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ABSTRAK 

Hasanah, Imro’atul. 2018. Nilai-Nilai Karakter Dalam Syair Mitra Sejati Karya 

KH. Bisri Musthofa Dan Relevansinya Terhadap Materi Akhlak di 

MI/SD. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. 

Kata Kunci: Karakter, Syair Mitra Sejati, Materi Akhlak. 

       Dalam proses pendidikan, pembentukan karakter memang terbilang sulit 

untuk dapat dilaksanakan secara cepat, langsung, dan menyeluruh, karena 

perilaku  tiap individu yang berbeda. Oleh karena itu, dalam proses tersebut 

perlu adanya jembatan penghubung untuk memberi pemahaman diri yang baik, 

yaitu dengan sebuah karya sastra yang berupa syair. Syair berfungsi sebagai 

media pembelajaran, hiburan, dan nasehat. Banyak syair yang mengandung 

unsur pendidikan salah satunya adalah syair Mitra Sejati karya KH. Bisri 

Musthofa. Syair ini membahas tentang budi pekerti yang populernya disebut 

karakter dan mengandung seruan moral bagi anak-anak yang beranjak dewasa, 

seperti tata krama kepada orang tua, etika-etika, dan lain sebagainya. Untuk itu 

perlu dilakukan penelitian analisis nilai-nilai karakter dalam syair Mitra Sejati 

karya KH. Bisri Musthofa dan merelevansikanya dengan materi Akhlak di 

MI/SD. 

       Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) mendeskripsikan nilai-nilai 

karakter yang terkandung dalam syair Mitra Sejati karya KH. Bisri Musthofa, 2) 

mendeskripsikan relevansi nilai-nilai karakter yang terkandung dalam syair 

Mitra Sejati terhadap Materi Akhlak di SD/MI. 

       Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Adapun 

teknik pengumplan data menggunakan teknik dokumentasi, untuk teknis analisis 

data menggunakan teknik reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

(verifikasi). 

       Berdasarkan hasil analisis dapat ditemukan bahwa: 1) Nilai-nilai karakter 

dalam syair Mitra Sejati karya KH. Bisri Musthofa yaitu, karakter religius, jujur, 

kerja keras, semangat kebangsaan, cinta tanah air, bersahabat/komunikatif, 

peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggungjawab. 2) relevansi nilai karakter 

dalam syair Mitra Sejati karya KH. Bisri Musthofa dengan materi Akhlak di 

MI/SD, yaitu karakter religius pada bab syukur nikmat atas pemberian Allah, 

bab etika orang mandi, bersin, berpakaian, makan dan minum; karakter jujur 

pada bab membiasakan perilaku jujur dan menghindari dusta, karakter kerja 

keras pada bab rajin, giat, bersungguh-sungguh dalam belajar, menghindari 

akhlak tercela malas dan putus asa; karakter peduli lingkungan pada bab manfaat 

berakhlak baik terhadap binatang dan tumbuhan; karakter peduli sosial pada bab 

berakhlakul karimah terhadap saudara; dan  karakter tanggungjawab pada bab 

ramah dan sopan santun terhadap orang tua dan guru, etika berteman, dan 

menghindari akhlak tercela durhaka pada orang tua. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan era globalisasi memberikan dampak positif dan 

negatif layaknya dua sisi mata uang yang saling berdekatan dan 

berhubungan. Dampak positifnya adalah manusia semakin dimanjakan 

oleh perkembangan teknologi yang menjadikan semakin mudahnya 

manusia menjalani aktivitas sehari-hari. Adapun dampak negatifnya 

adalah kecenderungan manusia bersikap konsumtif. Masuknya budaya 

dari luar yang masuk ke dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat 

menjadikan semakin terkikisnya budaya yang menjadi identitas bangsa 

dan negara indonesia. Era globalisasi juga sedikit demi sedikit telah 

mempengaruhi moral dan etika dalam pergaulan kehidupan 

bermasyarakat.
1
 

Persoalan besar yang melingkupi di era reformasi ini adalah 

keterpurukan moral pada sebagian besar warga maupun penyelenggaraan 

negara itu sendiri. Contoh sederhananya adalah masih maraknya kasus 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di negara ini. Cara yang 

diberlakukan oleh pemerintahan ini juga masih terlihat lemah dalam 

menangani masalah.  

                                                             
1 Anonim, Membangun Karakter Bangsa (Online), 

(https://asefts63.wordpress.com/materi-pelajaran/pkn-kls-9/dampak-globalisasi-dalam-kehidupan-

bermasyarakat-berbangsa-dan-bernegara/, diakses 2 Januari 2018) 

https://asefts63.wordpress.com/materi-pelajaran/pkn-kls-9/dampak-globalisasi-dalam-kehidupan-bermasyarakat-berbangsa-dan-bernegara/
https://asefts63.wordpress.com/materi-pelajaran/pkn-kls-9/dampak-globalisasi-dalam-kehidupan-bermasyarakat-berbangsa-dan-bernegara/
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Sebagai indikator lunturnya karakter suatu bangsa dapat dilihat dari 

fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti yang dijelaskan 

oleh Thomas Lickona, yaitu violence dan vandalism (meningkatnya 

kerusakan dan sifat suka merusak), stealing (membudayakan ketidak 

jujuran), cheating (membudayakan penipuan atau kecurangan), disrespect 

for authority (semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan 

guru), peer cruelty (pengaruh teman sebaya yang kuat terhadap tindak 

kekerasan), bigotry (menurunnya etos kerja), bad language (penggunaan 

bahasa dan kata-kata yang memburuk), sexual procesity and abuse 

(meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, 

alkohol, dan seks bebas), increasing self centredness and declining civic 

responsibility (meningkatnya individualitas serta rendahnya tanggung 

jawab individu sebagai warga negara), self distructive behavior (adanya 

rasa saling mencurigai dan kebencian antar sesama).
2
 Adapun fenomena 

yang berkembang pada saat ini, meningkatnya kenakalan remaja 

diberbagai daerah dalam masyarakat seperti perkelahian masal, 

berbohong, tak punya sopan santun, seks bebas, tawuran antar pelajar, 

dan perilaku suka minum-minuman keras serta berjudi.
3
  

Melihat keadaan tersebut, nilai-nilai karakter diharapkan nantinya 

dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam membentuk 

maupun memperbaiki karakter yang kurang baik. Dalam pendidikan 

karakter tidak hanya adanya penekanan terhadap perilaku keseharian 

                                                             
2Thomas Lickona, Educating  For Character How Our School Can Teach Respect and 

Responsibility (New York: Batam Book, 1992), 13. 
3Saptono,  Dimensi-Dimensi Penddikan Karakter (Surabaya: Erlangga, 2011), 25  
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siswa, tapi juga harus adanya pemahaman bagi tiap individu, kemudian 

berangkat dari pemahaman yang baik tersebut, dapat menjadi dasar yang 

kuat untuk memperbaiki ataupun membentuk karakter siswa yang baik, 

karena dari pemahaman yang baik siswa akan terdorong untuk 

mempunyai perilaku yang baik pula.
4
 

Menurut Buchori sebagaimana dikutip oleh Masnur Muslich, 

pendidikan karakter seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan 

nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya 

kepengamalan nilai secara nyata. Pendidikan karakter di sekolah juga 

sangat terkait dengan manajement atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan 

yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan karakter direncanakan, 

dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di 

sekolah secara memadai. Pengelolaan tersebut antara lain meliputi, nilai-

nilai yang perlu ditanamkan, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, 

pendidik dan tenaga kependidikan, dan komponen terkait lainnya.
5
 

Indonesia sebagai negara besar sangat berkepentingan dalam 

membangun sistem pendidikan nasional yang berkarakter. Ide dan 

gagasan tersebut bisa merupakan turunan peraturan dari Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang ada. Jika diibaratkan, maka 

Indonesia sudah membangun rumah besar pendidikan yang bernama 

“pendidikan karakter”, namun rumah besar itu masih baru dan kosong 

                                                             
4 Akhmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), 16-17 
5 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 87  
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sehingga rumah tersebut belum cukup memberi  manfaat pada perubahan 

masyarakat.
6
 

Tujuan pendidikan karakter adalah penanaman nilai-nilai  tertentu 

dalam diri siswa. Pengajarannya bertitik tolak dari nilai-nilai sosial 

tertentu, yakni nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang tumbuh 

dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam pembelajaran 

pendidikan karakter di Indonesia, faktor isi atau nilai merupakan hal yang 

amat penting. Nilai-nilai ini harus diajarkan kepada anak, sebagai 

pedoman tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.
7
 

Dalam proses pendidikan, pembentukan karakter memang terbilang 

sulit untuk dapat dilaksanakan secara cepat, langsung, dan menyeluruh, 

karena menyangkut sifat, rasa, dan perilaku tiap individu yang berbeda. 

Oleh karena itu, dalam proses tersebut perlu adanya jembatan 

penghubung bagi rasa yang dimiliki dengan pemahaman diri yang baik, 

yaitu dengan sebuah kesenian berupa karya sastra yang fungsinya sebagai 

media pembelajaran, nasehat, dan hiburan. Nilai-nilai yang terkandung di 

dalam karya sastra diresapi oleh anak dan secara tidak sadar 

merekonstruksi sikap dan kepribadian mereka.
8
 Adapun sifat sastra yang 

paling penting adalah mampu menyampaikan informasi yang bermacam-

                                                             
6 Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2014), 17 
7Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 120-122  
8Rohinah M. Noor, Pendidikan Karakter Berbasis Sastra: Solusi Pendidikan Moral Yang 

Efektif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 38.  
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macam kepada pembaca yang bermacam-macam pula.
9
 Karya sastra 

memiliki peran sangat penting dalam pendidikan anak, karena karya 

sastra akan membuat anak lebih memahami suatu pengetahuan dan anak 

merasakan senang jika pembelajaran diselingi dengan bermain atau 

bernyanyi.
10

 Salah satu karya sastra yang menjadi kajian dalam penelitian 

ini adalah syair.  

Syair adalah jenis puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas empat 

larik (baris) yang berakhir dengan bunyi yang sama. Syair digunakan 

untuk melukiskan hal-hal yang panjang misalnya tentang suatu cerita, 

nasihat, agama, cinta, dan lain-lain. Oleh karena itu, bait-bait dalam syair 

sangat banyak. Salah satu jenis syair adalah syair agama yang di 

dalamnya mengandung tema ajaran ilmu tasawuf. Syair jenis ini 

tergolong menjadi empat yaitu, syair sufi, syair ajaran agama, syair 

riwayat nabi, dan syair nasihat.
11

  

Ada banyak syair nasihat yang bisa ditemukan di sekeliling kita, di 

antaranya adalah syair-syair yang diciptakan oleh ulama-ulama jawa 

terdahulu seperti syair lir-ilir, syair tanpo wathon, ngudi susilo, mitra 

sejati dan lain sebagainya. Syair-syair tesebut mengandung unsur-unsur 

pendidikan, karena pendidikan sangat berpengaruh terhadap karakter 

seseorang.  

                                                             
9
Wildana Wargadinata dan Laily Fitriana, Sastra Arab dan Lintas Budaya (Malang: UIN 

Malang Press, 2008), 6. 
10 Ibid, 7 
11 http://www.pengertianahli.com/2015/04/syair-pengertian-ciri-contoh-syair.html#, 

(online) diakses pada 20 Maret 2018. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Syair
http://www.pengertianahli.com/2015/04/syair-pengertian-ciri-contoh-syair.html
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Di antara syair nasihat karya ulama adalah syair Mitra Sejati karya 

KH. Bisri Musthofa. Syair tersebut membahas tentang budi pekerti atau 

tata krama yang populernya disebut nilai karakter. Dalam syair Mitra 

Sejati ini terdapat seruan moral bagi anak-anak yang beranjak dewasa 

(anak usia sekolah dasar). Seperti sikap anak kepada bapak, ibu, guru, 

masyarakat, sesama teman, dan lingkungannya.
12

 Islam mengajarkan agar 

anak-anak yang masuk usia tersebut supaya belajar bagaimana tata karma 

kepada orang tua dan lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari. Pengkajian syair Mitra Sejati ini akan dikaitkan antara nilai-nilai 

karakter yang terkandung dengan materi akhlak di MI atau SD. 

Dari fenomena di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang 

nilai-nilai karkter yang terkandung dalam karya sastra KH. Bisri 

Musthofa. Untuk itu, penulis melakukan pengkajian dalam karya tulis 

ilmiah yang berjudul “Nilai-Nilai Karakter Dalam Syair Mitra Sejati 

Karya KH. Bisri Musthofa dan Relevansinya Terhadap Materi 

Akhlak Di SD/MI” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apa nilai-nilai karakter yang terkandung dalam syair Mitra Sejati 

karya KH. Bisri Musthofa? 

                                                             
12 Bisri Musthofa, Syair Mitra Sejati ( Surabaya: Maktabah Ahmad bin Sa’ad Nabahan 

Wawaladihi, tt)  
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2. Bagaimana relevansi nilai-nilai karakter yang terkandung dalam syair 

Mitra Sejati terhadap Materi Akhlak di SD/MI? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah 

berikut: 

1. Mendeskripsikan nilai-nilai karakter yang terkandung dalam syair 

Mitra Sejati karya KH. Bisri Musthofa 

2. Mendeskripsikan relevansi nilai-nilai karakter yang terkandung 

dalam syair Mitra Sejati terhadap Materi Akhlak di SD/MI 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada 

umumnya dan khususnya bagi dunia pendidikan tentang nilai-nilai 

karakter yang terkandung dalam Syair Mitra Sejati karya KH. Bisri 

Musthofa misalnya dalam mata pelajaran Akhlak di sekolah maupun 

di perkuliahan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga Pendidikan 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang 

membangun guru meningkatkan kualitas lembaga 

pendidikan terutama pendidikan Islam di SD/MI, termasuk 
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para pendidik yang ada di dalamnya dan penentu kebijakan 

dalam lembaga pendidikan serta pemerintah secara umum. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan 

pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia 

terutama pendidikan Islam (Madrasah Ibtidaiyyah) sebagai 

solusi terhadap permasalahan yang ada 

b. Bagi Ilmu Pengetahuan 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

mengenai nilai pendidikan karakter yang terapat dalam syair 

Mitra Sejati sehingga mengetahui betapa pentingnya 

pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian tiap orang akan berusaha memperbaiki diri agar 

semakin meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik di 

hadapan Allah dan di hadapan manusia. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan refrensi 

dalam ilmu pendidikan terutama ilmu pendidikan Akhlak, 

sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan di 

bidang tersebut khususnya dan ilmu pengetahuan yang lain 

pada umumnya.  

c. Bagi peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi 

peneliti yang akan melakukan penelitian serupa. 
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E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan 

penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain 

sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak. 

Adapun rujukan penelitian terdahulu pada penelitian ini yaitu:  

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Mubarok mahasiswa UIN Sunan 

Kalijaga Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) tahun 2013 dengan judul 

penelitian “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Syair Lir-Ilir Karya 

Sunan Kalijaga dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam”. Hasil 

penelitian ini adalah dalam tembang Lir-Ilir karya Sunan Kali Jaga 

terdapat nilai-nilai pendidikan karakter yaitu, nilai religius, nilai jujur, nilai 

toleransi, nilai disiplin, nilai kerja keras, nilai kreatif, nilai mandiri, nilai 

demokratis, nilai rasa ingin tahu, nilai semangat kebangsaan, nilai cinta 

tanah air, nilai menghargai prestasi, nilai komunikatif, nilai cinta damai, 

nilai gemar membaca, nilai peduli lingkungan, nilai peduli sosial, dan nilai 

tanggung jawab. Dari beberapa karakter dalam syair Lir-Ilir tersebut 

terdapat relevansi dengan tujuan pendidikan Islam.
13

 

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Tri Wibowo mahasiswa STAIN 

Ponorogo Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) tahun 2015 dengan 

judul penelitian “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Novel Sepatu  

Dahlan Karya Khrisna Phabicara dan Kaitannya Dengan Standar 

                                                             
13

Ahmad Mubarok, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Syair Lir-Ilir Karya Sunan 

Kalijaga dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam, Skripsi, Abstrak, Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 
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Kompetensi Kelulusan (SKL) PAI di SMP”. Hasil penelitian ini adalah 

bahwa dalam kaitannya dengan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) 

PAI di SMP dan pendidikan karakter mempunyai orientasi yang sama 

yaitu membentuk manusia yang berakhlak baik. Ada 14 nilai penidikan 

karakter yang berkaitan dengan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) 

mata pelajaran PAI di SMP yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja 

keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Adapun nilai yang tidak 

sesuai tersebut yaitu, semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun 

tidak masuk dalam SKL mata pelajaran PAI di SMP namun jika 

dipandang secara luas nilai karakter tersebut masuk dalam perilaku 

terpuji.
14

 

Skripsi yang ditulis oleh Widya Yuniar Anggraini mahasiswa IAIN 

Ponorogo Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) tahun 2017 dengan 

judul penelitian “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Serial Kartun 

Upin dan Ipin dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter”. Hasil 

penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada 

serial Kartu Upin dan Ipin produksi Les’ Copaque adalah 

memperkenalkan makanan khas negara, membeli barang buatan negara, 

bekerja untuk menghasilkan uang, membantu dengan ikhlas, 

memanfaatkan waktu luang, mengembalikan uang yang bukan miliknya, 

                                                             
14 Wahyu Tri Wibowo, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Novel Sepatu  Dahlan 

Karya Khrisna Phabicara dan Kaitannya Dengan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) PAI di 

SMP, Skripsi, Abstrak,  Program Studi PAI, Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2015. 
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menghindari suap, mendahulukan ibadah kepada Allah SWT, 

bersungguh-sungguh dalam berpuasa, disiplin diri, jujur dan ikhlas dalam 

berpuasa, bersedekah, menghargai makanan, dan memperbanyak ibadah. 

Adapun relevansi nilai pendidikan karakter yang terdapat pada serial 

Kartun Upin dan Ipin produksi Les’ Copaque dengan pendidikan karakter 

pada penelitian ini adalah cinta tanah air, karakter kerja keras, karakter 

peduli sesama, kreatif, karakter jujur, toleransi, karakter religius, dan 

karakter disiplin.
15

 

Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti tersebut adalah pada fokus penelitianya 

itu tentang nilai-nilai pendidikan karakter dan metode penelitian dengan 

metode kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). 

Adapun perbedaan penelitian ini ialah terletak pada objek kajiannya, 

penelitian pertama yaitu nilai karakter dalam syair Lir-Ilir karya Sunan 

Kalijaga yang direlevansikan dengan pendidikan agama Islam, penelitian 

kedua adalah nilai-nilai karakter yang terdapat dalam novel Sepatu 

Dahlan karya Khrina Phabicara yang dikaitkan dengan Standar 

Kompetensi Kelulusan (SKL) mata pelajaran PAI di SMP, dan penelitian 

ketiga yaitu nilai-nilai pendidikan karakter pada serial kartun Upin dan 

Ipin produksi Les’ Copaque. Adapun penelitian yang sekarang objek 

                                                             
15 Widya Yuniar Anggraini, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Serial Kartun Upin 

dan Ipin serta dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter, Skripsi, Abstrak, Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 

2017. 
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kajianya yaitu nilai-nilai karakter dalam syair Mitra Sejati karya KH. 

Bisri Musthofa dan relevansinya dengan materi Akhlak di MI/SD. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library 

research) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah 

sumber-sumber pustaka baik berupa jurnal penelitian, disertasi, tesis, 

skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, 

diskusi ilmiah atau terbitan-terbitan resmi pemerintah atau lembaga 

lain.
16

 Penelitian ini menghimpun data dari syair Mitra Sejati karya 

KH. Bisri Musthofa serta berbagai literatur yang berkaitan dengan 

pendidikan karakter.  

2. Data dan Sumber Data 

a. Data Penelitian 

Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan angka, 

hitungan maupun kuantitatif. Data berupa gejala, kejadian dan 

peristiwa.
17

 Data dalam penelitian ini berupa kata-kata atau tulisan 

yang terdapat dalam syair Mitra Sejati. 

 

 

                                                             
16Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2017 Edisi Revisi (Ponorogo: 

FATIK IAIN Ponorogo, 2017), 57. 
17 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 209. 
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b. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan rujukan penelitian dalam skripsi ini 

merupakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka 

yaitu: 

1) Sumber data primer, yakni data pokok yang berkaitan dan 

diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sumber primer 

dalam penelitian ini adalah kitab Syair Mitra Sejati karya KH. 

Bisri Musthofa. 

2) Sumber data sekunder, merupakan data yang digunakan 

sebagai pelengkap dari data primer. Selain itu, sumber data ini 

digunakan untuk menunjang penelaahan data-data yang 

dihimpun dan sebagai pembanding data-data primer. Dalam 

hal ini data sekunder yang digunakan sebagai penguat, 

pembanding, serta penjelasan dari jabaran data primer. Di 

antara yang digunakan sebagai data sekunder berikut ini: 

1) Heri Gunawan, Pendidikan Karakter, Konsep dan 

Implementasi, Bandung: CV Alfabeta, 2014. Buku ini 

memamarkan pendidikan karakter baik konsep maupun 

implementasinya seperti metode pendidikan karakter 

dalam pembelajaran. 

2) Muchlas Samani, Hariyanto, Konsep Dan Model 

Pendidikan Karakter, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014. Buku ini memaparkan teori, konsep, model, praktik, 
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dan implementasi pendidikan karakter sesuai dengan 

pendidikan nasional serta berlandaskan falsafah pancasila. 

3) Ngainun Naim, Character Building, Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012. Buku ini memaparkan nilai-nilai pembangun 

karakter. 

4) Fatchul Mu’in, Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoritik 

dan Praktik, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011. Buku ini 

memaparkan penelusuran sejarah pendidikan karakter di 

Indonesia dan contoh-contoh pendidikan karakter dalam 

kehidupan sehari-hari.  

5) Mohamad Mustari, Nilai Karakter Refleksi Untuk 

Pendidikan, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014. Buku ini 

memaparkan nilai-nilai karakter dan penanamannya 

melalui pendidikan. 

6) Refrensi lain yang relevan, baik dari buku, majalah, dan 

jurnal.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Cara mengumpulkan data adalah proses diperolehnya data dari 

sumber data. Sumber data adalah subjek dari penilitian yang dimaksud 

untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan 

data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik 

dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 
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tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang 

dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. 

Dokumen-dokumen tersebut diurutkan sesuai dengan sejarah, 

kekuatan, dan kesesuaian isinya dengan tujuan pengkajian. Isinya 

dianalisis, dibandingkan, dan dipadukan membentuk satu hasil kajian 

yang sistematis, padu dan utuh.
18

  

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan 

data dari berbagai sumber pustaka di antaranya untuk mengetahui 

nilai-nilai pendidikan karakter dari beberapa buku pendidikan karakter, 

untuk mendapatkan data mengenai nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam syair Mitra Sejati, peneliti melakukan analisis dalam Syair Mitra 

Sejati. Kemudian dari analisis tersebut direlevansikan dengan materi 

Akhlak di MI/SD. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya 

dikategorisasikan dan diklasifikasikan ke dalam bab-bab dan sub-sub 

bab dengan pembahasan dalam penelitian ini.  

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data.
19

 Menurut Miles dan Huberman sebagaimana 

dikutip oleh Sugiono, analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan 

                                                             
18 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), 221-222. 
19Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2010), 280.  
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yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan (verifikasi). 

a. Reduksi data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya dari data-data yang telah terkumpul.
20

 

Dalam tahap ini peneliti merangkum dan memilih data-data 

tentang nilai-nilai pendidikan karakter, kemudian 

memfokuskanya pada nilai-nilai karakter yang terdapat dalam 

syair Mitra Sejati dan dikaitkan dengan materi Akhlak di MI. 

b. Penyajian data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Penyajian data yang baik dan memahamkan 

dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Miles dan Huberman yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang 

bersifat naratif setelah dilakukan analisis secara mendalam 

sehingga dapat difahami. 

c. Penarikan Kesimpulan (verifikasi)  

Peneliti akan mengungkap temuan berupa hasil deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas dan apa 

                                                             
20 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2016), 247.  
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adanya setelah diteliti menjadi jelas dan dapat diambil 

kesimpulan.
21

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini ada  lima batang tubuh, yaitu 5 bab yang 

saling berkaitan antara bab dengan bab lainnya. Adapun isinya adalah 

berikut ini. 

Bab I yaitu Pendahuluan, yang merupakan pola dasar yang 

memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang 

terdiri dari alasan-alasan penulisan, yaitu pembahasan mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. Metode penelitian berisi jenis dan pendekatan penelitian, 

data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

serta sistematika pembahasan yang menjadi akhir dari bab ini. 

Bab II yaitu Kajian Teori, yang terdiri dari a) Pendidikan Karakter 

b) Nilai-Nilai Pendidikan Karakter c) Pengertian Akhlak d) Sastra dan 

Fungsinya Dalam Pendidikan 

Bab III yaitu Hasil Penelitian, yang berisi a) Sejarah Biografi KH. 

Bisri Musthofa, b) Deskripsi Kitab Syair Mitra Sejati, c) Materi 

Akhlak MI/SD Kelas I-IV. 

Bab IV yaitu Analisis isi dari data yang sudah ditentukan oleh 

peneliti. Bab ini membahas nilai-nilai karakter dalam syair Mitra Sejati 

                                                             
21 Ibid., 341.  
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karya KH. Bisri Musthofa dan relevansi nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam syair Mitra Sejati terhadap materi Akhlak di MI/SD. 

Bab V yaitu Penutup, berisi kesimpulan dan saran yang 

berhubungan dengan nilai-nilai karakter dalam syair Mitra Sejati karya 

KH. Bisri Musthofa dan relevansinya terhadap materi Akhlak di 

MI/SD. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan 

Dalam bahasa Yunani, istilah pendidikan merupakan terjemahan 

dari kata paedagigie yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Adapun 

orang yang tugasnya membimbing atau mendidik dalam 

pertumbuhannya agar dapat berdiri sendiri disebut paedagogos. Istilah 

ini diambil dari kata paedos (anak) dan agoge (saya membimbing, 

memimpin). Oleh karenanya, menurut istilah ini pendidikan diartikan 

sebagai suatu bimbingan yang diberikan dengan sengaja oleh orang 

dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhannya, baik pertumbuhan 

jasmani maupun rohani agar berguna bagi diri sendiri dan 

masyarakatnya.
22

 

Pendidikan menurut Jhon Dewey sebagaimana dikutip oleh 

Masnur Muslich adalah proses pembentukan kecakapan fundamental 

secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia 

karena pendidikan merupakan proses pengalaman.
23

 Pendidikan adalah 

proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat 

                                                             
22 Muhammad Fadillah dan Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 17.  
23 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 67  
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sehingga membuat orang dan masyarakat menjadi beradab.
24

 

Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam 

bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal di sekolah, dan di 

luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan 

optimalisasi.
25

 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, tercantum pengertian pendidikan sebagai berikut 

ini. 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.”
26

  

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana dalam bentuk bimbingan oleh orang dewasa 

kepada anak-anak untuk mengembangkan potensinya agar menjadi 

manusia yang beradab yang berguna bagi dirinya, masyarakat, dan 

negara.  

2. Pengertian Karakter 

Secara bahasa (etimologis) istilah karakter berasal dari bahasa latin 

kharakter, kharassaein, dan kharax. Adapun dalam bahasa Yunani 

adalah character berasal dari kata charassein yang berarti membuat 

                                                             
24

 Ibid., 75.  
25 Binti Maunah, Landasan Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), 5. 
26 Mohamad Khamim Jazuli, Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Syi’ir Ngudi 

Susilo Karya KH. Bisri Musthofa (online), http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1726/ 

diakses pada 12 Januari 2018 

http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1726/
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tajam dan membuat dalam. Dalam bahasa inggris disebut dengan 

character dan dalam bahasa Indonesia lazim digunakan dengan istilah 

karakter.
27

  

Karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, 

jiwa, kepribadian, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, 

watak.
28

 Karakter adalah cara berfikir dan berperilaku yang khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan 

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
29

 Sebagaimana  yang 

dikutip oleh Zubaedi, Aristotelles melihat karakter sebagai 

kemampuan melakukan tindakan yang baik dan bermoral.
30

 

Adapun menurut istilah (terminologis) terdapat beberapa 

pengertian tentang karakter, sebagaimana yang telah dikemukakan 

oleh beberapa ahli, diantaranya adalah berikut ini. 

a. Menurut Simon Philips, karakter adalah kumpulan tata nilai yang 

menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan 

perilaku yang ditampilkan. 

b. Doni Koesoema A, memahami bahwa karakter sama dengan 

kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik 

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

2014), 1.  
28 Pupuh Fathurrohman, at.all, Pengembangan Pendidikan Karakter ( Bandung: PT 

Refika Aditama, 2013), 17.  
29 Muchlas Samani & Hariyanto, Pendidikan Karakter (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013), 41.  
30 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsep dan Aplikasinya Dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 6. 
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atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari 

bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan.
31

  

c. Imam Ghozali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan 

akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap atau perbuatan 

yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul 

tidak perlu dipikirkan lagi.
32

 

Berbicara tentang karakter merupakan hal yang sangat penting dan 

mendasar. Karakter adalah mustika hidup yang membedakan manusia 

dengan binatang. Orang-orang yang berkarakter kuat dan baik secara 

individual maupun sosial adalah mereka yang memiliki akhlak, moral, 

dan budi pekerti yang baik. Mengingat begitu pentingnya karakter, 

institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menanamkan 

karakter melalui proses kegiatan-kegiatan pendidikan yang diadakan 

di lembaga ataupun sekolah.
33

 

Dari berbagai penjelasan tentang karakter dapat diambil 

kesimpulan bahwa karakter adalah perilaku khas dari tiap individu 

yang telah menyatu dalam dirinya sehingga melakukan suatu kegiatan 

tanpa berfikir lagi. 

3. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai 

karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 

                                                             
31 Fatchul Mu’in, Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoritik & Praktik ( Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2011), 160. 
32 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter…, 3 
33 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter…, 1  
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kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, 

lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil.
34

 

Pendidikan karakter menurut Thomas Lickona sebagaimana 

dikutip oleh Heri Gunawan adalah pendidikan untuk membentuk 

kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya 

terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, 

jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan kerja 

keras.
35

 

Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada 

siswa untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam 

dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter 

dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan moral, 

pendidikan budi pekerti, pendidikan watak, yang bertujuan 

mengembangkan kemampuan siswa untuk memberikan keputusan 

baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu 

dalam kehidupan sehari-hari.
36

 Pendidikan karakter bukanlah sebuah 

proses menghafal materi soal ujian dan teknik-teknik menjawabnya, 

pendidikan karakter memerlukan pembiasaan. Karakter tidak terbentuk 

secara instan, tapi harus dilatih secara serius dan proporsional agar 

mencapai bentuk dan kekuatan yang ideal.
37

 

                                                             
34 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter…, 84.  
35 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter…, 23. 
36 Muchlas Samani & Hariyanto, Pendidikan Karakter…, 45. 
37 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter…, 29. 
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Jadi, pendidikan karakter adalah serangkaian usaha sadar untuk 

membentuk kepribadian siswa dalam rangka mengembangkan 

kemampuan yang ada pada diri siswa sebagai nilai-nilai kehidupan dan 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Karakter 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi karakter. Para ahli 

meggolongkannya ke dalam dua bagian, yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern.  

a. Faktor Intern (dari dalam individu) 

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi faktor internal di 

antaranya berikut ini. 

1) Insting atau naluri 

Setiap perbuatan manusia lahir dari suatu kehendak 

yang digerakkan oleh naluri (insting). Naluri merupakan 

tabi’at yang dibawa sejak lahir yang merupakan suatu 

pembawaan asli. Pengaruh naluri pada diri seseorang sangat 

tergantung pada penyalurannya. Naluri dapat menjerumuskan 

manusia pada kehinaan, tetapi dapat juga mengangakat kepada 

derajat yang tinggi, jika naluri disalurkan kepada hal baik 

dengan tuntunan kebenaran.
38

 Dengan potensi naluri itulah 

                                                             
38 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter (Bandung: Alfabeta, 2014), 20 
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manusia dapat memproduk aneka corak perilaku yang sesuai 

pula dengan corak instingnya.
39

 

2) Adat atau kebiasaan (habit) 

Salah satu faktor penting dalam tingkah laku 

manusia adalah kebiasaan, karena sikap dan perilaku yang 

menjadi akhlak (karakter) sangat erat sekali dengan 

kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-

ulang sehingga mudah untuk dikerjakan.
40

  Suatu perbuatan 

yang berulang-ulang dan telah menjadi kebiasaan akan 

dikerjakan dalam waktu singkat, menghemat waktu dan 

perhatian. Contohnya ketika seseorang sudah pandai 

menulis dengan sedikit waktu dan perhatian akan 

menghasilkan tulisan yang banyak.
41

 

3) Kehendak atau kemauan (iradah) 

Kemauan adalah salah satu kekuatan yang 

berlindung dibalik tingkah laku dan merupakan kekuatan 

yang mendorong manusia dengan sungguh-sungguh untuk 

berperilaku (berakhlak), sebab dari kehendak itulah 

menjelma suatu niat yang baik dan buruk. Kemauan 

mampu melangsungkan segala ide.
42

 

 

                                                             
39 Zubaedi, Desain Pedidikan Karakter: Konsepsi Dan Aplikasinya Dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Prenada Media, 2011), 179. 
40 Heri Guanwan, Pendidikan Karakter…, 20 
41 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter…, 179. 
42 Ibid., 20. 
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4) Suara batin atau suara hati 

Di dalam diri manusia terdapat suatu kekuatan yang 

sewaktu-waktu memberikan peringatan (isyarat), jika 

tingkah laku manusia berada diambang bahaya dan 

keburukan, maka kekuatan tersebut adalah suara batin atau 

suara hati. Suara batin berfungsi memperingatkan bahaya 

perbuatan buruk dan berusaha mencegahnya, di samping 

dorongan untuk melakukan perbuatan baik.
43

 

5) Keturunan  

Keturunan merupakan suatu faktor yang dapat 

mempengaruhi perbuatan manusia. Adapun sifat yang 

diturunkan orang tua terhadap anaknya itu bukan sifat yang 

tumbuh dengan matang karena pengaruh lingkungan, adat, 

dan pendidikan, melainkan sifat-sifat bawaan sejak lahir.
44

 

b. Faktor Ekstern (yang bersifat dari luar) 

Selain faktor intern, yang dapat mempengaruhi karakter, 

akhlak, moral, budi pekerti, dan etika manusia, juga terdapat 

faktor ekstern di antaranya adalah berikut ini. 

1) Pendidikan  

       Pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat besar 

dalam pembentukan karakter seseorang. Pendidikan ikut 

mematangkan kepribadian manusia sehingga tingkah 

                                                             
43 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter…, 20 
44 Ibid., 20 
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lakunya sesuai dengan pendidikan yang telah diterima 

seseorang baik pendidikan formal, informal, maupun 

nonformal. Betapa pentingnya faktor pendidikan itu, karena 

naluri yang terdapat pada seseorang dapat dibangun dengan 

baik dan terarah.
45

 

2) Lingkungan  

       Salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam 

terbentuknya corak sikap dan tingkah laku seseorang adalah 

faktor lingkungan di mana seseorang berada. Lingkungan 

artinya sesuatu yang melingkupi tubuh yang hidup, meliput 

tanah, udara, sedangkan lingkungan manusia adalah apa 

yang melingkupi manusia dalam arti seluas-luasnya.
46

 

B. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di 

Indonesia berasal dari empat sumber, yaitu: agama, pancasila, budaya, dan 

tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 

Sisdiknas).
47

 Dari empat sumber tersebut, teridentifikasi 18 nilai dalam 

pendidikan karakter adalah sebagai berikut ini. 

 

 

                                                             
45

 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter…, 21.  
46 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 133.  
47 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsep dan Aplikasinya Dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 74 
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a. Religius  

Religius yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
48

 Agama 

adalah keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan 

demi memperoleh ridha Allah dan atas dasar percaya atau iman 

kepada Allah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hari 

kemudian.
49

  

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa nilai religius merupakan 

pembentuk karakter yang sangat penting artinya. Manusia yang 

berkarakter adalah manusia yang religius. Religius dalam hal ini 

adalah penghayatan dan implementasi ajaran agama dalam kehidupan 

sehari-hari.
50

    

b. Jujur  

Jujur adalah perilaku yang didasarkan kepada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan dan pekerjaan.
51

 Secara harfiah, jujur berarti lurus hati, tidak 

berbohong, tidak curang. Jujur merupakan nilai penting yang harus 

dimiliki oleh setiap orang. Jujur tidak hanya diucapkan, tetapi juga 

harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Pepatah kuno mengatakan, 

“Kejujuran adala mata uang yang laku di mana-mana. Bawalah 
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50 Ibid., 124. 
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sekeping kejujuran dalam saku anda, maka itu telah melebihi mahkota 

raja diraja sekalipun. Nilai kejujuran sangat penting untuk 

ditumbuhkembangkan sebagai karakter, karena sekarang ini kejujuran 

semakin terkikis.
52

 

c. Toleransi  

Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

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

berbeda dari dirinya sendiri.
53

 Sikap toleran dalam implementasinya 

tidak hanya dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek 

spiritual dan moral yang berbeda, tetapi juga harus dilakukan terhadap 

aspek yang luas, termasuk aspek ideologi dan politik yang berbeda.
54

 

d. Disiplin 

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan 

suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada 

keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain 

adalah sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan 

tanpa pamrih. Disiplin tidak terbangun secara instan, namun 

dibutuhkan proses panjang agar disiplin menjadi kebiasaan yang 

melekat kuat dalam diri seorang anak. Tujuannya adalah untuk 

mengarahkan anak agar mereka belajar mengenai hal-hal baik yang 

merupakan persiapan bagi masa dewasa. Jika sejak dini sudah 
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ditanamkan disiplin, maka mereka akan menjadikannya sebagai  

kebiasaan dan bagian dari dirinya.
55

 

e. Kerja Keras  

Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
56

 Kerja keras ini penting 

sekali di tengah budaya instan yang semakin mewabah dalam berbagai 

bidang kehidupan. Harus ditanamkan pemahaman dan kesadaran di 

kalangan generasi muda bahwa tidak ada orang yang bisa 

mendapatkan apa yang dicita-citakan tanpa kerja keras.
57

 

f. Kreatif  

Kreatif adalah berfikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
58

 

Kreatif sebagai salah satu nilai character building sangat tepat, karena 

kreatif akan menjadikan seseorang tidak pasif. Jiwanya selalu gelisah 

(dalam makna positif), pikirannya terus berkembang, dan selalu 

melakukan kegiatan dalam kerangka pencarian hal-hal baru yang 

bermanfaat bagi kehidupan secara luas.
59
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g. Mandiri  

Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 

kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
60

 Mandiri pada 

dasarnya merupakan hasil dari proses pembelajaran yang berlangsung 

lama. Mandiri tidak selalu berkaitan dengan usia. Bisa saja seorang 

anak sudah memiliki sifat mandiri karena proses latihan atau karena 

faktor  kehidupan yang memaksanya untuk menjadi mandiri.
61

 

Pentingnya kemandirian harus mulai ditumbuhkan dan 

dikembangkan ke dalam diri anak sejak usia dini. Hal ini penting 

karena ada kecenderungan di kalangan orangtua sekarang ini untuk 

memberikan proteksi berlebihan terhadap anak-anaknya. Akibatnya 

anak memiliki ketergantungan yang tinggi juga terhadap orangtuanya. 

Sikap penting yang seharusnya dikembangkan oleh orangtua adalah 

memberi kesempatan yang luas kepada anak untuk berkembang dan 

proses. Dengan cara demikian, kemandirian anak-anak diharapkan 

dapat terwujud.
62

 

h. Demokratis  

Demokratis adalah cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
63

 Dalam 

konteks character building, ada beberapa prinsip yang dikembangkan 

untuk menumbuhkembangkan spirit demokrasi. Pertama, 
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menghormati pendapat orang lain. Artinya memberikan hak sama 

kepada orang lain untuk mendapatkan sesuai dengan karakteristik dan 

kualifikasi pemahamannya sendiri.
64

  

Kedua, berbaik sangka terhadap pendapat orang lain. Jika sejak 

awal kita memiliki pendapat buruk terhadap orang lain, maka apa 

yang dikatakannya akan selalu dilihat sebagai hal yang tidak benar. 

Menurut Jalaluddin Rakhmat yang dikutip oleh Ngainun Naim, buruk 

sangka menyebabkan berbagai penderitaan jiwa: marah, cemas, dan 

beragam emosi negatif lainnya. Ketiga, sikap fair terhadap pendapat 

orang lain. Sikap ini merpakan bagian dari kerangka operasional 

toleransi dalam perbedaan pendapat.
65

 

i. Rasa Ingin Tahu  

Rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat dan didengar.
66

 Sejak kecil setelah manusia dapat 

megenali lingkungannya, muncul berbagai pertanyaan: apa 

sesungguhnya, bagaimana sesuatu itu terjadi, dan mengapa demikian. 

Rasa ingin tahu ini menjadikan manusia tidak puas jika belum 

mendapat jawaban.
67
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j. Semangat Kebangsaan 

Semangat kebangsaan adalah cara berfikir, bertindak, dan 

berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas 

kepentingan pribadi dan kelompoknya.
68

 Semangat kebangsaan 

penting menjadi nilai pembentuk karakter karena meneguhkan arti dan 

makna penting sebagai warga negara. 

Secara praktis, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan semangat kebangsaan. Pertama, mempertinggi tingkat 

pendidikan sehingga mampu menimbang informasi yang layak ditiru 

dan menyeleksi informasi yang harus dibuang. Kedua, mengumpulkan 

informasi sebanyak mungkin tentang unsur budaya dunia sehingga 

membuat seseorang lebih arif dalam menyeleksi informasi yang 

berguna dan bermanfaat. Ketiga, mempertebal iman dan pengalaman 

agama agar terbentengi terhadap berbagai perubahan dan keragaman 

informasi.
69

   

k. Cinta Tanah Air 

Cinta tanah air adalah cara berfikir, bersikap dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosal, budaya, ekonomi, dan politik 

bangsa.
70

 Sekarang ini, kebutuhan terhadap semangat mencintai tanah 

air seharusnya semakin ditumbuhkembangkan di tengah gempuran 

globalisasi yang semakin tidak terkendali. Cinta tanah air tidak hanya 
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merefleksikan kepemilikan, tetapi juga bagaimana mengangkat harkat 

dan martabat bangsa ini dalam kompetisi global.
71

 

l. Menghargai Prestasi  

Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, 

dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
72

 Dalam 

iklim kehidupan sekarang ini, arus kompetisi kian ketat. Dalam 

konteks pengembangan karakter, penting untuk menanamkan 

menghargai prestasi kepada anak-anak. Prestasi menunjukkan adanya 

proses meraihnya. Jangan sampai anak-anak kita menjadi generasi 

yang hanya menyukai produk dan tidak meyukai proses. Menghargai 

prestasi merupakan bagian dari menghargai proses.
73

 

m. Bersahabat atau Komunikatif  

Bersahabat adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul dan bekerjasama dengan orang lain.
74

 Dalam 

pengembangan karakter, bersahabat harus mendapatkan perhatian 

yang serius. Jangan sampai anak-anak kita tumbuh menjadi manusia 

yang arogan, sok, dan tidak menghargai yang lainnya. Manusia 

membutuhkan kehadiran orang lain secara tulus. Memang, tidak 

mungkin semua relasi dibangun berdasarkan ketulusan, tetapi dalam 
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kehidupan ini, relasi berbasis ketulusan menjadi bagian yang tidak 

boleh diabaikan.
75

  

n. Cinta Damai  

Cinta damai adalah sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabakan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran 

dirinya.
76

 Budaya damai harus terus menerus ditumbuhkembangkan 

dalam berbagai aspek kehidupan. Kekerasan dalam berbagai 

bentuknya sekarang ini semakin banyak ditemukan. Harus ada 

kemauan dari berbagai pihak untuk membangun secara sistematis 

cinta damai menjadi budaya yang mengakar dalam kehidupan.
77

  

o. Gemar Membaca 

Gemar membaca adalah kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
78

 

Manusia berkarakter adalah manusia yang selalu gigih mencari 

pengetahuan. Ada banyak cara mendapatkan pengetahuan, salah 

satunya dengan kegiatan membaca. Lewat membaca, karakter 

seseorang semakin arif karena merasa bahwa pengetahuannya selalu 

kurang. Selalu ada banyak hal yang belum dikuasai sehingga tidak 

menjadikan dirinya sombong.
79

 

Tradisi membaca memang seyogyanya dibangun sejak dini. 

Membaca yang telah terbangun sejak dini ini memberikan peluang 
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dan kemungkinan memperoleh manfaat yang jauh lebih besar. 

Menurut Jalaluddin Rakhmat sebagaimana yang dikutip oleh Ngainun 

Naim bahwa bagi anak-anak, membaca mengembangkan 

perbendaharaan kata dan koneksi-koneksi baru pada sistem 

auditifnya.
80

 

p. Peduli Lingkungan  

Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, 

dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan 

alam yang sudah terjadi.
81

 Dalam kerangka character building, peduli 

lingkungan menjadi nilai yang penting untuk ditumbuhkembangkan. 

Manusia yang berkarakter adalah manusia yang memiliki kepedulian 

terhadap lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan 

fisik.
82

  

Peduli lingkungan akan lebih membekas dan berkembang 

menjadi kesadaran jika dibangun dalam keluarga sejak dini. 

Kesadaran ini semakin kukuh kalau sudah menjadi tradisi dalam 

keluarga. Jika kesadaran ini terbangun, maka besar kemungkinan 

berbagai persoalan lingkungan akan semakin berkurang.
83
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q. Peduli Sosial  

Peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan.
84

 Peduli maksudnya yaitu kemampuan menunjukkan 

pemahaman terhadap orang lain dengan memperlakukanya secara 

baik, dengan belas kasih, bersikap dermawan, dan dengan semangat 

memaafkan.
85

 Peduli terhadap sesama harus dilakukan tanpa pamrih 

yaitu tidak mengharapkan balasan atas pemberian atau bentuk apa pun 

yang kita lakukan kepada orang lain. Berkaitan dengan hal ini, penting 

merenungkan pendapat filsuf Deepak Chopra yang dikutip oleh 

Ngainun Naim. Beliau menyatakan, “Kalau kamu melayani sesama, 

kamu mendapatkan balasan yang lebih banyak. Kalau kamu 

memberikan hal yang baik, hal yang baik akan mengalir kepadamu”.
86

  

r. Tanggung Jawab  

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan 

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

budaya), negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
87

 Adapun menurut 

Thomas Lickona tanggungjawab meliputi peduli terhadap diri sendiri 

dan orang lain, memenuhi kewajiban, memberi konstribusi terhadap 

mayarakat, meringankan penderitaan orang lain, dan menciptakan 

                                                             
84 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter…,76 
85 Ibid., 79. 
86 Ngainun Naim, Character Building…, 212. 
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dunia yang lebih baik.
88

 Sikap tanggungjawab ini menurut Thomas 

Lickona berpasangan dengan sikap hormat (hormat terhadap diri 

sendiri, hak dan harga diri semua orang, dan lingkungan yang 

menunjang kehidupan). Sikap hormat adalah sisi pengendali 

moralitas, yaitu mencegah merusak sesuatu yang wajib kita hargai.
89

 

Tanggung jawab menghendaki kita untuk mengenali apa yang 

kita lakukan, karena kita bertanggung jawab pada akibat pilihan kita. 

Segala sesuatu yang akan kita perbuat dan putuskan harus didasarkan 

pada pertimbangan yang alasannya sangat mendalam dan tidak 

terburu-buru.
90

 

C. Akhlak 

1. Pengertian Akhlak 

Perkataan akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa 

Arab akhlaq, bentuk jamak kata khuluq atau al-khulq, yang secara 

etimologis berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabi'at. 

Dalam kepustakaan, akhlak diartikan juga sikap yang melahirkan 

perbuatan (perilaku, tingkah laku) mungkin baik atau buruk.
91

 Menurut 

Ibnu Athir sebagaimana dikutip oleh Erwin Yudi Prahara, hakikat 

makna khuluq adalah gambaran batin manusia yang tepat (yaitu jiwa 

dan sifat-sifatnya), sedangkan khalq merupakan gambaran bentuk 
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luarnya (raut muka, warna kulit, tinggi rendahnya tubuh dan lain 

sebagainya).
92

 

Adapun Akhlak secara terminologis memiliki beberapa makna 

seperti pendapat para ahli yang dikutip oleh Nasrul diantaranya: 

a. Abdul Hamid, mengatakan bahwa akhlak adalah ilmu tentang 

keutamaan yang harus dilakukan dengan cara mengikuti, sehingga 

jiwanya terisi dengan kebaikan. 

b. Ibnu Maskawih, mengatakan bahwa akhlak adalah keadaan yang 

melekat pada jiwa manusia yang berbuat dengan mudah tanpa 

melalui proses pemikiran dan pertimbangan.  

c. Imam Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan 

mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
93

 

Akhlak adalah sikap yang melahirkan perbuatan dan tingkah 

laku manusia. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam 

Islam. Pentingnya kedudukan akhlak dapat dilihat dari berbagai 

sunnah qauliyah (sunah dalam bentuk perkataan) Rasulullah. 

Diantaranya adalah "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan 

akhlak " (H.R. Ahmad).
94
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Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

akhlak adalah suatu sifat yang melekat dalam jiwa yang mendorong 

seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tanpa berfikir panjang. 

2. Ruang Lingkup Akhlak 

a. Akhlak terhadap Allah Swt 

1) Mencintai Allah melebihi cinta kepada apa dan siapapun juga 

dengan mempergunakan firman-Nya dalam al-qur'an sebagai 

pedoman hidup dan kehidupan  

2) Melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-

Nya  

3) Mengharapkan dan berusaha memperoleh keridaan Allah 

4) Menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar Allah setelah 

berikhtiar maksimal  

5) Memohon ampun dan bertaubat hanya kepada Allah 

6) Tawakal (berserah diri) kepada Allah.
95

 

b. Akhlak terhadap makhluk 

Akhlak terhadap makhluk dibagi menjadi dua, yaitu akhlak 

terhadap manusia dan akhlak terhadap bukan manusia. 

1) Akhlak terhadap manusia, dapat dirinci menjadi sebagai 

berikut:  

a) Akhlak terhadap Rasulullah, antara lain adalah dengan 

mencintai beliau dengan mengikuti semua sunnahnya, 
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menjadikan rasulullah sebagai idola dan suri tauladan 

dalam hidup.  

b) Akhlak terhadap orang tua, antara lain adalah mencintai 

mereka melebihi cinta kepada kerabat lain, merendahkan 

diri kepada keduanya diiringi perasaan kasih sayang, 

berkomunikasi dengan baik, lemah lembut, dan sopan serta 

mendoakan keselamatan dan memintakan ampun mereka 

kendatipun seorang atau keduanya telah meninggal dunia. 

c) Akhlak terhadap diri sendiri, antara lain adalah memelihara 

kesucian diri, menutup aurat, jujur dalam perkataan dan 

perbuatan, ikhlas, sabar, rendah hati, malu melakukan 

perbuatan jahat, menjauhi dengki dan dendam, berlaku adil 

terhadap diri sendiri dan orang lain, dan menjauhi segala 

perkataan dan perbuatan sia-sia.  

d) Akhlak terhadap keluarga atau kerabat, antara lain adalah 

saling membina rasa cinta dan kasih sayang, memelihara 

dan menjaga hubungan silaturahmi.  

e) Akhlak terhadap tetangga, antara lain adalah saling 

mengunjungi, saling bantu di waktu senang, lebih-lebih 

tatkala susah, saling beri memberi, saling menghormati, dan 

menghindari pertengkaran dan permusuhan.  

f) Akhlak terhadap masyarakat, antara lain adalah 

memuliakan tamu, menghormati nilai dan norma yang 
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berlaku di masyarakat, saling menolong dalam kebijakan, 

memberi makan fakir-miskin, bermusyawarah dalam segala 

urusan mengenai kepentingan bersama, mentaati putusan 

yang telah diambil
96

 

2) Akhlak terhadap bukan manusia (lingkungan hidup), antara lain 

adalah sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, 

menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewani dan nabati, 

fauna dan flora, yang sengaja diciptakan Tuhan untuk 

kepentingan manusia dan makhluk lainnya serta sayang 

terhadap sesama makhluk.
97

 

D. Sastra dan Fungsinya dalam Pendidikan 

1. Pengertian Sastra dan Fungsinya 

Istilah sastra berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tulisan 

atau karangan. Sastra biasanya diartikan sebagai karangan dengan 

bahasa yang indah dan isi yang baik. Bahasa yang indah artinya dapat 

menimbulkan kesan dan menghibur pembacanya. Isi yang baik artinya 

berguna dan mengandung nilai pendidikan.
98

 Karya sastra adalah 

ungkapan pribadi seseorang yang berupa pengalaman pemikiran, 
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perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran 

konkrit yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa.
99

 

Sastra adalah sebuah produk budaya, kreasi pengarang yang 

hidup dan terkait dengan tata kehidupan masyarakatnya. Karya sastra 

merupakan salah satu cerminan nilai-nilai budaya dan tidak terlepas 

dari sosial budaya serta kehidupan masyarakat yang digambarkannya. 

Sastra menyajikan gambaran kehidupan dan kehidupan itu sendiri 

sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial.
100

 

Jadi, karya sastra merupakan wujud ungkapan perasaan atau 

pengalaman hidup pengarang yang dituangkan dalam bentuk bahasa. 

Menurut Wellek dan Warren sebagaimana yang dikutip oleh 

Emzir dan Saifur Rohman, fungsi sastra adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai hiburan. Karya sastra adalah “pemanis” dalam kehidupan 

masyarakat sebab memberikan fantasi-fantasi yang 

menyenangkan bagi pembaca, karena sebagai hiburan dampak 

yang diperoleh adalah rasa senang. 

b. Sebagai renungan. Karya sastra difungsikan sebagai media untuk 

merenungkan nilai-nilai terdalam dari pembaca. Karena karya 

sastra berisi pengalaman-pengalaman manusia, pengalaman itu 

diungkapkan sedemikian rupa untuk memperoleh sari pati yang 

diinginkan 
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c. Sebagai bahasan pelajaran. Karya sastra difungsikan di tengah-

tengah masyarakat sebagai media pembelajaran bagi masyarakat. 

Karya sastra menuntun individu untuk menemukan nilai yang 

diungkapkan sebagai benar dan salah. 

d. Sebagai media komunikasi simbolik. Karya seni adalah sebuah 

media yang dipergunakan manusia untuk menjalin hubungan 

dengan dunia sekitarnya, karena ini komunikasi simbolik, para 

penerima tidak bisa langsung menerjemahkan kata-kata 

sebagaimana arti denotatif, tetapi harus menggunakan instrument 

konotatif. 

e. Sebagai pembuka paradigma berpikir. Sastra menurut Bronowski 

sebagaimana yang dikutip oleh Emzir dan Saifur Rohman, 

dijadikan sebagai media untuk membuka cakrawala masyarakat 

yang terkungkung oleh semangat zaman yang tidak disadarinya. 

Sastra menyadarkan masyarakat yang selama ini merasa dalam 

kenyataan yang sesungguhnya padahal sebetulnya hanya berada 

pada entitas yang mirip dengan kenyataan.
101

 

2. Pengertian Syair 

Kata syair berasal dari kata syi’ir yang diserap ke dalam bahasa 

Melayu-Indonesia. Syair adalah puisi atau karangan sastra melayu 

lama dengan bentuk terikat dan mementingkan irama sajak.
102

 Secara 

etimologis, syair (syi’ir) berasal dari bahasa Arab sya’ara atau syu’ura 
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yang berarti mengetahui dan merasakan, sedangkan secara 

terminologis, syair merupakan kalimat yang terikat oleh rima dan 

irama.
103

 Pengertian syair (syi’ir) menurut Tibanah yang dikutip oleh 

Ahmad Tohe adalah tuturan yang terikat oleh wazan (keseimbangan 

ketukan tiap bait) dan qafiah (kesamaan bunyi akhir tiap bait).
104

 

Istilah qafiah dapat disamakan dengan rima, yaitu kesamaan bunyi 

pada akhir bait. Sementara itu menurut Muzakka yang dikutip oleh 

Muhammad Khamim Jazuli, dilihat dari isinya, syair mencatat 

berbagai hal tentang tata karma, adat istiadat, agama, dan peribadatan 

serta keilmuan yang penampilannya itu dapat mempengaruhi perasaan 

pendengarnya.
105

  

Syair memiliki ciri-ciri antara lain; 1) teks tuturan 2) memiliki 

keseimbangan ketukan dalam tiap bait 3) memiliki kesamaan (bunyi) 

huruf di akhir masing-masing bait 4) memiliki kekuatan estetis, 

imajinatif, dan emotif yang intens 5) memuat perasaan, gagasan, dan 

rahasia ruhani manusia 6) dapat dibuat baik secara sadar dan 

direkayasa maupun bersifat intuitif dan tidak direkayasa, dan (7) 

tuturan yang mengungkapkan sesuatu secara tidak langsung.
106
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Dari pejelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa syair adalah 

ucapan atau tulisan yang terikat oleh rima dan irama serta di dalamnya 

mengandung unsur cerita atau nasihat yang secara tidak langsung 

disampaikan oleh penyair. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Sejarah Biografi KH. Bisri Musthofa 

1.  Kelahiran dan Silsilah Keluarga KH. Bisri Musthofa 

       KH. Bisri Musthofa lahir pada tahun 1915 M. di kampung 

Sawahan Gg. Palen Rembang, Jawa Tengah. Beliau adalah anak dari 

pasangan suami-istri H. Zainul Musthofa dan Chodijah yang telah 

memberinya nama Mashadi.
107

 Ayahnya, H. Zainal Musthofa adalah 

seorang saudagar kaya yang dermawan dan sangat menyukai ulama. 

Adapun ibundanya, Chodijah adalah perempuan yang masih memiliki 

darah Makassar. Ayah Chodijah, E. Zajjadi adalah putra Makassar 

tulen, putra dari pasangan E. Sjamsuddin dan Datuk Dijjah.
108

 

       Mashadi atau Bisri Musthofa adalah anak dari empat bersaudara, 

yaitu Mashadi, Salamah (Aminah), Misbach, dan Ma’sum yang 

merupakan anak-anak kandung dari pasangan H. Zainul Musthofa dan 

Chodijah. Selain itu, pasangan ini juga mempunyai anak-anak tiri dari 

suami atau istri sebelumnya. Sebelum H. Zainal Musthofa menikah 

dengan Chodijah, beliau telah menikah dengan Dakilah dan 

mendapatkan dua orang anak, yaitu H. Zuhdi dan H. Maskanah. 
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Adapun Chodijah sebelumnya juga telah menikah dengan Dalimin dan 

juga mendapatkan dua orang anak, yaitu Achmad dan Tasmin.
109

 

Dakilah dan Dalimin adalah putra dan putri dari Mbah Suro Dobel. 

Jadi KH. Zainal dan Chodijah, sama-sama pernah menjadi menantu 

dari Mbah Suro Dobel.
110

 

       Pada tahun 1923 M Mashadi diajak oleh bapaknya untuk ikut 

bersama-sama sekeluarga menunaikan rukun Islam kelima, yaitu 

ibadah haji. Kepergian ke tanah suci itu dengan menggunakan kapal 

haji milik Chasan-Imazi Bombay dan naik dari pelabuhan Rembang. 

Dalam menunaikan ibadah haji tersebut H. Zainul Musthofa sering 

sakit-sakitan. Sampai wukuf di Arafah, ia menginap di Mina, thawaf 

dan sa’i juga dalam keadaan sakit, sehingga ketika itu beliau harus 

ditandu. Selesai ibadah haji dan akan berangkat ke Jeddah untuk terus 

ke Indonesia, sang ayah, H. Zainul Musthofa dalam keadaan sakit 

keras. Di saat sirine kapal menggema sebagai tanda kapal akan 

diberangkatkan, wafatlah  sang ayah dalam usia 63 tahun. Jenazahnya 

kemudian dimakamkan di pemakanan Jeddah. Sejak beliau pulang 

dari haji, Mashadi mengganti namanya dengan Bisri. Selanjutnya 

beliau dikenal dengan nama Bisri Musthofa.
111

 

2. Masa Pendidikan KH. Bisri Musthofa 

       Bisri Musthofa lahir dalam lingkungan pesantren, karena memang 

ayahnya seorang kyai. Sejak umur tujuh tahun, Bisri belajar di sekolah 
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Jawa Ongko 2 di Rembang. Di sekolah ini Bisri tidak sampai selesai, 

karena ketika hampir naik kelas dua Bisri terpaksa meninggalkan 

sekolah, tepatnya diajak orangtuanya menunaikkan ibadah haji.
112

 

       Sepulang dari tanah suci, H. Zuhdi kakak tiri Bisri, mendaftarkan 

Bisri ke sekolah HIS (Hollands Inlands School) di Rembang. Pada 

waktu itu di Rembang terdapat tiga macam sekolah, yaitu: 

a. Eropese School, di mana muridnya terdiri dari anak-anak priyayi 

tinggi, seperti anak-anak bupati, asisten residen, dan lain-lain. 

b. HIS (Hollands Inlands School), di mana murid-muridnya terdiri 

dari anak-anak pegawai negeri yang penghasilannya tetap. Uang 

sekolahnya sekitar Rp 3 sampai Rp 7. 

c. Sekolah Jawa (Sekolah Ongko 2), di mana murid-muridnya 

terdiri dari anak-anak kampung, anak pedagang, anak tukang. 

Uang sekolahnya sekitar Rp 0,1 sampai Rp 1,25.  

       Bisri diterima masuk sekolah HIS, sebab dia diakui sebagai 

keluarga Raden Sudjono, mantri guru HIS yang bertempat tinggal di 

Sawahan, Rembang, Jawa Tengah dan menjadi tetangga keluarga 

Bisri. Akan tetapi, setelah KH. Cholil Kasingan mengetahui bahwa 

Bisri sekolah di HIS, beliau langsung datang ke rumah H. Zuhdi di 

Sawahan dan memberikan nasihat untuk membatalkan dan mencabut 

dari pendaftaran masuk sekolah di HIS. Hal ini dilakukan oleh  KH 

Cholil dengan alasan bahwa HIS adalah sekolah milik penjajah 
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Belanda yang dikhususkan bagi para anak pegawai negeri yang 

berpenghasilan tetap. Adapun Bisri hanya anak seorang pedagang dan 

tidak boleh mengaku atau diakui sebagai keluarga orang lain hanya 

untuk bisa belajar di sana. Selanjutnya, Bisri masuk sekolah Ongko 2. 

Bisri menyelesaikan sekolah Ongko 2 selama tiga tahun dan lulus 

dengan mendapatkan sertifikat.
113

 

       Pada tahun 1925 M, pada saat itu Bisri berumur 10 tahun. Bisri 

bersama dengan H. Muslich (Maskub) oleh kakanya, H. Zuhdi diantar 

ke Pondok Pesantren Kajen, pimpinan KH. Chasbullah untuk 

melanjutkan pendidikan.
114

 Selanjutnya pada tahun 1930 M, Bisri 

belajar di pesantren Kasingan pimpinan KH. Cholil.
115

 

       Di pesantren itu, Bisri tidak lagsung mengaji kepada KH. Cholil, 

akan tetapi terlebih dahulu ia belajar mengaji kepada Suja’i ipar KH. 

Cholil. Hal ini dilakukan selain Bisri belum siap mengaji kepada KH. 

Cholil juga untuk membuktikan kepada teman-temannya bahwa ia 

akan mampu dan untuk mempersiapkan diri nantinya mengaji secara 

langsung kepada KH. Cholil.  

       Oleh Suja’i, Bisri tidak diajari bermacam-macam kitab, tetapi ia 

hanya dajari kitab Alfiyah Ibnu Ma>lik, sehingga akhirnya Bisri 

menjadi santri yang sangat menguasai kitab tersebut. Satu tahun 

kemudian Bisri mulai ikut mengaji kitab Fath{ul Mu’in. Setelah selesai 
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belajar kedua kitab tersebut (Alfiyah dan Fath{ul Mu’in), barulah Bisri 

mempelajari kitab-kitab yang lain, di antaranya Fath{ul Wahhab, Iqna’, 

Jam’ul Jamawi, Uqudul Umam, dan lain-lain.
116

 

       Pada tahun 1932 M, Bisri meminta restu kepada KH. Cholil untuk 

pindah ke pesantren Tremas, waktu itu diasuh oleh Kyai Dimyati. 

Permintaan restu tersebut tidak dikabulkan oleh sang kyai. Bahkan 

KH. Cholil dengan nada lantang dan keras melarang Bisri untuk ke 

Tremas. Akhirnya Bisri menuruti titah KH. Cholil dangan tidak jadi 

pergi ke Tremas. Bisri tidak berani melanggar titah KH. Cholil. 

Selanjutnya Bisri tetap tinggal di Kasingan. Belakangan diketahui 

bahwa KH. Cholil berminat mengambil Bisri menjadi menantunya, 

yaitu keinginan untuk menikahkan Bisri dengan Puterinya bernama 

Ma’rufah.
117

  

       Di bulan Sya’ban pada tahun perkawinan Bisri dan Ma’rufah, 

KH. Cholil memerintahkan Bisri untuk turut khataman kitab Bukhari 

Muslim kepada Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari di Tebuireng 

Jombang Jawa Timur. Pengajian mulai tanggal 21 Sya’ban 1354H, 

tetapi yang dibaca adalah kitab Muslim dan Tajrid Bukhari. Pada 

tanggal 10 Ramadhan 1354H, KH. Hasyim Asy’ari jatuh sakit dan 

pengajiannya dilanjutkan oleh KH. Ilyas untuk meneruskan pengajian 
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kitab Muslim dan KH. Baidhowi untuk meneruskan pengajian kitab 

Tajrid Bukha>ri.118
 

       Sebagaimana diketahui Bisri telah mejadi menantu KH. Cholil. 

Menjadi menantu kyai enak-enak susah. Bagi yang pintar memang 

enak karena bisa langsung ikut mengajar, tetapi bagi yang ilmunya 

pas-pasan adalah suatu hal yang susah dan membingunggkan. Hal ini 

yang dialami oleh Bisri. Bisri ingin meninggalkan Rembang untuk 

belajar lagi dan memperdalam ilmu, sehingga ketika musim haji tiba, 

Bisri nekat pergi ke Makkah dengan uang tabungan dan hasil jual 

kitab Bijurumi Iqna’ kitab milik KH. Cholil. Harga tiket berangkat 

haji pada waktu itu adalah Rp. 185. Pada tahun 1936 M berangkatlah 

Bisri ke Makkah untuk ibadah haji tanpa bekal yang cukup. Selama di 

Makkah ia menumpang di rumah Syaikh Chamid Said sebagai 

khodam atau pembantu. 

       Menjelang rombongan haji pulang ke tanah air, Bisri sedih 

teringat bahwa dirinya menjadi menantu seorang kiai dengan ilmu 

yang pas-pasan, sehingga bersama dua orang temannya, yaitu Suyuti 

Cholil dan Zuhdi dari Tuban, Bisri memutuskan bermukim untuk 

memperdalam ilmunya di Makkah. Di sinilah Bisri berguru kepada 

KH. Bakir, Syaikh Umar Chamdan al-Maghribi, Syekh Maliki, Sayyid 

Amin, Syaikh Hasan Masysyath, Sayyid Alawin, dan KH. Abdul 

Muhaimin. 
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       Selama setahun KH. Bisri belajar di Makkah. Pada musim haji 

berikutnya KH. Bisri mendapatkan surat dari KH. Cholil yang isinya 

bahwa ia harus segera pulang ke Rembang. Dengan berat hati 

akhirnya KH. Bisri bersama kedua temannya pulang kembali ke 

Rembang pada tahun 1937 M.
119

 

3. Masa Perkawinan dan Keluarga 

       Pada bulan Juni 1935 atau 17 Rajab 1354 H dilaksankan sebuah 

akad pernikahan antara Bisri dengan Ma’rufah binti KH. Cholil. Pada 

waktu itu Bisri berumur 20 tahun dan Ma’rufah 10 tahun.  

       Setelah menikah status adalah menantu dari KH. Cholil, sehingga 

ia harus ikut membantu mengajar kitab-kitab kepada para santri. 

Apalagi pada tahun 1937 M setelah KH. Bisri kembali dari Makkah, 

maka tugas dan waktu mengajarnya smakin bertambah. Hal tersebut 

berjalan selama satu setengah tahun. Setelah itu, datanglah musibah 

besar, yaitu pada tanggal 2 Rabiul Tsani 1358 H (1939 M) mertua 

sekaligus gurunya, yaitu Syaikhuna KH. Cholil wafat.
120

 

       Pada akhir tahun 1945, KH. Bisri membangun pesantren dengan 

nama Raudhatut Thalibin, kelanjutan pesantren KH. Cholil Kasingan 

yang bubar pada masa pendudukan Jepang tahun 1943. Pesantren 

tersebut dibangun di atas tanah peninggalan H. Zainul Musthofa.
121

 

       Selama menjadi suami dari Nyai Marfu’ah, KH. Bisri dikaruniai 

delapan orang anak, yaitu Cholil (lahir tahun 1941), Musthofa (lahir 
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tahun 1943), Adieb (lahir tahun 1950), Faridah (lahir tahun 1952), 

Najichah (lahir tahun 1955), Labib (lahir tahun 1956), Nihayah (lahir 

tahun 1958), dan Atikah (lahir tahun 1964). 

       Seiring berjalannya waktu tanpa sepengetahuan keluarga 

termasuk istrinya sendiri Nyai Ma’rufah, KH. Bisri kemudian 

menikah lagi dengan seorang perempuan asal Tegal Jawa Tengah 

yang bernama Umi Atiyah. Peristiwa itu terjadi kira-kira pada tahun 

1967 M. Dalam pernikahan tersebut KH. Bisri dikaruniai seorang 

anak laki-laki bernama Maemun.
122

 

4. Karya-Karya KH. Bisri Musthofa 

       Hasil karya KH. Bisri Musthofa umumnya mengenai masalah 

keagamaan yang meliputi berbagai bidang, di antaranya: ilmu Tafsir 

dan Tafsir, ilmu Hadits dan Hadits, ilmu Nahwu, ilmu Shorof, Fiqih, 

Akhlak, dan lain sebagainya. Kesemuanya kurang lebih berjumlah 176 

judul. Bahasa yang dipakai bervariasi, ada yang berbahasa Jawa 

bertuliskan Arab pegon, ada yang berbahasa Indonesia bertuliskan 

Arab pegon, ada yang berbahasa Indonesia bertuliskan huruf Latin, 

dan ada juga yang menggunakan bahasa Arab. Adapun hasil karya-

karyanya yang berjumlah 176 itu Ahmad Zainul Huda tidak dapat 

mendapatkan data yang lengkap, sehingga hanya bisa disebutkan 

beberapa karya saja.
123
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       Karya-karya KH. Bisri Musthofa jika diklasifikasikan 

berdasarkan bidang keilmuan adalah sebagai berikut ini. 

a. Bidang Tafsir 

       Karangannya yang paling terkenal adalah tafsir al-Ibri>z, 

selain itu KH. Bisri Musthofa juga menyusun kitab tafsir Surat 

Yasin. Tafsir ini bersifat sangat singkat dapat digunakan para 

santri serta para da’i di pedesaan. Termasuk karya beliau dalam 

bidang tafsir ini adalah kitab al-Iksier yang berarti “Pengantar 

Ilmu Tafsir” ditulis sengaja untuk para santri yang sedang 

mempelajari ilmu tafsir. 

b. Hadits  

1) Sulamu al-Afha>m, terdiri dari 4 jilid, berupa tarjamah dan 

penjelasan. Di dalamnya memuat hadits-hadits hukum syara’ 

secara lengkap dengan keterangan yang sederhana. 

2) Al-Azwad al-Must}afawiyah, berisi tafsiran hadits al-Arba’i>n 

an-Nawawi>y untuk para santri pada tingkatan Tsanawiyah. 

3) Al-Mandhomatul Baiquny, yang berisi ilmu Must}alah al-

Hadits yang berbentuk nadham yang diberi nama. 

c. Aqidah 

1) Rawihah al-Aqwam 

2) Durrah al-Baya>n 

Keduanya merupakan karya terjemahan kitab Tauhid atau 

Aqidah yang dipelajari oleh para santri pada tingkat pemula 
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(dasar) dan berisi aliran Ahlussunnah wal Jamaa’ah. 

Karyanya di bidang Aqidah ini terutama sedang belajar pada 

tingkat pemula. 

d. Syari’ah 

1) Sullam al-Afha>m li> Ma’rifati al-Adillati al-Ahka>m fi> Bulu>ghi 

al-Mara>m 

2) Al-Qawa>’id Bahiyyah, tuntunan shalat dan manasik haji. 

3) Islam dan shalat 

e. Akhlak/Tasawuf 

1) Was}a>ya> al-Aba>’ lilabna>’ 

2) Syi’ir Ngudi Susilo 

3) Mitra Sejati 

4) Qashidah al-Ta’liqul Mufi>dah (syarah dari Qashidah al-

Munfarijah karya Syeikh Yusu<f al-Tauziri dari Tunisia) 

Di bidang akhlak, KH. Bisri Musthofa termasuk orang yang 

sangat memprihatinkan kondisi kemrosotan moral generasi 

muda. Lewat karya-karyanya di bidang akhlak itulah KH. 

Bisri Musthofa menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada 

generasi muda.
124

 

f. Ilmu Bahasa Arab 

1) Al-Jurrumiyyah 

2) Naz}a>m al-‘Imri>t}i> 

                                                             
124 (Online).  http://emka.web.id/ke-nu-an/2011/kyaipedia-kh-bisri-mustofa-rembang, 

diakses pada 20 April 2018.  

http://emka.web.id/ke-nu-an/2011/kyaipedia-kh-bisri-mustofa-rembang
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3) Alfiyah ibn Ma>lik 

4) Naz{a>m al-Maqs}u>d 

5) Sharah} al-Jauhar al-Maknu>n 

g. Ilmu Mantiq/Logika 

       Tarjamah al-Sullam al-Munawwaraq memuat dasar-dasar 

berpikir yang sekarang lebih dikenal dengan ilmu Mantiq atau 

logika. Isinya sangat sederhana tetapi sangat jelas dan praktis. 

Mudah dipahami, banyak contoh-contoh yang dapat ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

h. Sejarah 

1) Al-Nibrasy 

2) Tari>h} al-Anbiya>’ 

3) Tari>h{ul auliya’ 

i. Bidang-bidang lain 

       Buku tuntunan bagi para modin berjudul Imamuddien, 

bukunya Tiryaqul Aghyar merupakan terjemahan dari Qas}idah 

Burdah al-Mukhta>r. Kitab kumpulan do’a yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari berjudul al-Haqi>bah (dua jilid). 

Buku kumpulan khutbah al-Id}a>mah al-Jumu>’iyyah (enam jilid), 

Islam dan Keluarga Berencana, buku cerita humor Kasykul (tiga 

jilid), Syi’ir-Syi’ir, Naskah Sandiwara, Metode Berpidato, dan 

lain-lain.  
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       Karya-karya KH. Bisri Musthofa tersebut pada umumnya 

ditujukan pada dua kelompok sasaran. Pertama, kelompok santri 

yang sedang belajar di Pesantren. Karya-karyanya berupa ilmu 

nah}wu, ilmu s}araf, ilmu mant}iq, ilmu bala>ghah. Kedua, 

masyarakat umum di pedesaan yang giat dalam pengajian di surau 

atau langgar. Dalam hal ini karya-karya untuk mereka ini lebih 

banyak berupa ilmu-ilmu praktis yang berkaitan dengan soal 

ibadah.
125

 

5. Kepribadian KH. Bisri Musthofa 

       KH. Bisri Musthofa mempunyai perawakan besar, tinggi, dan 

gagah yang menimbulkan kesan meyakinkan dan menyenangkan. Di 

antara sifat-sifat keteladanan yang menonjol dari beliau adalah sebagai 

berikut: 

a. Memiliki kasih sayang yang besar kepada sesama, terutama kepada 

santri. 

Kasih sayang beliau kepada santri-santrinya tampak menonjol 

ketika beliau menghadiri undangan dakwah di luar kota. Pada saat 

naik podium beliau selalu berdo’a untuk para santri dan putra-

putranya:“Ya Allah, apabila amal dakwah ini Tuan terima, sudilah 

Tuan menganugerahkan imbalan berupa futuh (terbukanya pintu 

ilmu dan terungkapnya tabir kebodohan) bagi para santri dan 

anak-anak saya”. Setelah selesai pengajian beliau berusaha untuk 

                                                             
125 Ahmad Zainul Huda, Mutiara Pesantren:…, 74. 
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selalu pulang malam, karena paginya mengajar para santri yang 

disayanginya. 

b. Sangat dermawan 

Banyak orang yang secara materi telah menerima tetesan 

kedermawanannya, karena terlalu dermawan KH. Bisri Musthofa 

sering ditipu oleh orang-orang yang suka memanfaatkan 

kedermawanannya dengan pura-pura sangat membutuhkan 

pertolongan.
126

 

c. Memiliki pendirian yang teguh 

KH. Bisri Musthofa orang yang teguh dalam berpendirian, beliau 

berpegang pada semboyan bahwa “seorang mukmin yang kuat, 

lebih baik dari seorang mukmin yang lemah”. Pada waktu presiden 

Suharto berjanji akan menjadikannya sebagai Menteri dan akan 

membangun pesantren Rembang yang diasuh oleh KH. Bisri 

Musthofa dengan syarat beliau harus mau membantu dan masuk 

Golkar, akan tetapi sikap beliau tetap teguh menolak tawaran 

tersebut. 

d. Menghormati cendekiawan tanpa memandang golongan dan asal-

muasalnya. 

KH. Bisri Musthofa adalah sosok yang mnghormati orang yang 

cerdas dan pandai. Beliau sangat sayang dan menghargai santrinya 

yang cerdas. Beliau juga sangat menghormati orang yang 

                                                             
126 Ibid., 75.  
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pemikirannya luas. KH. Bisri sangat mengagumi Sukarno, karena 

pemikirannya yang cemerlang. 

e. Memiliki ambisi yang besar dalam meraih kesuksesan, ulet, dan 

kreatif dalam berusaha. 

f. Suka bergaul dengan orang-orang kecil atau rakyat bawah.  

KH. Bisri sering dijuluki sebagai pemimpin yang dekat dengan 

rakyat, tokoh yang populis. Beliau tidak membeda-bedakan dalam 

pergaulan, termasuk bergaul dengan rakyat kecil, anak-anak 

jalanan, termasuk orang-orang yang oleh masyarakatnya 

dikucilkan.  

g. Sangat menghormati guru atau kiai 

Penghormatan kepada orang yang pandai itu lebih-lebih dilakukan 

oleh KH. Bisri Musthofa kepada gurunya. Beliau sangat 

menghormati Kyai Cholil yang telah memberikannya ilmu dan 

mengajarinya tetang banyak hal. Setiap beliau mengajar pasti 

sebelumnya berdo’a untuk kebaikan gurunya tersebut. 

h. Humoris 

Dalam setiap pidatonya KH. Bisri Musthofa tidak pernah 

meninggalkan humornya. Hal ini juga dilakukannya ketika beliau 

mengajar para santrinya. Ini semua dilakukannya agar para santri 

menyimak pembelajaran dan tidak mengantuk.
127

 

 

                                                             
127 Ahmad Zainul Huda, Mutiara Pesantren:…, 77. 
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B. Deskripsi Kitab Syair Mitra Sejati 

       Syair Mitra Sejati berbentuk sebuah buku berukuran 13 cm x 18 cm. 

Terdiri dari 8 halaman. Lembaran bagian luar kitab Mitra Sejati berwarna 

dasar merah muda dengan kombinasi warna merah. Pada bagian atas 

terdapat tulisan “Mitra Sejati” yang ditulis tebal dan menggunakan tinta 

warna hijau. Di bawah tulisan “Mitra Sejati” terdapat tulisan “Nerangake 

ing Bab Budi Pekerti” serta tulisan “kaanggit dining al-Fakir Ilaih ta’ala”. 

Selanjutnya terdapat tulisan “Kyai Bisri” dan terdapat tulisan “Rembang” 

di bawahnya. Di setiap pojok halaman sampul terdapat hiasan berupa 

ukiran berwarna hijau. Kitab terbitan Ahmad bin Sa’ad Nabahan wa 

Waladihi ini menggunkan jenis kertas Belanda. Naskah ini ditulis dengan 

huruf Arab Jawa (pegon) dengan menggunakan bahasa Jawa. Kondisi 

kitab cukup baik dan masih jelas untuk dibaca.
128

  

 

Gambar 3.1 Sampul Kitab Syair Mitra Sejati 

        Urutan dari kitab syair ini secara keseluruhan, yaitu pada awal kitab 

terdapat syair yang berbunyi: 

                                                             
128 Moh. Ahsan Shohifur Rizal, Piranti Estetika dan Nilai Pendidikan Singir Mitera Sejati 

dan Ngudi Susila Karya Kiai Bisri Musthof, (Online), (http://karya-

ilmiah.um.ac.id/index.php/disertasi/article/view/50907, diakses 20 Maret 2018). 

http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/disertasi/article/view/50907
http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/disertasi/article/view/50907
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ْى لْسُت لِْلِفْردهْوِس اهْىًلا  ْا هِ ْ  ِ  اه ْػ ه   هلهى  ه رِ  وه ه # ِاَلِه  
ْ ِب اْل هِ ْ  ِ # فػهههْب ِِلْ تػهْ بهةا وهاْغِفْر ُذ ُػْ ِب  فهِ  َّن ه غه ِفُر الله  
 

Dilanjutkan dengan gambaran secara umum isi kitab syair Mitra Sejati, 

yaitu membahas pendidikan akhlak beserta problematika yang dihadapi 

khususnya lunturnya akhlak para remaja, baik dalam pergaulan maupun 

akhlak terhadap orang tuanya. Seperti yang disebutkan dalam 5 bait syair 

berikut: 

ط ط  كرام  سرط  ب د كغ كم تى# سبب ايكى ش ر  نداراكى دوك    
Sebab iki syi’ir nerangake duga # Tata karma sarta budi kang prayoga 

اورا كراص   ك  دوص  ب   ب ِل# ايكىم  ص اك و ب  ت ووغكغ  ِل   
Iki mangsa akeh banget wong kang lali # Ora kerasa laku dosa bola-bali 

مرك  سغكغ فرك  ؤلن بن دين ىن#  اك و ب جو فدا روسأ فكرتٌت   
Akeh bocah padha rusak pakertine # Merga saking pergaulan 

sabendinane 

اورا مندا د  ت ت ر  ايب رام #  نىت اورا فدا اوفني اغ اك م    
Nganti ora padha open ing agama # Ora mandi dituturi ibu rama 

اكى م لو م لس ف س هعيني د  ايلي# مت ى  ىن بنج ر واىن اغ ووغ سف ه   
Temahana banjur wani ing wong sepuh # Yen dielengake malah males 

pisuh
129

 

       

       Kitab syair ini berisi 22 bab pembahasan. Pada beberapa bab awal 

syair ini menjelaskan pendidikan karakter tentang berhubungan dengan 

orang lain. Seperti yang dijelaskan pada bab pertama, yaitu tentang 

kemangnusaan (kemanusiaan), kemudian dilanjutkan dengan bab sikap 

anak marang bapak (sikap anak kepada bapak), sikap anak marang ibu 

(sikap anak terhadap ibu), sikap rakyat marang pemerintah (sikap rakyat 

terhadap pemerintah), sikap murid marang guru (sikap siswa terhadap 

                                                             
129 Ibid., 1 
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guru), sikap kita marang kanca (sikap kita terhadap teman), warnane tata 

karma (macam-macam tata karma), adab ngerungokake gunemane wong 

(adab mendengarkan pembeciraan orang), tata kramane guneman (tata 

karma berbicara), dan carane sesrawungan kang bagus (cara bergaul yang 

baik). 

       Pada beberapa bab dijelaskan ngrekso awak (memelihara badan), tata 

kramane mangan (tata cara makan), bab sandangan (tata cara berpakaian), 

bab omah lan kamar (tentang rumah dan kamar), kewajiban wong dewasa 

(kewajiban orang dewasa), bab gemi (tentang hemat), bab ziyarah lan tata 

krama (tentang bertamu dan tata kramanya), bab tilik wong lara (tentang 

menjenguk orang sakit), bab takziyah wong kepaten (tentang takziyah 

orang meninggal), walimahan (undangan), kemajuan lan kemajuan 

(kemajuan dan kemajuan), dan ditutup dengan bab kewajibane wong tuo 

(kewajiban orang tua).  

C. Materi Akhlak Madrasah Ibtidaiyah  

       Berikut adalah materi Akhlak Madrasah Ibtidaiyah yang disusun oleh 

Tim Pengembang dan Peningkatan Mutu Madrasah (TP2M) Kabupaten 

Ponorogo dalam Modul Aqidah Akhlak Kurikulum 2013:
130

 

Tabel 3.1 Materi Akhlak Madrasah Ibtidaiyah 

1. Materi Akhlak Kelas I (Satu) 

Semester Ganjil 

a. Membiasakan Hidup Bersih, 

Kasih Sayang, dan Rukun 

Semester Genap 

a. Adab Belajar dan Bermain 

b. Adab Makan dan Minum 

                                                             
130 Tim Pengembang dan Peningkatan Mutu Madrasah (TP2M) Kabupaten Ponorogo, 

Modul Aqidah Akhlak Kurikulum 2013 Kelas I-VI Madrasah Ibtidaiyah kelas. 
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Lanjutan tabel 3.1 

b. Adab Mandi dan Berpakaian 

c. Menghindari Hidup Kotor 

c. Akhlak Terpuji (Ramah dan 

Sopan Santun Terhadap 

Orang Tua dan Guru) 

d. Menghindari Akhlak Tercela 

(Berbicara Kotor dan 

Berbohong) 

2. Materi akhlak kelas II (Dua) 

Semester Ganjil 

a. Akhlak Terpuji (Bersyukur, 

Hidup Sederhana, dan Rendah 

Hati) 

b. Akhlak Tercela 

(Sombong/Angkuh) 

c. Adab Bersin 

 

Semester Genap 

a. Akhlak Terpuji (Jujur, Rajin, 

Dan Percaya Diri) 

b. Akhlak Tercela (Malas) 

c. Adab Belajar dan Bermain 

3. Materi Akhlak kelas III (Tiga) 

Semester Ganjil 

a. Akhlak terpuji (Rendah Hati, 

Santun, Ikhlas, Kasih Sayang, 

dan Taat) 

b. Akhlak Terpuji (Patuh dan Taat 

Terhadap Orang Tua) 

c. Akhlak Tercela (Durhaka 

Terhadap Orang Tua) 

Semester Genap 

a. Akhlak Terpuji (Rukun dan 

Tolong Menolong) 

b. Akhlakul Karimah Terhadap 

Saudara 

4. Materi Akhlak Kelas IV (Empat) 

Semester Ganjil 

a. Akhlak Terpuji (Hormat dan 

Patuh) 

b. Akhlak Terpuji (Sabar dan 

Tabah dalam Menghadapi 

Cobaan) 

c. Menghindari Akhlak Tercela 

Melalui Kisah Tsa’labah 

Semester Genap 

a. Akhlak Terpuji (Adab 

Bertamu dan Berteman) 

b. Akhlak Tercela (Menghindari 

Perilaku Munafik) 

5. Materi Akhlak Kelas V (Lima) 

Semester Ganjil 

a. Akhlak Terpuji (Adab Ketika 

Di Tempat Ibadah dan Tempat 

Umum) 

b. Akhlak Terpuji (Teguh 

Pendirian, Dermawan, Optimis,  

Semester Genap 

a. Akhlak Terpuji 

(Keharmonisan Dengan 

Tetangga dan Masyarakat) 

b. Akhlak Tercela (Pesimis, 

Bergantung, Serakah, dan  
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Lanjutan tabel 3.1 

Qana’ah, dan Tawakal) c. Putus Asa)  

d. Menghindari Akhlak Tercela 

(Kikir dan Serakah yang 

Dimiliki Qarun) 

6. Materi Akhlak Kelas VI (Enam) 

Semester Ganjil 

a. Akhlak Terpuji (Bertanggung 

Jawab, Adil, dan Bijaksana) 

b. Akhlak Tercela (Marah, Fasik, 

Murtad) 

Semester Genap 

a. Akhlak Terpuji (Sabar dan 

Taubat) 

b. Akhlak Terpuji (Akhlak Baik 

Terhadap Binatang, 

Tumbuhan, dan Lingkungan) 

 

Pemaparan tebel tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua pembahasan 

terkait materi Akhlak Madrasah Ibtidaiyah yaitu akhlak terpuji dan akhlak 

tercela. 

       Akhlak terpuji disebut akhlak mah{mu>dah. Akhlak terpuji dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak perilaku terpuji yang 

dapat kita lakukan, di antaranya adalah menjaga kebersihan, beretika (etika 

bertamu, etika belajar, etika makan dan minum, etika mandi, etika 

berpakaian, etika bersin, etika di tempat umum dan di tempat ibadah), 

bersyukur, jujur, ikhlas, sabar, rukun, ramah, santun, rajin, qana’ah, 

tawakal, rendah hati, tolong menolong, patuh dan taat, dermawan, dan lain 

sebagainya. 

       Akhlak tercela atau disebut akhlak madhmu>mah adalah segala macam 

bentuk perbuatan, ucapan, dan perasaan seseorang yang bisa merugikan 

diri sendiri bahkan dapat mendatangkan dosa. Ada banyak macam dari 

akhlak tercela marak terjadi di masyarakat, di antaranya adalah berkata 
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kotor, munafik, serakah, sombong, malas, putus asa, kikir, fasik, murtad, 

durhaka, dan lain sebagainya. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Nilai-Nilai Karakter dalam Syair Mitra Sejati Karya KH. Bisri 

Musthofa 

       Kitab syair Mitra Sejati merupakan karya KH. Bisri Musthofa, dalam 

syair tersebut banyak terkandung nilai-nilai pendidikan, khususnya 

pendidikan karakter. Meskipun syair ini sudah ditulis oleh pengarang lebih 

dari 60 tahun yang lalu, penjelasan dalam syair ini masih relevan bagi 

kehidupan yang sekarang. Nilai-nilai pendidikan karakter dalam syair ini 

dapat diaplikasikan dalam dunia pendidikan, baik diterapkan dalam 

lingkungan pendidikan formal ataupun pendidikan nonformal.  

       Dari paparan data yang ada, peneliti menemukan beberapa nilai-nilai 

pendidikan karakter yang terdapat dalam syair Mitra Sejati. Berikut adalah 

analisis nilai-nilai karakter dalam syair Mitra Sejati karya KH. Bisri 

Musthofa yang dikembangkan di Indonesia: 

1. Religius 

       Dalam segala sisi kehidupan, manusia tidak pernah lepas dari 

faktor agama. Agama yang mengatur kehidupan manusia dengan 

Tuhannya maupun dengan makhluk lain serta lingkungannya. Rasa 

toleransi antar agama yang berkembang di Indonesia pun juga akan 

menjadi lebih baik. Namun, sayang sekali masih ada kurangnya 

kesadaran seseorang dalam hal keberagamaanya. 
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       KH. Bisri Musthofa dalam kutipan syairnya menjelaskan alasan 

pentingnya pendidikan agama pada bab “Mukaddimah” baris ke-5 

sampai 7: 

اورا كراص   ك  دوص  ب   ب ِل# م  ص اك و ب  ت ووغكغ  ِل  ايكى  
Iki mangsa akeh banget wong kang lali. Ora kerasa laku dosa bola 

bali. 

مرك  سغكغ فرك  ؤلن بن دين ن#  اك و ب جو فدا روسأ فكرتٌت   
Akeh bocah padha rusak pakertine. Merga saking pergaulan 

sabendinane 

اورا مندا د  ت ت ر  ايب رام #  نىت اورا فدا اوفني اغ اك م    
Nganti ora padha open ing agama. Ora mandi dituturi ibu rama

131
 

       Makna dari kutipan syair di atas adalah mayoritas orang yang 

hidup pada zaman modern ini hampir lupa bahkan tidak peduli lagi 

terhadap perbuatan dan hal-hal yang dilarang agama dan dapat 

menimbulkan dosa. Maksud dari kutipan syair tersebut lebih 

menunjukan bahwa agama sudah tidak dianggap penting. Pergaulan 

tanpa batasan yang meniru budaya barat dengan didukung 

perkembangan teknologi, juga dapat mempengaruhi perkembangan 

pendidikan pada anak. 

       Demikian juga yang terdapat pada kutipan syair dalam bab “Tata 

Cara Makan” baris ke-2 dan baris ke-4 yang menunjukan cara bersukur 

atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita serta senantiasa 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. 

كبني بركة جن ن رادا ك راغ  ووه # اوك  اج  ِل يب ت امس  اهلل  

                                                             
131 Bisri Musthofa, Syi’ir Mitra Sejati (Surabaya: Maktabah Ahmad bin Sa’ad Nabahan 

wa Waladihi, tt), 2. 
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Uga aja lali nyebut asma Allah. Kaben barakah najan rodok kurang 

lawuh 

رمف غ مغ ن م جى اهلل ترمي  ك سى# اج اوم غ ك   ج غك  كب ء ايسى   
Aja omong kala cangkem kebak isi. Rampung mangan muji Allah 

terimakasih
132

 

 

       Makna kutipan syair di atas memang lebih menunjukkan tentang 

etika ketika makan. Namun pada dasarnya, etika tersebut memiliki 

tujuan yang tidak tertulis, yaitu melakukan kegiatan apapun diawali 

dan diakhiri dengan berdo’a, guna untuk meningkatkan ketakwaan dan 

keimanan kepada Allah dengan cara selalu bersyukur atas segala 

nikmat yang diberikan dan senantiasa mengingat nama-Nya dalam 

keadaan apapun. Syair Mitra Sejati ini memberikan cara menanamkan 

pendidikan agama untuk diajarkan kepada siswa yang selanjutnya 

dapat dikembangkan sebagai salah satu karakter yang dimiliki siswa 

terutama dalam hal beragama. 

2. Jujur  

       Karakter terpenting yang harus dikembangkan adalah kejujuran. 

Kejujuran adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan siswa. 

Perilaku jujur ini dapat mejadikan pribadi yang dapat dipercaya baik 

dalam perkataan, tindakan maupun pekerjaan.  

       Dalam kutipan syair Mitra Sejati pada bab “Macam-Macam Tata 

Krama” di baris pertama: 

  اريس دمن  ك راىنمتنك ي  # ط ط  كرام  ايك  اك و ت  داىن   
Tata krama iku akeh tuladhane. Kaya temen aris demen negarane

133
 

                                                             
132 Ibid., 5. 
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Kata temen dalam bahasa Jawa diartikan pada makna sungguh. Kata 

temen juga dapat diartikan benar (yang diucapkan adalah benar). 

Bersungguh-sungguh baik dalam berjanji maupun melakukan 

pekerjaan dan tugas serta tanggungjawab.
134

 Merujuk pada makna kata 

tersebut, temen dapat diartikan pada makna jujur atau dapat dipercaya 

karena ada keterkaitan dengan karakter seseorang. 

       Karakter jujur sangat penting dan harus dimiliki semua generasi 

muda Indonesia agar ke depan tercipta generasi-generasi dengan 

karakter baik agar kelak struktur kepemerintahan dipimpin orang-

orang yang jujur. Orang jujur tidak akan pernah merugikan orang lain, 

karena dia pasti menjaga amanah dan bertanggungjawab. Oleh sebab 

itu, kejujuran menjadi salah satu dasar penting dalam pendidikan 

karakter bagi penerus bangsa.  

3. Kerja Keras 

       Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Kerja keras adalah suatu 

kegiatan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal 

lelah dan selalu berusaha untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.  

       Dalam syair Mitra Sejati, KH. Bisri Musthofa menjelaskan makna 

kerja keras dalam mencari rezeki dengan bersungguh-sungguh yang 

                                                                                                                                                                       
133 Ibid., 3. 
134 (Online), http://www.suaragresik.com/2013/11/sabar-nriman-loman-ngalah-akas-

temen.html?m=1, diakses pada 5 Mei 2018  

http://www.suaragresik.com/2013/11/sabar-nriman-loman-ngalah-akas-temen.html?m=1
http://www.suaragresik.com/2013/11/sabar-nriman-loman-ngalah-akas-temen.html?m=1
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terdapat pada kutipan syair bab “Kewajiban  Orang Dewasa” bait ke 1-

3: 

 ٢ك لئ رز ى حًلل اج  كًلو # يني وس اد  واص ك دو ميب ت ك و  

Yen wis dewasa kudu nyambut gawe. Golek rizki halal aja kelawe-

lawe 

حرام مل ن فسراه ب روغ م ص ب دو# اف م   و ووغكغ غروم ت ا أب ج    
Apa maneh wong kang ngerumat anak bojo. Kharam lamun pasrah 

borong moso bodo 

داكغ ت ىن   فزيو سك ل سأل وىى# سأفنتسى ميبمت ك و  كن ب ىى   
Sak pantese nyambut gawe kena bahe. Dagang tani nuprih sekul sak 

lawuhe
135

 

 

       Kutipan syair 3 bait di atas memang lebih menunjukkan kerja 

keras untuk mencari nafkah untuk seseorang yang sudah berkeluarga. 

Namun secara tidak langsung dalam syair tersebut menjelaskan bahwa 

kerja keras sangat diperlukan dalam kehidupan. Kerja keras tidak 

hanya bagi yang sudah berkeluarga saja, namun siswa juga harus 

diberikan pengetahuan bahwa kerja keras pada saat menuntut ilmu atau 

ketika mereka duduk di bangku sekolah. Tujuannya adalah agar siswa 

dapat mengaplikasikannya juga dalam kegiatan mereka sehari-hari di 

rumah ataupun di lingkungan masyarakat. 

       Kerja keras dalam menuntut ilmu dijelaskan dalam kutipan syair 

bab “Kemajuan dan Kemajuan” bait pertama: 

ممفغمُس وو  اغ ب ب غ جى ك دو # اكى زم ن لنغ وادون ك دوم جغ   
Iki zaman lanang wadon kudu majeng. Semuwane ing bab ngaji kudu 

mempeng
136

 

 

                                                             
135 Bisri Musthofa, Syi’ir Mitra Sejati…, 5. 
136 Ibid., 7 
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Kata mempeng memiliki arti giat atau bersungguh-sungguh dalam 

melakukan sesuatu. Dari kutipan syair tersebut, pengarang 

menjelaskan pentingnya seorang siswa bersungguh-sungguh dalam 

menuntut ilmu terlebih ilmu agama. Bersungguh-sungguh atau bekerja 

keras dalam menuntut ilmu atau dalam belajar sangat diperlukan ketika 

melaksanakan tugas belajar.  

       Ada pepatah yang berbunyi: 

 مهْن جهدَّن وهجدَّن 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan membuahkan 

hasil” 

 

Pepatah tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bersungguh-

sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan dan berusaha semaksimal 

mungkin, hasilnya juga sesuai usaha atau kesungguhan yang 

dilakukan. Jadi, sangatlah penting bekerja atau belajar dengan 

sungguh-sungguh dari sekarang, agar di masa yang akan datang dapat 

mendapatkan kesuksesan.  

4. Semangat Kebangsaan 

       Sikap semangat kebangsaan adalah suatu sikap yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan 

pribadi dan kelompoknya. Semangat kebangsaan ini sangat penting 

dan harus di miliki seseorang, karena meneguhkan arti atau makna 

sebagai warga negara dalam rangka menjunjung tinggi budaya yang 

dimiliki bangsa Indonesia. KH. Bisri Musthofa menjelaskan dalam 
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syairnya yang terdapat pada bab “Kemajuan dan Kemajuan”, adapun 

kutipan syairnya yaitu: 

غنىت  ِل حك  شرع كغك ك ي ن#  غ غ اواس اج  تريو ووغ كم ج ان   
Nanging awas aja tiru wong kemajuan. Nganti lali hukum syara’ 

kanggo guyon
137

 

 

Dalam kutipan syair tersebut, KH. Bisri Musthofa memberi nasihat 

bahwa jangan sampai meniru atau terlena dengan kemajuan dan gaya 

hidup kebarat-baratan, sehingga lupa akan syari’at agama dan budaya 

yang dimiliki. 

       Rasa semangat kebangsaan dalam mejunjung tinggi martabat 

bangsa telah luntur dan lebih condong pada budaya barat atau 

modernitas sehingga suatu hukum, norma dan aturan yang berlaku di 

Negara ini sudah tidak berarti lagi. Dengan adanya pendidikan tentang 

sikap semangat kebangsaan, diharapkan dapat menjaga keutuhan 

Negara Republik Indonesia. 

5. Cinta Tanah Air 

       Cinta tanah air dapat dimaknai dengan perasaan cinta terhadap 

bangsa dan negara sendiri. Dalam cinta tanah air terdapat nilai-nilai 

kepahlawanan yaitu, sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara 

dalam usaha membela dari serangan penjajahan. Sikap ini merupakan 

wujud pengamalan dari sila ke-3 yaitu, Persatuan Indonesia yang dapat 

diwujudkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

                                                             
137 Bisri Musthofa, Syi’ir Mitra Sejati…, 7. 
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Dalam syair Mitra Sejati ini, KH. Bisri Musthofa mengajarkan 

pendidikan karakter cinta tanah air melalui penggalan syair bab 

“Macam-Macam Tata Krama” baris pertama: 

ك ي  متن اريس دمن  ك راىن# ط ط  كرام  ايك  اك و ت  داىن     
Tata kram iku akeh tuladhane. Koyo temen aris demen negarane

138
 

Selain kutipan syair di atas, KH. Bisri Musthofa dalam syairnya juga 

memberikan nasihat untuk selalu memiliki kebanggan terhadap budaya 

negara sendiri. Adapun nasihatnya tersebut terdapat pada kutipan syair 

bab “Kemajuan dan Kemajuan” bait ke-7 dan 8 berikut: 

فدا كت  ران ب رت كًل ت ر  ت ر# اورا م ل  فدا  ِل ب د  ت م ر   
Ora malu padha lali budi Timur. Padha ketularan barat kelantur-

lantur 

دودوا أ ت رون ج وا سجأىن# م لو فدا كراص  ك كو س وا  ىن   
Malah padha krasa gagah sawangane. Dudu anak turun jawa 

sajakane
139

 

 

      Kurangnya kesadaran akan budaya yang dimiliki negara ini, 

merupakan faktor yang membuat seseorang untuk bergaya layaknya 

orang Barat yang menurutnya itu sudah baik dan mewah. Oleh karena 

itu, penanaman pendidikan karakter cinta tanah air dianggap penting 

untuk dicantumkan dalam pendidikan dan ditumbuhkembangkan 

dalam diri siswa, baik itu pendidikan formal, non-formal, ataupun 

ruang lingkup pendidikan lain. Dengan sikap cinta tanah air, seseorang 

akan memiliki rasa dimiliki dan memiliki bangsa ini sebagai warga 

negara. 

                                                             
138 Ibid., 3. 
139 Ibid., 7. 
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6. Bersahabat atau Komunikatif 

       Dalam pergaulan, seseorang harus mampu menunjukkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain. Dengan 

sikap tersebut, orang lain akan merasa nyaman ketika bersama kita. 

Dalam hal ini, KH. Bisri Musthofa menjelaskan dalam kutipan syair 

pada bab “Tata Krama Berbicara” dan bab “Adab Mendengarkan 

Pembicaraan Orang”.  

      Pada bab “Tata Krama Berbicara” menjelaskan sikap yang harus 

diperhatikan ketika berbicara dengan orang lain. Adapun kutipan syair 

tersebut yaitu: 

اج  ك سهر اج  ري يل لن ج ري يس# ملن سريا اوم غ ايك  ك دو م  س   
Lamun sira ngomong iku kudu manis. Aja kasar, aja rewel, lan cariwis 

ريغ ات ٌت ل  ن م  داء دي ا  ٌت# متب غ ايرااج  ا   كغ   ت ىن   
Tembung ira aja ana kang natoni. Ring atine liyan mundhak diwaneni 

  غ غ كغ جم    كبني دا مس غت# اج اراغ ب غت اج  ريكت ب غت 
Aja arang banget, aja riket banget. Nanging kang mejana kaben 

disemangati
140

 

 

       Pada kutipan syair tersebut, KH. Bisri Musthofa memberikan 

pengetahuan tentang bagaimana seharusnya sikap yang harus 

diperhatikan ketika berbicara dengan orang lain agar nyaman dan tidak 

menyakitkan hati. Pengetahuan yang jarang diajarkan pada ruang 

lingkup pendidikan formal, namun lebih terlihat diajarkan pada 

pendidikan keluarga. Adapun pembiasaan di lingkungan formal juga 

dianggap perlu sebagai pengganti orang tua ketika anak berada di 

lingkungan sekolah. 

                                                             
140 Ibid., 4. 
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      Masih terdapat hubungan dengan kutipan syair tersebut yaitu etika 

mendengarkan pembicaraan orang, bagaimana etika yang harus 

dimiliki seseorang ketika diajak berinteraksi orang lain. Bukan hanya 

etika ketika berbicara dengan orang lain, etika tentang mendengarkan 

orang lain berbicara juga patut diajarkan pada anak atau siswa, karena 

setiap berinteraksi pasti ada yang berbicara dan orang yang 

mendengarkan. KH. Bisri Musthofa menjelaskan pendidikan tersebut 

melalui kutipan syair pada bab “Etika Mendengarkan Pembicaraan 

Orang” bait 1-3, yaitu: 

ك دو م دؼ لن مريغن  كغ متن ن# ملن سريا دي اوم غي دين غ ل  ن   
Lamun sira diomongi dening liyan. Kudu madep lan mirengna kang 

temenan 

يني ويس رامف غ غنديك ىن كنطى ت يت# ملن سريا ح جة ت ك ن ك دو كنىت   
Lamun sira khajat takon kudu kanti. Yen wis rampung ngendikane 

kanthi thiti 

س نسريا  جن غ ج اب ك   ووغ براغ# ملن ل  ن ديت ك ىن اج  ف س ن   
Lamun liyan ditakoni aja pisan. Sira lancing jawab kaya wong 

brangasan
141

 

 

Kutipan syair tersebut menekankan pada penghormatan ketika orang 

lain berbicara, terutama jika orang tersebut memberi nasihat. 

Didengarkan dengan baik dan teliti serta tidak memotong pembicaraan 

sebelum lawan bicara selesai berbicara.  

7. Peduli Lingkungan 

       Seorang siswa mempunyai kewajiban untuk peduli terhadap 

lingkungan sekitarnya, baik terhadap benda-benda hidup ataupun 

                                                             
141 Bisri Musthofa, Syi’ir Mitra Sejati…,4. 
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benda-benda mati. Dalam syairnya KH. Bisri Musthofa menjelaskan 

dalam bab “Rumah dan Kamar” pada 2 bait berikut: 

كبني م ل  ف داغ اورا ب ُور# اومو ك مر ك دو برس و لن ترات ر   
Omah kamar kudu bersih lan teratur. Kaben akal melu padhang ora 

bawur 

تتف ص ة فكر ملفت اورا س غكن# د ن ى   ك دو ج ك ؼ كبني بدان   
Dalan hawa kudu cukup kaben badan. Tetep sehat piker lampit ora 

sungkan
142

 

 

Dijelaskan juga dalam kutipan syair bab “Pakaian” bait pertama: 

س واغ ىن سدؼ سكر سرط راىف# ينداغ ايك  ف ل غ فرل  ك دو رسيء   
Nyandang iku paling perlu kudu resik. Sawangane sedep seger sarta 

rapi.
143

 

 

Kutipan syair tersebut menjelaskan arti pentingnya menjaga kebersihan 

lingkungan tempat tinggal dan pakaian. Lingkungan yang bersih dan 

rapi akan membawa kenyamanan dan kesehatan badan. Lingkungan 

yang bersih akan berpengaruh pada pikiran dan hati yang  bersih pula.  

8. Peduli sosial 

       Peduli sosial merupakan hal penting yang harus ditanamkan pada 

setiap siswa. Peduli sosial diartikan dengan sebuah interaksi atau sikap 

yang berhubungan dengan manusia lainnya. Peduli sosial dimaksudkan 

untuk memecahkan permasalahan orang lain, ikut merasakan atau 

mengalami apa yang dirasakan oleh orang lain, misalnya peduli 

terhadap saudara yang terkena musibah.  

       Dalam ajaran Islam, sebagai muslim memiliki kewajiban terhadap 

muslim lainnya. Sejatinya umat muslim adalah saudara. Jika salah satu 

                                                             
142 Ibid., 5.  
143 Ibid., 5 
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tersakiti, maka yang lain ikut sakit. Ada enam hak sesama muslim 

yang harus diketahui, yaitu seperti yang di perintahkan Rasulullah Saw 

berikut ini.
144

 

حهقُّ اْلُمسِلِ  – صهلهى اهللُ  ل و وسل  -  ه له رهُسْ ُل اهلِل – رهِضي اهلل  هْنوُ –  هْن اهِب ُىرهيْػرهةه 
ِاذها لهِقْ تهوُ فهسهلِّْ   هلهْ ِو، وهِاذها ده ه كه فهأهِجْبُو، وهِاذها ِاْستػهْنصه ه ه فه ْ صهْ ُو، وهِاذها :  هلهى اْلمسِلِ  ِستٌّ 

ْتُو، وهِاذها مهِرضه فػهُ ْدُه، وهِاذها مه ته فه تْػبػهْ وُ  .رهوهاُه ُمْسِل ٌم –  هطهسه فه هِمده اهلله فهسهمِّ  
 

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, ia berkata bahwa Rasulullah Saw 

bersabda, Hak muslim kepada muslim yang lain ada enam: 1) 

Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya, 2) Apabila 

engkau diundang, penuhilah undangannya, 3) Apabila engkau 

dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya, 4) Apabila dia bersin 

lalu dia memuji Allah (mengucapkan Alhamdulillah), do’akanlah 

dia (dengan mengucapkan yarhamukallah), 5) Apabila dia sakit, 

jenguklah dia, dan 6) Apabila dia meninggal dunia, iringilah 

jenazahnya (sampai ke pemakaman)” (HR. Muslim) 

 

       Dari enam kewajiban yang telah disebutkan, akan tetapi ada dua 

hak yang terdapat dalam syair Mitra Sejati, yaitu bab menjenguk orang 

sakit dan takziyah orang meninggal. 

1) Menjenguk orang sakit 

Menjenguk orang sakit merupakan bentuk kepedulian terhadap 

saudara kita yang tertimpa musibah berupa sakit. Dalam hal ini 

KH. Bisri Musthofa menjelaskan dalam kutipan syair berikut ini. 

ارم ارم س ك ت اف  ت ك  ن # يني دول رم    ج   را ت ل أ     
Yen dulurmu nuju lara tiliken. Arem-arem sakit apa takanana 

   ِل ف م ت مل ن س ر  اج  ك كو# ب رو جك ؼ اورا فرل س   لغكو 
Buru cukup ora perlu suwe lenggah. Nuli pamit lamun sare aja 

gugah 

دوين مغ ن سك ج ك غ سك براس# اغك ل وراس  ٢  ِل د أ م ك   

                                                             
144 Ibn Hajar al-Asqa>lani, Bulu>ghul Maram (Jakarta: Darul Haq, tt),  
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Nuli do’a muga-muga inggal waras. Doyan mangan sego 

jagung sego beras
145

 

 

Pada kutipan syair tersebut menjelaskan wujud sikap peduli 

terhadap saudara yang sakit. Tujuan menjenguk saudara yang 

sakit adalah untuk mengetahui sakit apa yang diderita olehnya 

serta mendoakannya agar cepat sembuh dari sakit dan dapat 

beraktifitas sebagaimana biasanya. Adapun etika ketika sedang 

berada di tempat saudara kita yang sakit, tidak perlu lama-lama 

dan tidak perlu pamit kepada yang sakit tersebut apabila yang 

sakit tersebut sedang tidur. Jika ada yang menjaga, maka pamit 

pada yang menjaga tersebut sebagai wujud kesopanan.  

2) Takziyah saudara yang meninggal 

Termasuk kewajiban muslim terhadap muslim lainnya adalah 

ketika ada saudara atau tetangga yang meninggal, iringlah 

jenazahnya sampai ke pemakaman. Seperti yang dijelaskan dalam 

bab “Takziyah Orang Meninggal” berikut ini. 

كغ تًلتني ٢تك  ن  ارم# ملن ك جن  ت غك  ا  كغ كف تني   
Lamun kanca tangga ana kang kepaten. Takonono arem-arem 

kang telaten 

م  اه رض ء داتغ اغكغ ديف ن ت ًلر# ك سىت اهلل ف ريغ صرب  ٢م كى  
Mugi-mugi Gusti Allah paring sabar. Miwah ridho dateng 

ingkang dipun tilar 

تتف امي ن ك   غ    د  ء ايرا#  د    ف را ٢اغكغ جمو م كى  
Ingkang mejah mugi-mugi dingapura. Tetep iman kaya ngono 

do’a sira.
146

 

 

                                                             
145 Ibid., 6. 
146 Ibid., 6. 
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Dalam syair tersebut dijelaskan ketika ada saudara atau tetangga 

yang meninggal, bertanyalah dengan pelan-pelan serta 

mendo’akan semoga Allah memberi kesabaran, keikhlasan, dan 

Allah memaafkan dosa-dosa yang orang meninggal tersebut. 

9. Tanggung jawab 

       Tanggungjawab adalah ciri manusia yang beretika. 

Tanggungjawab seseorang berkaitan erat dengan kewajiban yang 

dibebankan kepadanya. Tanggungjawab meliputi tangungjawab 

terhadap diri sendiri, orang lain, dan masyarakat (sosial).  

a. Tanggungjawab terhadap orang tua 

       Di lingkugan keluarga setiap anggota keluarga mempunyai 

tanggungjawab tersendiri. Seorang ayah sebagai kepala keluarga  

mempunyai tanggungjawab untuk menafkahi keluarga, ibu yang 

mempunyai tanggungjawab dalam mengelola rumah tangga, dan 

anak bertanggungjawab untuk belajar bersungguh-sungguh serta 

berbakti pada orang tuanya. KH. Bisri Musthofa memberi 

nasihatnya untuk para anak atau siswa tentang akhlak kepada orang 

tua yang dicantumkan dalam dua bab, yaitu bab Sikap Anak 

Kepada Ibu dan bab Sikap Anak Kepada Bapak. Berikut penjelasan 

tentang sikap kepada oang tua: 

1) Sikap anak kepada ibu   

  ندوت س  غ ُولن   ِل داد  ايب # ف يو اف  كغ ِدس غك  دين غ ايب  
Payah apa kang disangga dening ibu. Ngandhut sangang 

wulan nuli dadi babu 
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   سيء ايسيء ر  وغى تنف  ريسى# ا   س ىن اي  وائى ا دوسى 
Nyusoni, nyewoki, ngedusi. Ngsisik-isik rina wengi tanpa risi 

اج  واىن م  داء ي غ ويد # م   سريا اج   ِل م لس ب د    
Mula sira aja lali males budi. Aja wani mundhak wani nyang 

Widi
147

 

 

       Melalui kutipan syair tersebut, KH. Bisri Musthofa 

menjelaskan bagaimana pengorbanan yang telah dilakukan oleh ibu 

kepada anaknya mulai dari dari yang masih dalam kandungan 

hingga merawatnya sampai tumbuh dewasa.  

       Melihat dari pengorbanan seorang ibu tersebut, siswa sebagai 

anak harus senantiasa mengingat segala pengorbanan yang telah 

dilakukan ibu. Seorang anak tidak boleh melawan ibunya, karena 

ibu bagaikan dewa (Tuhan) yang harus selalu dihormati, tidak 

menyakiti hatinya sampai membuatnya menangis. 

2) Sikap Anak kepada Ayah 

  ِصب ايرا اب ت ف ي ه كأدريكن# ك ويت ج ليء ب ف ء م كرياكن 
Kawit cilik bapak ira mikirken. Nasib ira abot payah gak 

direken 

ِدج ك يف بف ء اوك  غ جي ايرا# م  ن   مىب ينداغ ك ب و ب ت ه ايرا   
Mangan, ngombe, nyandhang kabeh butuh ira. Dicukupi bapak 

ugo ngaji ira 

   ل  ىن م  داء كت ن يني ويس م تى# م   واجب ديكنتٌت اج   نىت 
Mula wajib dibekteni aja nganti. Nyulayani mundhak getun yen 

wis mati
148

 

 

       Dari kutipan syair tersebut menjelaskan bahwa ayah selalu 

mencukupi kebutuhan kita sebagai seorang anak. Mulai dari 

kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta pendidikan juga 

                                                             
147 Ibid., 3. 
148 Ibid., 2. 



86 
 

dicukupi oleh ayah. tanggungjawab seorang siswa sebagai anak 

adalah menghormati orang tuanya, karena seringkali anak lupa 

kewajiban kepada orang tuanya. Kedudukan ibu dan ayah sebagai 

orang tua adalah sama, karena dengan adanya mereka kita tumbuh 

dewasa dan selalu tercukupi kebutuhannya. Tanpa mengenal rasa 

lelah dan sabar dalam merawat anak-anaknya. 

b. Tanggungjawab terhadap guru 

       Sosok guru tidak dapat dipadang remeh, karena guru 

merupakan orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan 

setelah keluarga. Guru merupakan pengganti orang tua di rumah 

ketika siswa sudah berada di sekolah. Sebagai seorang siswa juga 

memiliki rasa tanggung jawab untuk berbakti kepada guru. Hampir 

separuh waktu dalam harinya dijalani bersama guru, sehingga 

siswa patut berperilaku santun kepada guru. Dalam hal ini KH. 

Bisri Musthofa khusus menjelaskan dalam bab tersendiri yaitu 

dalam bab “Sikap Murid Terhadap Guru” yang berisi 2 bait: 

سريا اس ر داد  فغكت كنطى بنر# سبب ك رو سريا ب دو داد  ف نًت   
Sebab guru sira dadi pinter. Siro asor dadi pangkat kanthi bener 

  ك رو   جى كغ د  تريو٢لُ يو# م   سريا واجب حرمة مراغ ك رو 
Mula sira wajib hormat marang guru. Luwih-luwih guru ngaji 

kang ditiru
149

 

 

       Dalam rangka menuntut ilmu tidak terlepas dari yang namanya 

sungguh-sungguh, taat, dan menghormati guru. Sama halnya 

dengan KH. Bisri Musthofa, sangat menghormati guru dan kyai 

                                                             
149 Ibid., 3. 
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yang telah memberinya ilmu. Setiap sebelum mengajar, ia tidak 

lupa selalu berdo’a kepada gurunya. Guru adalah orang yang 

mengajarkan siswanya berbagai ilmu pengetahuan dan 

mendidiknya menjadi orang yang berguna di masa yang akan 

datang. Oleh karena itu, Islam mengajarkan  untuk hormat kepada 

guru dan memuliakannya sebagaimana  memuliakan ayah dan ibu, 

karena sosok gurulah yang menyampaikan ilmu untuk kebahagiaan 

siswanya di dunia dan akhirat.  

a. Tanggungjawab terhadap teman 

       Tanpa disadari tanggungjawab terhadap teman penting dalam 

kehidupan, karena teman merupakan sosok yang berperan ketika 

terjadi suatu masalah, seorang temanlah yang mengerti dan 

membantu dalam masalah tesebut. Seorang siswa hendaknya selalu 

berbuat baik kepada temannya, harus saling menolong, 

menghormati, saling peduli satu sama lain, dan tidak berperilaku 

jahat. Jika seorang siswa mampu bergaul baik dengan temannya, 

maka siswa tersebut akan mempunyai banyak teman di mana saja 

ia berada. Seperi yang dijelaskan oleh KH. Bisri Musthofa dalam 

kutipan syair pada bab “Sikap Kita Kepada Teman”, yaitu sebagai 

berikut: 

٢مل ن ك مف ل ك دو ُدو  كريا# ك رو ك جن  ك دو تهف  سلريا   
Karo kanca kita kudu tepa slira. Lamun kumpul kudu duwe kira-

kira 

د  تتفى اج  اورا دو  دوك # دب ط ط  سرط  ب د  كغ فراي ك    
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Adab tata sarto budi kang prayoga. Ditetepi aja ora duwe duga
150

 

       Teman adalah seseorang yang sangat dibutuhkan ketika dalam 

keadaan sulit, sedih, suka, ataupun duka. Apalagi teman sekolah, 

yang selalu bertemu mereka minimal 6 jam setiap harinya. Belajar, 

bermain, mengerjakan tugas, dan tugas sekolah lainnya dikerjakan 

bersama teman. Jika teman mengalami kesulitan, maka teman 

lainya bertanggungjawab membantu semampunya. Dengan 

bersikap baik terhadap semua teman, tanpa melihat latar belakang 

kehidupannya, seorang siswa bisa belajar dengan baik dan nyaman 

di kelas, tidak ada permusuhan dengan teman-temannya. 

       Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwasanya dari 18 karakter 

yang dikembangkan di Indonesia, dalam syair Mitra Sejati hanya ada 9 

karakter saja yang dijelaskan. Adapun 9 karakter yang lain tidak dijelaskan 

dalam syair Mitra Sejati, yaitu karakter toleransi, disiplin, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, cinta damai, dan gemar 

membaca.  

B. Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Kitab Syair Mitra 

Sejati terhadap Materi Akhlak di MI/SD 

       Setelah membaca dan menganalisis nilai-nilai karakter yang terdapat 

dalam syair Mitra Sejati karya KH. Bisri Musthofa dengan materi Akhlak 

Madrasah Ibtidaiyah, bahwa keduanya memiliki beberapa keterkaitan 

pembahasan. Meskipun tidak semua pembahasan dalam syair Mitra Sejati 

                                                             
150 Ibid., 3. 
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ini relevan dengan materi Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah, namun inti dari 

pembahasan keduanya sama yaitu mempelajari tentang akhlak dan 

karakter. Relevansi ini dilihat berdasarkan teori masing-masing nilai 

karakter yang terdapat pada syair Mitra Sejati dengan persamaan 

pembahasan antara kutipan syair dan materi Akhlak di Madrasah 

Ibtidaiyah. 

       Materi pembahasan yang relevan antara nilai-nilai karakter dalam 

syair Mitra Sejati karya KH.Bisri Musthofa dengan materi Akhlak di 

Madrasah Ibtidaiyah dapat digambarkan dalam tabel berikut ini. 

4.1 Tabel Relevansi Nilai-Nilai Karakter Dalam Syair Mitra Sejati Karya 

KH. Bisri Musthofa Dengan Materi Akhlak Di Madrasah Ibtidaiyah 

 

No 
Nilai 

Karakter 

Pembahasan Syair 

Mitra Sejati 

Materi Akhlak Di 

Madrasah Ibtidaiyah 

1. Religius  1. Pada bab 

“Muqaddimah” 

dijelaskan bahwa 

banyak manusia 

yang melakukan 

hal-hal yang 

mendatangkan 

dosa. Melanggar 

perintah agama 

serta tidak 

mempan dinasehati 

oleh orang tua 

2. Pada bab “Tata 

Krama Makan”. 

Kewajiban 

manusia untuk 

senantiasa 

bersyukur atas 

nikmat yang 

diberikan oleh 

Allah. Meskipun 

1. Materi kelas  II 

Syukur nikmat atas 

pemberian Allah, baik 

nikmat jasmani 

(nikmat mempunyai 

mata, kaki, tangan, 

mulut, telinga, dan 

lain sebagainya) 

maupun nikmat rohani 

(nikmat mempunyai 

akal pikiran, kemauan, 

perasaan, dan 

kecerdasan) 

2. Materi kelas I dan II 

a. Adab orang mandi 

(masuk dan keluar 

dari kamar mandi 

membaca do’a) 

b. Adab bersin 

(ketika bersin 

berdo’a, 
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No 
Nilai 

Karakter 

Pembahasan Syair 

Mitra Sejati 

Materi Akhlak Di 

Madrasah Ibtidaiyah 

makan dengan lauk 

seadanya kita tetap 

bersyukur. 

3. Senantiasa ingat 

kepada Allah 

dalam keadaan 

apapun, 

diantaranya yaitu 

dengan memulai 

dan mengakhiri 

aktifitas apapun 

dengan berdo’a. 

mendengar orang 

bersin 

membacakan do’a 

untuknya) 

c. Adab berpakaian 

(melepas pakaian 

membaca do’a) 

d. Adab makan dan 

minum (sebelum 

dan sesudah 

makan dan minum 

membaca do’a)  

2. Jujur  Dalam bab “Macam-

Macam Tata Krama” 

disebutkan antaranya 

adalah jujur, 

bijaksana, dan cinta 

tanah air.  

1. Materi kelas I dan 

II 

Membiasakan 

berperilaku jujur dan 

menghindari dusta 

atau berkata bohong. 

3. Kerja 

Keras 

1. Pada bab 

“Kewajiban Orang 

Dewasa”. 

Mamasuki usia 

dewasa seseorang 

diharuskan untuk 

bekerja lebih keras, 

terlebih ketika 

sudah berkeluarga. 

2. Pada bab 

“Kemajuan Dan 

Kemajuan”. Kerja 

keras atau 

bersungguh-

sungguh dalam 

menununtut ilmu, 

terlebih dalam hal 

ilmu agama.  

1. Materi kelas II 

a. Rajin, giat, dan 

bersungguh-

sungguh dalam 

belajar dan 

melaksanakan 

tugas 

b. Menghindari 

akhlak tercela 

yaitu sifat malas. 

2. Materi kelas V 

a. Menghidari 

akhlak tercela 

putus asa.  

4. Peduli 

Lingkunga

n 

1. Pada bab 

“Kebersihan Rumah 

dan Kamar” dan bab 

“Pakaian”. 

Kebersihan 

lingkungan rumah, 

1. Materi kelas VI 

a. Besarnya manfaat 

berakhlak 

terhadap 

lingkungan. 

Berakhlak baik 
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No 
Nilai 

Karakter 

Pembahasan Syair 

Mitra Sejati 

Materi Akhlak Di 

Madrasah Ibtidaiyah 

kamar, dan pakaian 

harus diperhatikan 

dan dijaga. 

Lingkungan yang 

bersih dan rapi akan 

terasa nyaman, 

menyehatkan serta  

menjadikan pikiran 

tenang.   

terhadap binatang 

dan tumbuhan 

(menyayangi 

binatang, 

mengambil 

manfaat dari 

binatang sesuai 

aturan Allah, 

menjaga 

kelestarian 

lingkungan, dan 

tidak merusak 

tanaman).  

5. Peduli 

Sosial 

1. Pada bab 

“Menjenguk Orang 

Sakit”dan “Takziyah 

Orang Yang 

Meninggal” 

Menjenguk orang 

sakit dan takziyah 

orang yang 

meninggal adalah 

bentuk kepedulian 

kita terhadap 

saudara. Kita harus 

ikut meringankan 

beban yang diderita 

oleh saudara kita. 

Mendo’akan mereka 

agar sabar dalam 

menghapi musibah. 

1. Materi Kelas III 

a. Akhlakul karimah 

terhadap saudara. 

Sesama muslim 

kita mempunyai 

kewajiban 

terhadap muslim 

yang lain. Di 

antaranya 

menjawab salam, 

menjenguk orang 

sakit, mengurus 

dan mengantar 

jenazah, 

menghadiri 

undangan, dan  

menjawab ucapan 

orang yang 

bersin. 

6. Tanggung 

jawab  

2. Pada bab “Sikap 

Anak Kepada Ibu”  

Sebagai seorang 

anak harus 

mengingat 

pengorbanan ibu 

yang telah merawat 

anaknya mulai dari 

dalam kandungan 

sampai beranjak 

1. Materi kelas I 

a. Ramah dan sopan 

santun terhadap 

orang tua dan guru 

Kita harus 

berterimakasih 

dengan orantua 

dan guru dengan 

cara menghormati 

dan mematuhi 
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No 
Nilai 

Karakter 

Pembahasan Syair 

Mitra Sejati 

Materi Akhlak Di 

Madrasah Ibtidaiyah 

dewasa. Ibu wajib 

untuk dimuliakan, 

dihormati, dan tidak 

menyakitinya. 

3. Pada bab “Sikap 

Anak Kepada Ayah” 

Ayah adalah 

sesorang yang 

mencukupi 

kebutuhan 

keluarganya. Mulai 

dari kebutuhan 

sandang, pangan, 

dan papan serta 

pendidikan untuk 

anak-anaknya. Ayah 

juga harus kita 

hormati.  

4. Pada bab “Sikap 

Murid Terhadap 

Guru” 

Guru adalah orang 

yang sangat berjasa 

dalam hal menuntut 

ilmu. Guru wajib 

kita hormati, 

terlebih guru yang 

mengajari kita ilmu 

agama. 

5. Pada bab “Sikap 

Kita Kepada 

Teman” 

Sesama teman kita 

harus saling 

menyayangi dan 

saling tolong 

menolong, tanpa 

melihat latar 

belakang 

kehidupannya. 

perintahnya, 

melaksanakan 

nasihatnya, 

bersikap lembut 

dan tidak kasar 

kepada mereka. 

1. Materi kelas III 

a. Menghndari 

akhlak tercela 

durhaka terhadap 

orang tua. Allah 

melarang seorang 

anak melawan 

kedua orang tua 

karena perbuatan 

tersebut 

merupakan sikap 

durhaka kepada 

orang tua dan 

Allah sangat 

memebenci anak 

yang durhaka. 

2. Materi kelas IV 

a. Akhlak terpuji 

(Adab berteman) 

Sesama teman 

harus saling 

menghormati, 

bekerjasama dan 

tolong menolong, 

saling 

menasehati, 

melindungi, dan 

mengasihi. 
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Berdasarkan tabel di atas, penulis merelevansikan nilai-nilai karakter 

dalam syair Mitra Sejati karya KH. Bisri Musthofa dengan materi Akhlak 

di Madrasah Ibtidaiyah ke dalam 6 karakter: 

       Pertama, karakter religius. Religius adalah sikap patuh dan taat 

terhadap aturan agama, yaitu keseluruhan tingkah laku manusia yang 

terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridha Allah dan atas dasar 

percaya atau iman kepada Allah yang nantinya akan 

dipertanggungjawabkan di hari kemudian.
151

 Dalam syair Mitra Sejati KH. 

Bisri Musthofa menjelaskan bahwa kita harus menjaga diri dari berbuat 

dosa serta senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Swt. 

Rasa syukur tersebut dapat diwujudan dalam bentuk ucapan 

“Alhamdulillah”. Tidak hanya itu, beliau menjelaskan bahwa dalam 

keadaan apapun dan bagaimanapun juga harus selalu ingat kepada Allah 

Swt. Sebagai muslim sangat dianjurkan ketika memulai dan mengakhiri 

aktifitas apapun itu dengan berdo’a agar mendapatkan keberkahan dari 

Allah Swt, contohnya sebelum dan sesudah makan harus berdo’a. 

Pembahasan dalam syair tersebut relevan dengan materi Akhlak kelas I 

dan kelas II Madrasah Ibtidaiyah. Penjelasan pada materi Akhlak ini lebih 

terperinci dan mudah dimengerti. Syukur nikmat atas pemberian Allah di 

kelompokkan menjadi dua yaitu nikmat jasmani dan nikmat rohani. 

       Kedua, karakter jujur. Jujur adalah perilaku yang didasarkan kepada 

upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

                                                             
151 Ngainun Na’im, Character Building (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 123. 
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dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.
152

 Dalam syair Mitra Sejati, 

jujur adalah salah satu macamnya tata krama yang harus dimiliki 

seseorang. Tidak ada penjelasan yang rinci tentang jujur dalam syair ini.  

Pembahasan karakter jujur ini relevan dengan materi Akhlak kelas I dan II 

Madrasah Ibtidaiyah yaitu membiasakan berperilaku jujur yang dijelaskan 

secara terperinci mulai dari pengertian, manfaat beserta contohnya.  Selain 

jujur dalam buku juga dijelaskan menghindari perilaku dusta.  

       Ketiga, karakter kerja keras. Kerja keras adalah perilaku yang 

menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai 

hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya.
153

 Dalam syair Mitra Sejati dijelaskan bahwa kewajiban orang 

yang sudah dewasa itu bekerja keras. Walaupun tidak dijelaskan secara 

rinci, bekerja keras yang dimaksud adalah bersungguh-sungguh dalam 

bekerja ataupun menuntut ilmu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

Pembahasan ini relevan dengan materi kelas II dan V yaitu rajin, giat, dan 

bersungguh-sungguh. Selain itu di dalam buku juga dijelaskan kebalikan 

sifat rajin yaitu, sifat malas dan putus asa, sehingga penjelasan dirasa lebih 

lengkap. 

       Keempat, karakter peduli lingkungan. Peduli lingkungan adalah sikap 

dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan 

alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

                                                             
152 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya Dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 74. 
153 Ibid., 74. 
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kerusakan alam yang sudah terjadi.
154

 Dalam syair Mitra Sejati dijelaskan 

bahwa kebersihan lingkungan rumah, kamar, dan pakaian perlu 

diperhatikan dan dijaga. Di dalamnya disebutkan bahwa kebersihan 

lingkungan dapat mempengaruhi kenyamanan dan kebersihan hati serta 

pikiran seseorang. Pembahasan ini relevan dengan materi Akhlak pada 

kelas VI yang membahas tentang besarnya manfaat berakhlak kepada 

lingkungan. Di dalam buku tidak mejelaskan tentang kebersihan 

lingkungan tempat tinggal, namun menjelaskan sikap manusia terhadap 

binatang dan tumbuhan serta cara menyayangi, memelihara, mengambil 

manfaat dari binatang serta tidak merusak tanaman.  

       Kelima, karakter peduli sosial. Peduli sosial adalah sikap dan tindakan 

yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan.
155

 Sebagai makhluk sosial, manusia tidak terlepas dari dari 

interaksi dan bantuan manusia lainnya. Dalam syair Mitra Sejati dijelaskan 

bahwa membantu meringankan beban saudara yang tertimpa musibah 

berupa sakit dan meninggal dunia. Mendo’akan mereka agar sabar dalam 

menghadapi musibah. Pembahasan ini relevan dengan materi Akhlak pada 

kelas III yang membahas tentang akhlakul karimah terhadap saudara, yaitu 

menjenguk orag sakit dan mengantar jenazah. Di dalam buku tersebut di 

jelaskan secara lengkap tentang sikap seseorang terhadap saudara sesama 

muslim. 

                                                             
154 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter…,76 
155 Ibid., 76. 



96 
 

       Keenam, karakter tanggungjawab. Tanggungjawab adalah sikap dan 

perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang 

seharusnya dilakukan terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan 

(alam, sosial, dan budaya), negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
156

 Ruang 

lingkup tanggungjawab seperti yang dijelaskan Thomas Lickona, bahwa 

tanggungjawab meliputi peduli terhadap diri sendiri dan orang lain, 

memenuhi kewajiban, dan meringankan penderitaan orang lain. Sikap 

tanggungjawab juga erat kaitannya dengan sikap hormat.  

       Dalam syair Mitra Sejati dijelaskan bahwa orang tua, guru, teman, 

tetangga, dan saudara adalah orang-orang yang sangat berpengaruh dalam 

hidup seseorang. Dijelaskan juga dalam syair tersebut untuk hormat dan 

patuh kepada orang tua dan guru serta tanggungjawab seseorang terhadap 

teman. Pembahasan ini relevan dengan materi Akhlak Madrasah Ibtidaiyah 

kelas I, III, dan IV yang membahas tentang ramah dan sopan santun 

terhadap orang tua dan guru, dan etika berteman. Dalam buku juga 

dilengkapi dengan penjelasan menghindari sifat durhaka kepada orang tua 

melalui kisah Kan’an.  

       Secara keseluruhan pembahasan nilai karakter dalam syair Mitra 

Sejati karya KH. Bisri Musthofa dibahas dengan ringkas dan tidak 

dijelaskan secara rinci. Syair Mitra Sejati ini disajikan per bab 

pembahasan, namun ada beberapa bab yang tidak terdapat penjelasan 

secara rinci, sehingga penulis menyimpulkan sendiri maksud dari syair 

                                                             
156 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter…,76 
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tersebut. Isi syair Mitra Sejati ini ditulis sesuai dengan keadaan yang ada 

di lingkungan masyarakat, sehingga mudah di pahami oleh siswa sekolah 

dasar, menengah ataupun mahasiswa. Oleh karenanya, kitab syair ini 

cocok dipakai untuk siswa sekolah dasar sebagai buku penunjang pelajaran 

Akhlak. Adapun  dalam buku Akhlak Madrasah Ibtidaiyah, penjelasan 

materi tiap babnya lebih jelas dan  terperinci, sehingga mudah dipahami. 

Selain itu buku ini juga dilengkapi gambar-gambar, kompetensi inti, 

kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan diskusi, pendalaman 

karakter, ringkasan materi, uji kompetensi, dan soal latihan di setiap 

babnya.  

       Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa nilai karakter dalam 

syair Mitra Sejati karya KH. Bisri Musthofa dijelaskan ringkas oleh 

pengarang sesuai dengan keadaan yang ada di lingkungan masyarakat, 

sehingga mudah dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan. Jadi, 

akan lebih baik jika kitab syair Mitra Sejati karya KH. Bisri Musthofa ini 

digunakan sebagai refrensi tambahan dalam materi Akhlak di Madrasah 

Ibtidaiyah agar siswa lebih memahami dan dapat mengaplikasikannya 

dalam kehidupan atau sebaliknya, mengingat antara keduanya saling 

berkaitan dan melengkapi satu sama lain. 

       Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya nilai karakter 

dalam syair Mitra Sejati karya KH. Bisri Musthofa relevan dengan materi 

Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah. Meskipun demikian, ada sebagian syair 

dalam kitab Mitra Sejati yang tidak ada kaitannya dengan materi Akhlak 
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Madrasah Ibtidaiyah, seperti bab sikap rakyat terhadap pemerintah,  

walimahan dan kewajiban orang tua.  

       Jadi setelah mengetahui kerelevansian antara nilai karakter pada kitab 

syair Mitra Sejati dengan materi Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah, kitab 

syair Mitra Sejati karya KH. Bisri Musthofa dapat dijadikan alternatif 

seorang guru sebagai buku penunjang dalam rangka memperbanyak 

informasi terutama bidang akhlak dan memperbaiki karakter bangsa.  

 

  



99 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       Dari analisis data tentang nilai-nilai karakter pada syair Mitra Sejati 

karya KH. Bisri Musthofa dan relevansinya terhadap materi Akhlak di 

MI/SD, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai karakter dalam syair Mitra Sejati karya KH. Bisri Musthofa 

yaitu, karakter religius, jujur, kerja keras, semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, bersahabat/komunikatif, peduli lingkungan, peduli sosial, 

dan tanggungjawab.  

2. Relevansi nilai-nilai karakter dalam syair Mitra Sejati karya KH. Bisri 

Musthofa dengan materi Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah, yaitu 1)  

karakter religius pada bab syukur nikmat atas pemberian Allah, bab 

etika orang mandi, bersin, berpakaian, makan dan minum; 2) karakter 

jujur pada bab membiasakan perilaku jujur dan menghindari dusta; 3) 

karakter kerja keras pada bab rajin, giat, bersungguh-sungguh dalam 

belajar, menghindari akhlak tercela malas dan putus asa; 4) karakter 

peduli lingkungan pada bab manfaat berakhlak baik terhadap binatang 

dan tumbuhan; 5) karakter peduli sosial pada bab berakhlakul karimah 

terhadap saudara, dan 6) karakter tanggungjawab pada bab ramah dan 
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sopan santun terhadap orang tua dan guru, etika berteman, dan 

menghindari akhlak tercela durhaka pada orang tua.  

B. Saran  

       Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang nilai-nilai karakter dalam 

syair Mitra Sejati karya KH. Bisri Musthofa, maka disarankan kepada: 

1. Pendidik 

Untuk menjadikan syair Mitra Sejati karya KH. Bisri Musthofa sebagai 

refrensi tambahan untuk melengkapi sumber materi pelajaran Akhlak 

di Madrasah Ibtidaiyah, hal ini bertujuan agar pendidik tidak terpaku 

pada modul atau buku yang ada. 

2. Orang tua 

Untuk menjadikan syair Mitra Sejati karya KH. Bisri Musthofa sebagai 

bahan pertimbangan dalam menjalankan perannya untuk mengajarkan 

cara berperilaku baik sesuai norma agama.  

3. Peneliti yang akan datang 

Untuk menjadikan syair Mitra Sejati karya KH.Bisri Musthofa sebagai 

bahan rujukan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam 

tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya.  
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