengan harta yang diwarisinya Khadijah mengembangkan bisnisnya, sehingga 

dia dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Sebagai enterpreneur, Khadi>jah 

dalam memilih mitra bisnis dan karyawan, bukan hanya melihat dari kapasitas 

intelektualnya saja tetapi juga mengutamakan akhlak yang mulia. Muh}ammad 

yang mendapat bergelar orang yang jujur dari masyarakat Quraysh ditawari 

oleh Khadi>jah untuk bergabung pada khafilah dagangnya ke Sham. Ketika 

khafilah itu kembali mereka membawa keuntungan yang besar. Kemudian 

dalam beberapa waktu berikutnya Khadi>jah menikah dengan Muh}ammad. 

Khadi>jah adalah seorang istri yang ideal yang selalu menyertai Muh}ammad 
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Syamzan Syukur, Perempuan dalam Lintas Sejarah (Studi Atas Peran Publik Sahabiyah-
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dalam kondisi apapun, ia selalu mendukung perjuangan Rasu>lullah baik 

secara moral maupun secara finasial.
54

 

Dari kedua rujukan artikel di atas penelitian hanya berfokus pada 

gagasan tentang  Khadi >jah RA. dan belum adanya perhatian yang 

mengkaitkan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kisah Khadi >jah RA. dengan 

pendidikan karakter.  

Maka dari itu peneliti ingin mengungkap apa nilai-nilai pendidikan 

akhlak di balik kisah Khadi >jah RA. sesuai dengan sejarah yang ada, dan 

merelevansikannya  dengan nilai-nilai pendidikan karakter. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan historis, 

yaitu pendekatan yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan 

memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang, dan pelaku dari 

peristiwa tersebut.
55

Pendekatan historis dianggap perlu dalam penelitian ini 

karena untuk mengkonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif 

dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi bukti-bukti untuk 

menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.
56
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 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 48. 
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Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (library 

research), yakni proses mencari dan menyusun secara sitematis data yang 

diperoleh dari pustaka, baik sumber primer maupun sekunder, sehingga dapat 

mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
57

 

Artinya, telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah pada 

dasarnya bertumpu penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan 

pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data atau berbagai informasi dari berbagai sumber 

pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru dan atau untuk keperluan 

baru.
58

 

Dalam penelitian seperti ini acuan dan rujukan dalam mengolah data 

dan menafsirkannya harus dilakukan dengan tolak ukur berupa teori-teori 

yang diterima kebenarannya di dalam berbagai literatur.
59

   

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam penelitian ini berasal 

dari berbagai litaratur kepustakaan yang mempunyai kaitan dengan nilai-nilai 

akhlak dalam kisah Khadi >jah RA. Sumber data yang digunakan dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 
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 Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: STAIN, Tarbiyah, 2014), 60. 
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a. Sumber data primer, merupakan bahan utama atau rujukan utama dalam 

mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis 

penelitian tersebut.
60

 Adapun sumber primer  yang penulis gunakan yakni: 

1) Abd al-Mun‟im, Khadi >jah Cinta Sejati Rasu<lullah, Jakarta: Tinta 

Abadi Gemilang, 2014. 

2) Ibra>hi>m Muh}ammad H}asan al-Jamal, Khadi >jah Teladan Agung 

Wanita Mukminah, Surakarta: al-Andalus, 2014. 

3) Muh}ammad Fua>d Abd al-Ba>qi, Mutiara Hadits Shahi>h Bukha>ri> 

Muslim, trj. Salim Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt. 

b. Sumber data sekunder yaitu data yang tidak langsung berkaitan dengan 

tema pokok bahasan penelitian atau data yang diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti.
61

Adapun sumber sekunder yang 

digunakan yaitu: 

1) S}afi> al-Rah}man al-Mu>ba>rakfu>ri>, Si>rah Nabawi>yah, Jakarta: Ummul 

Qura, 2013. 

2) Abdurrahman Wahyudi, Muh}ammad’s Lovers Pesona Cinta Kasih 

Rasulullah Bersama Istri-Istrinya, Bandung: Oase Mata Air  Makna, 

2010. 
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3) Muh}ammad Nawa>wi> bin Umar al-Ja>wi>, Nasa>ih} al-‘Iba>d terj. Abu 

Mujaddidul Islam Mafa (Surabaya: Gitamedia Prees, 2008. 

4) Abuddin Nata,  Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, Jakarta: Rajawali Pers: 

2013. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library 

research), yakni proses mencari dan menyusun secara sitematis data yang 

diperoleh dari pustaka, baik sumber primer maupun sekunder, sehingga dapat 

mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
62

 

Maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik 

dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.
63

 

teknik tersebut betujuan untuk memperoleh informasi tentang materi yang 

relevan dengan kebutuhan pendidikan atau pengumpulan informasi dan semua 

sumber tertulis yang sekiranya dapat memberikan informasi.
64

 

Untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam kisah Khadi >jah 

RA. penulis mencari informasi melalui segala bahan yang relevan dengan 

skripsi ini seperti buku-buku tentang kisah Khadi >jah, akhlak dan lain 
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sebagainya, kemudian, diolah dengan merangkum dan menjelaskan bab-bab 

terkait untuk mendapatkan kesimpulan 

4. Analisis Data 

Analisis data dalam kajian pustaka (library research) adalah proses 

mencari dan menyususun secara sitematis data yang diperoleh dari pustaka, 

baik sumber primer maupun sekunder, sehingga mudah difahami dan 

temuannya  dapat diinformasikan kepada orang lain.
65

 

Setelah pengumpulan data selesai, maka data tersebut dianalisis dengan 

metode content analysis, yaitu analisis tentang isi, pesan atau komunikasi.
66

 

Metode analisis ini merupakan suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi 

pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan 

menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang 

dipilih.
67

 Metode content analysis dalam penelitian ini penulis 

implementasikan untuk mengambil pesan akhlak dari kisah Khadi >jah RA. dan 

mengolahnya. Dengan demikian akan diperoleh data yang diinginkan. 

Pada tahap ini data yang sudah diperoleh  yaitu nilai-nilai akhlak 

dalam kisah Khadi >jah RA. kemudian dianalisis dan dicari relevansinya 

dengan pendidikan karakter  untuk menjawab rumusan masalah. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna 

secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan 

penelitian ini peneliti mengelompokkan menjadi empat bab yang masing-masing 

bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika 

selengkapnya sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan pola dari keseluruhan isi skripsi 

yang terdiri dari: pertama, latar belakang masalah yang merupakan problem 

akademik atau kegelisahan akademik dari penulis atau peneliti tentang 

kemerosotan akhlak. Semestinya pendidikan karakter dapat berfungsi untuk 

mencegah dan memperbaiki kemerosotan akhlak tersebut, salah satunya dengan 

mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kisah-kisah tauladan seperti 

kisah Khadi >jah RA. Kedua, rumusan masalah yakni bagaimana nilai-nilai akhlak 

dalam kisah Khadi >jah? dan bagaimana relevansi nilai-nilai akhlak dalam kisah 

Khadi >jah RA. dengan nilai-nilai pendidikan karakter?, yang merupakan puncak 

dari kegelisahan yang menjadikan masalah dan menjadi pertanyaan sekaligus 

menjadi isi pembahasan untuk bab selanjutnya. Ketiga, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian, tujuan adalah cita-cita yang ingin dicapai dalam penelitian 

yang dilakukan dan manfaat dari kegunaan penelitian  baik secara teoritis 

maupun praktis. Keempat, kajian teori dan telaah penelitian terdahulu, kerangka 

teori yang terinci dalam sub-sub yang berisi tentang nilai, akhlak, dan pendidikan 
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karakter. Kelima,  metode penelitian, berisi cara-cara yang ditempuh dalam 

penelitian. Keenam, sistematika pembahasan, penjabaran secara deskriptif 

tentang hal-hal yang akan ditulis. 

Bab II dalam bab ini terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum 

berisi tentang biografi Khadi>jah RA. Dalam data umum berisi sub-sub yakni 

tentang riwayat hidup Khadi>jah, kondisi lingkungan Khadi>jah RA, kondisi 

agama masyarakat Khadi>jah serta kondisi sosial masyarakat Khadi>jah. Data 

Khusus menjelaskan tentang akhlak Khadi>jah. 

Bab III berisi analisis, dalam bab ini peneliti akan menganalisis tentang 

nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kisah Khadi>jah RA. serta relevansinya 

dengan pendidikan karakter 

Bab IV berisi penutup,  yang meliputi kesimpulan dari hasil analisi dan 

saran-saran. 


