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ABSTRAK 
 

Shofiah, Siti. 2015.  "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Tanbi<hul Ghafi>li>n 
Karangan Syaikh Abu Laith as Samarqandi dan Relevansi dengan Pendidikan 
Karakter." Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing (1) Ahmad 
Nu'man Hakiem M.Ag 

 
Kata Kunci: Pendidikan Akhlak, Pendidikan Karakter, Tanbihul Ghafilin. 
 

"Tanbi<hul Ghafi>li>n" adalah sebuah kitab yang berisi ujaran-ujaran para sahabat 
dan hadith-hadith Rasulullah SAW tentang syari‟at. Kitab ini ingin mengajak setiap 
muslim untuk menjadi manusia secara total, dalam pandangan Allah dan manusia, melalui 
sentuhan akhlak-tasawuf. Penelitian ini terfokus pada nilai-nilai pendidikan akhlak dalam 
kitab "Tanbi<hul Ghafi>li>n". Hal ini, dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa posisi 
pendidikan akhlak mulai tergeser. Karenanya perlu adanya kajian mengenai pendidikan 
akhlak yang dianggap mampu menanggulangi permasalahan tersebut. Selain itu, dalam 
penelitian ini juga akan merelevansikan nilai pendidikan akhlak dalam kitab "Tanbi<hul 
Ghafi>li>n"   
 Penelitian ini merumuskan masalahnya dan bertujuan hendak mengetahui  (1) 
Bagaimana nilai-nilai akhlak dalam kitab Tanbi<hul Ghafi>li>n karangan Syaikh Abu Laith 
al-Samarqondi? (2) Bagaimana relevansinya nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab 
Tanbi<hul Ghaf>ili>n karangan Syaikh Abu Laith al-Samarqondi dalam pendidikan karakter? 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) penulis 
berusaha mengkaji nilai-nilai pendidikan akhlak yang ada dalam kitab Tanbi<hul Ghafi>li>n. 
Teknik pengumpulan datanya adalah menggali bahan-bahan pustaka yang koheren dengan 
obyek pembahasan yang dimaksud. Adapun  metode yang digunakan ialah pendekatan 
kualitatif deskriptif. Sedangkan analisa data dalam penelitian ini  memakai analisis isi 
(content analysis) yaitu suatu metode yang menggunakan teknik sistematik untuk 
menganalisis isi pesan dan mengolah pesan.  

Dari penelitian yang dilakukan, memunculkan hasil penelitian sebagai berikut : (1) 
Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab "Tanbi<hul Ghafi>li>n" adalah ikhlas, amr ma'ruf 
nahi munkar, taubat, shilaturahmi, larangan minuman khamr, menggunjing, adu domba, 
dengki, sombong, larangan tertawa, menahan amarah, penjagaan lisan, dilarang rakus dan 
panjang angan-angan, sabar,di larang  zina, di larang menganiaya, rahmat dan kasih 
sayang, takut kepada Allah, dzikir kepada Allah, tasbih, syukur, tawakkal kepada Allah, 
wara', malu, 'ujub, ramah tamah, tafakkur, ridha, menyantuni anak yatim. (2) Relevansi 
nilai-nilai pendidikan akhlak dalam itab Tanbi>hul Ghafi>li>n karya Al faqi>h Abu Laith As 
Samarqandi> dengan pendidikan karakter. Sikap ikhlas, taubat, takut kepada Allah, dzikir 
kepada Allah, do‟a, tasbih, tawakkal, ridha relevansi nilai pendidikan karakter sikap 
religious. Nilai pendidikan akhlak sikap  larangan berdusta, ghibah, namimah, dengki 
relevansi nilai pendidikan karakter sikap jujur, Nilai pendidikan akhlak sikap Amar 
ma‟ruf nahi munkar, shilaturahmi, menyantuni anak yatim relevansi pendidikan karakter 
sikap toleransi. Nilai pendidikan akhlak sikap  syukur relevansi nilai pendidikan karakter 
sikap mandiri. Nilai pendidikan akhlak   Kasih sayang, ramah tamah, Kasih sayang, Amr 
ma'ruf nahi munkar, menyantuni anak yatim relevansi nilai pendidikan karakter sikap 
peduli sosial.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Dekadensi moral yang telah merebak di masyarakat, perlu adanya solusi untuk 

mencapai iman dan taqwa kepada Allah SWT. Sehingga iman dan taqwa tidak dapat 

dipisahkan yang dicita-citakan pendidikan agama Islam.Untuk itu agama dapat 

mengatur hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Hubungan manusia dan manusia, 

hubungan manusia dengan alam dan hubungan alam dan hubungan manusia dengan 

dirinya yang dapat menjamin keselarasan, keseimbangan,dan keserasian dalam hidup 

manusia, mencapai kemajuan lahiriah dan kebahagian rohaniah pendidikan agama 

merupakan bagian pendidikan yang amat penting. Berkenaan dengan aspek-aspek 

sikap dan nilai antara lain: akhlak dan keagamaan.
1 

 Pendidikan agama islam dilakukan untuk mempersiapkan peserta didik 

meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam. Pendidikan tersebut melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.
2
  Pendidikan yang diberikan kepada anak didik haruslah 

mengandung pelajaran akhlak. Pendidikan akhlak sangat penting dalam kehidupan 

manusia, dimana dengan pendidikan akhlak yang diberikan dan disampaikan kepada 

                                                             
1 Zakiah Daradjat,Ilmu Pendidikan Islam(Jakarta: Bumi Aksara,2006),87 

 
2 Muhammad alim, Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006),4 
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manusia tentu akan menghasilkan orang-orang yang bermoral, memiliki jiwa yang 

bersih, menghindari suatu perbedaan yang tercela dan mengingat tuhan dalam setiap 

pekerjaaan yang mereka lakukan. 

 Semua perbuatan yang dapat menghancurkan masa depan para pelajar adalah 

karena kekurangan bekal pendidikan agama. Dengan pendidikan agama akan menjadi 

pencerahan spiritual dalam memperbaiki moral bangsa. Sebagaimana fungsi dari 

pendidikan agama Islam melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai illahi dan 

insani. Sebagaimana terkandung dalam kitab-kitab ulama terdahulu. Fungsi ini 

melekat pada setiap komponen aktifitas pendidikan Islam. Sedangkan tujuannya 

adalah terwujudnya penguasaan ilmu agam Islam. Serta tertanamnya perasaan agama 

yang mendalam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
3
 Barometer 

tinggi rendahnya suatu bangsa terletak pada akhlaknya. Seseorang akan dinilai bukan 

dari ketampanan wajah, jumlah materi yang melimpah ataupun jabatannya yang 

tinggi. Allah SWT akan menilai hambaNya berdasarkan tingkat ketaqwaan dan amal 

(akhlak yang baik) yang dilakukannya. Demikian  pula seseorang yang memiliki 

akhlak yang mulia akan dihormati masyarakat karena setiap orang disekitarnya 

merasa tentram dengan keberadaannya sehingga orang tersebut akan mulia 

dilingkungannya. 

Pendidikan akhlak menjadi salah satu alternatif jawabannya. Karena sebaik 

apapun seseorang jika memiliki akhlak yang baik maka orang tersebut akan menjadi 

                                                             
3 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004),73 
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berharga dan bernilai, rupanya pendidikan akhlak ini sejalan dengan program 

pemerintah Indonesia.sejak tahun 2010, pemerintah melalui kementrian pendidikan 

nasional mencanangkan pendidikan karakter bagi semua tingkatan pendidikan, baik 

sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
4
  

Dengan demikian diperlukan pendidikan karakter yang menjadikan suatu nilai 

yang diwujudkan dalam pendidikan akhlak. Seseorang bisa dikatakan mempunyai 

pendidikan karakter jika telah berhasil menyerap lain dan keyakinan yang 

dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya. 

Berdasarkan penjabaran di atas, bahwasannya pendidikan dalam kitab kuning 

memiliki akhlak yang mulia yang sadar bahwasannya dirinya selalu diawasi oleh 

Allah SWT. Dengan demikian, pembahasan akhlak tidak lepas dari kitab kuning, 

buku-buku berhuruf arab yang dipakai dilingkungan pesantren.
6
 Kitab kuning adalah 

sebutan untuk literature yang digunakan sebagai rujukan umum dalam proses 

pendidikan dilembaga pendidikan islam tradisional pesantren.
5
Sering terdengar di 

telinga sebutan”kitab kuning”adalah kitab klasik atau mungkin ”kitab” saja, hal ini 

hanya penyebutan saja yang pada substansinya tetap sama, yakni kitab yang dikaji 

oleh umat Islam terkait dengan ilmu-ilmu agama Islam. 

Dalam hal ini melalui kitab Tanbi>hul Gha<fi>li>n penulis merasa tertarik, Karena 

melihat kajian dalam kitab ini adalah mengatur pola hidup yang baik sesuai ajaran 

                                                             
4 Nurla Isna Aunillah,  Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah  (Jakarta: 

Laksana, 2011),9 
5
 Nurhayati Djamas, Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Paska Kemerdekaan 

(Jakarta:PT . Raja Grafindo Persada, 2009), 34 
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agama Islam melalui sentuhan akhlak. Penjelasan dan isi pesan pesannya juga sangat 

memukau dan didukung dengan hadits hadits yang relevan dengan ajaran Rasullullah 

SAW. Peneliti ingin membahas lebih mendalam kitab Tanbi>hul Gha<fi>li>n 

bahwasannya melihat kajian dalam kitab Tanbi>hul Gha<fi>li>n yang berupa nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang tinggi dapat dijadikan suri tauladan bagi umat manusia dan 

juga dapat meningkatkan pembentukan akhlak mulia, kandungan yang mendalam dan 

hakikatnya yang tinggi, sehingga jika difahami secara mendalam dan di praktekkan 

secara ikhlas, dapat menghantarkan kita kebersihan hati dan kesantunan budi pekerti 

serta dapat mengingatkan kita akan pentingnya memahami makna hidup yang hakiki 

dan juga untuk mempersiapkan diri menghadap sang Ilahi Robbi, berbagai macam 

prilaku dan sikap yang mencontohkan dalam kitab ini bersumber dari sabda Nabi 

atsar para sahabat serta nasihat para ulama‟ dan nilai-nilai akhlak yang tinggi. 

Terkait dengan berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas sebagai 

pijakan latar belakang masalah, penulis tertarik dan menganggap penting untuk 

mengkaji nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Tanbi>hul Gha<fi>li>n. Maka judul 

penelitian ini adalah : 

"Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Tanbi>hul Gha<fi>li>n Karangan 

Syekh Abu Layth As Samarqandi< Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter 
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B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana nilai-nilai akhlak dalam kitab Tanbi>hul Gha<fi>li>n karangan Syekh 

Abu Layth As Samarqandi< ? 

2. Bagaimana relevansinya nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Tanbi>hul 

Gha<fi>li>n karangan Syekh Abu Layth As Samarqandi< dalam pendidikan 

karakter? 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Dengan acuan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Mendiskripsikan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Tanbi>hul Gha<fi>li>n 

karangan Syekh Abu Layth As Samarqandi<. 

2. Mendiskripsikan relevansi pendidikan karakter dalam kitab Tanbi>hul 

Gha<fi>li>n karangan Syekh Abu Layth As Samarqandi<. 

D. MANFAAT PENELITIAN  

 Adapun manfaat hasil penelitian ini ditinjau dari dua sisi yakni secara teoritis dan 

praktis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Secara teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi 

khazanah pendidikan khususnya tentang nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam 

kitab Tanbi>hul Gha<fi>li>n karangan Syekh Abu Layth As Samarqandi<.  
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2. Secara praktis 

Harapan selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada: 

a. Pihak yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan reverensi, 

refleksi atau pun perbandingan penelitian yang dapat dipergunakan lebih 

lanjut dalam pengembangan pendidikan agama Islam. 

b. Objek penelitian, meliputi guru, orang tua, maupun murid dalam 

memperdalam ajaran agama Islam. 

c. Institusi atau lembaga pendidikan Islam sebagai salah satu pedoman dalam 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. 

E. TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 Nilai pendidikan agama termasuk dalam nilai instrumental dalam nilai 

pendidikan agama Islam memiliki berbagai cakupan, diantaranya adalah nilai 

pendidikan aqidah ahklak, tasawuf, al Qur‟an al hadist, syariat, dan tarikh Islam. 

Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengangkat nilai-nilai pendidikan akhlak 

dalam kitab Tanbi>hul Gha<fi>li>n karangan Syekh Abu Layth As Samarqandi< sebagai 

telaah pustaka, peneliti melakukan telaah hasil terdahulu yang ada relevansinya dalam 

penelitian ini, ada hasil temuan peneliti terdahulu adalah sebagai berikut : 

1)  Ulyana Indah tahun 2012 berjudul: Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam 

Kitab Bida>yat Al-Hida>yat Al-Ghazali Dan Relevansinnya Dengan 

Pendidikan Karakter.  

 Dengan kesimpulan: 
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a. Nilai-nilai akhlak dalam kitab Bida>yat al-Hida>yat adalah niat mencari 

ilmu, mengingat Allah, menggunakan waktu dengan baik, menjauhi 

larangan-larangan Allah, etika seorang pendidik, akhlak peserta didik 

menjaga kesopanan terhadap pendidik, menjaga etika terhadap orang 

tua, menajaga hubungan baik dengan orang awam, sahabat, dan orang 

yang baru dikenal. Kesemuanya ini berorientasi pada pembinaan akhlak 

yang holistik yakni akhlak kepada Allah SWT. (habl min Allah), diri 

sendiri dan orang lain (habl min al-naa>s). 

b. Relevansi nilai pendidikan akhlak dalam kitab Bida>yat al-Hida>yat 

dengan pendidikan karakter adalah sebab di dalamnya mengandung 

nilai-nilai karakter religius, disiplin, tanggung jawab, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, toleransi, jujur, demokratis, 

menghargai prestasi dan peduli sosial. Nilai-nilai ini cukup 

komperehensif, yaitu learning to live together (hubungam dalam 

konteks  bermasyarakat), learning to be (diri sendiri), dan hubungan 

dengan Tuhan. 

2. Hanifatul masruroh tahun 2012 berjudul: Nilai-nilai Pendidikan Akhlak 

yang Terkandung dalam Kitab Al-Mina>h al-Saniyah Karya Syaikh ‘Abd 

al- Wahab al-Sya’rani dan Urgensinya di Era Pendidikan Global.  

Dengan kesimpulan: 
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Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Al-Mina>h al-Saniayah karya 

Syaikh ‘Abd al-Wahab al-Sya’raniy meliputi akhlak kepada Tuhan 

(Allah SWT), akhlak terhadap sesama manusia yang dikhususkan 

kepada akhlak terhadap masyarakat dan akhlak terhadap diri sendiri, 

adapun hasil analisis nilai-nilai pendidikan akhlak tersebut menyatakan 

bahwasanya terdapat kesesuaian antara teori tentang nilai-nilai 

pendidikan akhlak dengan nilai-nilai pendidikan akhlak yang 

terkandung dalam kitab Al-Mina>h al-Saniyah karya Syaikh ‘Abd 

Wahab al-Sya’raniy.  

3. Asaroh Sunarmi tahun 2010 berjudul: Penanaman Nilai-Nilai Akhlak Al 

Karimah (Studi Kasus Pondok Pesantren Putri Al-Mawadah Coper Jetis, 

Ponorogo) 

Dengan kesimpulan: 

Nilai-nilai akhlak al-karimah di pesantren putri al-Mawadah meliputi 

dua hal yaitu nilai-nilai akhlak al-karimah terhadap Allah yang bersifat 

vertikal yang ditanamkan di al-Mawadah diantaranya memprioritaskan 

kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi dari keduniaan, 

menutup aurat, melaksanakan shalat 5 waktu berjamaah di masjid. 
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Nilai-nilai akhlak al-karimah terhadap semua orang, ikhlas dalam 

menolong, bersikap sederhana dan tidak sombong.
6
 

F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan Dan Jenis Pendekatan  

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan filosofis 

paedagogik, yakni berfikir kritis evaluative dan konstektual. Penulis mencoba 

mengkaji nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Tanbi>hul Gh<fi>li>n  karangan Syekh 

Abu Layth As Samarqandi<. Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah 

kajian pustaka (library research). Peneliti ini dilangsungkan dengan cara membaca, 

menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yaitu data-data yang bersumber 

dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini.
7
 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini berasal dari 

berbagai literature kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang 

dibahas yaitu nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Tanbi>hul Gha<fi>li>n karangan 

                                                             
6  Ulvi Maslihah skripsi : Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Taysir Al khollaq 

Karangan Hafidz Al hasan Al Mas’udy dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter )(Ponorogo 
:STAIN Ponorogo, 2013), 9. 

 
7 Susanti, Eri, Skripsi : Faktor-faktor Pendidikan dalam  al-Qur’an Surat al-Kahfi  Ayat 60-

82 (Studi Komparatif Antara Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah dan Hamka dalam 

Tafsir al-Azhar)(Ponorogo :STAIN Ponorogo, 2010), 9. 

 



10 
 

 

Syekh Abu Layth As Samarqandi<  dan relevansinya dengan pendidikan karakter. 

sumber data dibagi menjadi dua kategori, yakni: 

a. Sumber Data Primer 

Merupakan rujukan utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk 

mengungkapkan dan menganalisis pengertian tersebut. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan sumber data utama yakni kitab Tanbi>hul Gha<fi>li>n 

karangan Syekh Abu Layth As Samarqandi<. 

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber  data sekunder merupakan bahan rujukan yang ditulis oleh 

tokoh-tokoh lain yang ada relevansinya dengan masalah dalam kajian ini: 

1) Terjemah kitab Tanbi>hul Gha<fi>li>n karangan Syaikh Abu Laityh as-

Samarqandi  

2) Pendidikan karakter karangan Sri Narwanti. 

3) Akhlak Tasawuf karangan AR.H. Abudin Nata. 

4) Aqidah Akhlak karangan Dr. Rosihan Anwar. 

5) Membumikan pendidikan nilai karangan Zaim El-mubarok. 

6) Pengantar Studi Akhlak karangan Drs. Zahrudin AR, M.M.Si dan 

Hasanuddin Sinaga. 

7) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek karangan Suharsimi 

Arikunto 
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3. Teknik  Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik documenter, yaitu mengumpulkan data dari setiap 

pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau sebuah lembaga untuk 

keperluan sebuah analisa. Data-data yang ada dalam kepustakaan yang 

diperoleh, dikumpulkan atau diolah dengan cara sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua yang terkumpul 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan 

yang lainnya, masing-masing dalam kelompok data, baik data primer 

maupun sekunder sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam hal ini 

peneliti menjelaskan sumber data primer nilai pendidikan akhlak dalam 

kitab Tanbi>hul Gha<fi>li>n  dan juga dari sumber data sekunder yang 

berkaitan dengan nilai pendidikan akhlak tersebut. 

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

yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada yaitu tentang 

nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Tanbi>hul Gha<fi>li>n  karya Syekh 

Abu Layth As Samarqandi< dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan 

permasalahanya. Adapun permasalahanya meliputi nilai-nilai pendidikan 

akhlak dalam kitab Tanbi>hul Gha<fi>li>n  karya Syekh Abu Layth As 

Samarqandi< dan relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

Tanbi>hul ghafi>li>n  karya Syekh Abu Layth As Samarqandi< dengan 



12 
 

 

pendidikan karakter. 

c. Penemuan Hasil Data, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil yaitu dengan analisis 

isi untuk melaksanakan kajian terhadap nilai-nilai pendidikan akhlak 

dalam kitab Tanbi>hul Gha<fi>li>n  karya Syekh Abu Layth As Samarqandi< 

yaitu tentang nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap Allah dalam kitab 

Tanbi>hul Gha<fi>li>n  karya Syekh Abu Layth As Samarqandi<  sehingga 

diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.
8
 

3. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan, dalam penelitian ini 

menggunakan content analysis, yaitu telaah sistematis atas catatan atau 

dokumen sumber data.
9
 

Adapun metode berfikir yang digunakan adalah metode dedukatif, 

yaitu metode yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan 

bertitik tolak dengan pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat 

umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
10

 Dengan metode 

ini, peneliti menganalisa pendapat para ulama‟ kemudian dari pendapatnya ini 

akan dihubungkan dengan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Tanbi>hul 

Gha<fi>li>n dan dari buku-buku penunjang yang relevan.  

                                                             
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1990), 24. 
9 Sanapiah Faisal,Metodologi Penelitian Pendidikan (Surabaya:Usaha Nasional, 1982), 133. 
10 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta:Fajar Interpratama Offset, 1997), 58. 
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G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini ada lima batang tubuh, yakni lima bab. Bab 

pertama, memuat prosedur penelitian yakni berangkat dari melakukan 

penjajagan awal di lokasi penelitian (place), peneliti menemukan beberapa 

fenomena kegiatan (activities) yang unik yang dilakukan oleh orang-orang 

(actors) dalam lokasi tersebut. Dari sini, peneliti menemukan beberapa gejala 

sosial yang bersifat holistik. Adapun bagian ini adalah latar belakang masalah. 

Untuk selanjutnya, mencakup bab-bab yang membahas masalah yang 

telah tertuang dalam rumusan masalah. Untuk lebih lengkapnya mulai dari 

bagian awal hingga bagian akhir dapat dipaparkan sebagai berikut.  

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, telaah pustaka 

terdahulu, metode kajian dan analisis data. 

Dilanjutkan dengan bab kedua yang berisi tentang kajian teori tentang 

nilai-nilai pendidikan akhlak dalam pendidikan agama Islam, keadaan akhlak 

pada zaman sekarang dan nilai-nilai pendidikan karakter yang digunakan 

sebagai acuan yang dapat menjadi landasan dalam melaksanakan penelitian 

kajian pustaka ini.  

Sedangkan pada bab ketiga adalah paparan data-data yang berisi tentang 

sejarah biografi Syaikh Abu Laits as-Samarqandi dan analisis nilai-nilai 
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pendidikan akhlak dalam kitab Tanbi>hul Gha<fi>li>n  karya Syekh Abu Layth As- 

Samarqandi< . 

Kemudian bab keempat merupakan analisis data yang meliputi tentang 

relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Tanbi>hul Gha<fi>li>n  karya 

Syekh Abu Layth As-Samarqandi<  dengan pendidikan karakter. 

 Bab kelima adalah bab terakhir yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pendidikan Akhlak  

1. Pengertian Pendidikan Akhlak 

Menurut imam ghazali yang dikutip oleh Abu Bakar Muhammad, 

“pendidikan akhlak merupakan pendidikan budi pekerti dilihat dari segi pembiasaan 

seseorang dengan sifat-sifat yang baik dan mulia,  jujur, menghormati orang  lain, 

ikhlas, suka beramal, berani dalam kebenaran, percaya pada diri sendiri. 
11 

 Pendidikan akhlak dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar yang 

mengarahkan pada terciptanya prilaku lahir batin manusia sehingga menjadi manusia 

yang berbudi pekerti luhur, mempunyai sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, 

sehingga dia akan muncul secara spontan, tanpa memerlukan pemikiran atau 

pertimbangan yang seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk, 

untuk kemudian mampu melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, memiliki 

kepribadian utuh baik kepada dirinya sendiri atau selain dirinya. Dengan Pendidikan 

akhlak akan mewujudkan  proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang 

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan latihan. pendidikan akhlak harus merata terhadap semua obyek 

agar tecipta kehidupan rukun dan damai. 

                                                             
11 Abu Bakar Muhammad, Pedoman Pendidikan dan Pengajaran (Surabaya: Usaha Nasional, 

1981), 31. 

15 
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Pendidikan akhlak merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan 

sebagai proses mendidik, membina, mengendalikan, mengawasi, 

memengaruhi, dan mentransmisikan ilmu pengetahuan yang dilaksanakan 

oleh para pendidik kepada anak didik untuk membebaskan kebodohan, 

meningkatkan pengetahuan, dan membentuk kepribadian yang lebih baik dan 

bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dengan demikan, pendidikan akhlak 

yang dikembangkan dan ditingkatkan ilmu pengetahuan dan kecerdasaannya 

bukan hanya anak didik, melainkan para pendidik dan semua orang yang 

terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pendidikan.
12

 

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan akhlak ialah 

suatu usaha sadar yang mengarahkan kepada terciptanya prilaku lahir batin 

manusia sehingga menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, memiliki 

totalitas kepribadian baik kepada diri sendiri atau selain dirinya. Pendidikan 

mengenai dasar-dasar akhlak dan keutamaan perangai, tabiat yang harus 

dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa dini sampai ia menjadi 

seorang mukallaf, seseorang yang telah siap mengarungi lautan kehidupan. Ia 

tumbuh dan berkembang dengan berpijak pada landasan iman kepada Allah 

dan terdidik untuk selalu kuat, ingat bersandar, meminta pertolongan dan 

berserah diri kepada-Nya, maka ia akan memiliki potensi dan respon yang 

                                                             
12 Anas Salahudin, Filsafat Pendidikan (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 22-24 
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instingtif di dalam menerima setiap keutamaan dan kemuliaan.
13

Suatu 

kegiatan yang dilakukan secara sadar dan disengaja untuk memberikan 

bimbingan, baik jasmani maupun rohani, melalui penanaman nilai-nilai Islam, 

latihan moral, fisik serta menghasilkan perubahan ke arah positif, yang 

nantinya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan, dengan kebiasaan 

bertingkah laku, berpikir dan berbudi pekerti yang luhur menuju terbentuknya 

manusia yang berakhlak mulia, di mana dapat menghasilkan perbuatan atau 

pengalaman dengan mudah tanpa harus direnungkan dan disengaja atau tanpa 

adanya pertimbangan dan pemikiran, yakni bukan karena adanya tekanan, 

paksaan dari orang lain atau bahkan pengaruh-pengaruh yang indah dan 

pebuatan itu harus konstan (stabil) dilakukan berulang kali dalam bentuk yang 

sering sehingga dapat menjadi kebiasaan. 

2. Landasan Pendidikan Akhlak 

Dalam agama islam yang menjadi dasar pendidikan akhlak adalah al 

qur’an dan hadist, karena akhlak merupakan sistem moral yan bertitik pada 

ajaran islam. Dalam konsep akhlak, segala sesuatu itu dinilai baik atau 

buruk, terpuji atau tercela, semata-mata karena syara’ (syara’ dan al 

qur’an). 
14

 Al-Qur’an  sebagai dasar akhlak yang menjelaskan tentang 

                                                             
13 Raharjo, dkk., Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer, 

(Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), 63. 

 
14 Yuhanar  Ilyas, Kuliah Akhlaq (Yogyakarta: LLPI UMY, 1999), 2.  
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kebaikan akhlak Rasulullah SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia 

sebagai penganut Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah SWT: 

                                 

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada(diri) Rasullullah itu suri tauladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Alloh 

dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Alloh”. 

(Q.S. Al-Ahzab: 21). 

Dalam hal ini, Rasullullah juga menyatakan sendiri dalam hadisnya 

yaitu: 

ا آلَم ِإ َما َم َم ِإ َما  آلْث َم ِإا ِإ َّن َم ا ُب ِإ ْث ُب ا 

Artinya:” Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang 

mulia”. (H.R.Baihaqi) 

Karena Rasullullah adalah pribadi yang mulia Allah memujinya 

dengan firmanNya yang berbunyi: 
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Artinya: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berdudi pekerti yang akhlak. 

(Al-Qalam :4).
15

 

Dari beberapa uraian di atas, maka landasan pendidikan akhlak 

adalah bersumber dari firman Allah SWT dan sabda Nabi Saw. Karena 

keduanya merupakan sumber pokok ajaran islam. Untuk itu, dalam 

pendidikan khususnya pendidikan akhlak yang dijadikan landasan adalah Al-

Qur’an dan Al-Hadist.
16

 

3. Ruang Lingkup  Pendidikan Akhlak 

Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa dalam garis besarnya akhlak 

terbagi dalam dua bagian, pertama adalah akhlak terhadap Allah/Khaliq 

(pencipta) dan kedua adalah akhlak terhadap makhluknya (semua ciptaan 

Allah).
17

  

Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak, di antaranya adalah : 

1) Akhlak Terhadap Allah SWT. 

                                                             
15

 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Mushaf  al-Qur‟an,  Al-Qur’an dan  terjemahannya 

(Semarang: CV. Alwaah, tt), 670. 
16 Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan 

Pemikiran Para Tokohnya (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), 182 
17 M. Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000),  352. 
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Akhlak kepada Allah SWT dapat diartikan sebagai sikap/perbuatan 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan yang 

Khaliq. Diantara perbuatan yang termasuk dalam kategori ini adalah:  

a) Ikhlas  

Ikhlas secara bahasa ialah membersihkan atau memurnikan. 

Sedangkan secara terminology yang dimaksud dengan ikhlas ialah beramal 

semata-mata mengharapkan ridha dari Allah SWT. Allah memerintahkan 

kepada kita untuk beribadah kepadaNya dengan penuh keikhlasan dan 

beramal semata-mata mengharapkan ridhaNya karena hanya dengan 

keikhlasanlah semua amal ibadah akan diterima oleh Allah SWT. Seorang 

mukhlish (orang yang ikhlas) tidak akan pernah sombong ketika berhasil. 

Tidak pernah putus asa ketika gagal. Tidak lupa diri menerima pujian dan 

tidak mundur dengan cacian. Sebab dia hanya berbuat semata-mata mencari 

keridhaan Allah. Tapi   seseorang yang tidak ikhlas akan cepat terbuai dan 

lupa diri bila mendapatkan pujian dan cepat putus asa menghadapi segala 

rintangan dalam perjuangan. 

b) Muraqabah 

Muraqabah berasal dari kata raqaba  yang berarti menjaga, mengawal, 

dan mengamati. Semua pengertian kata raqaba tersebut bila disimpulkan 
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menjadi satu kata yaitu pengawasan, karena apabila seseorang mengawasi 

sesuatu dia akan mengamati, menantikan, menjaga dan mengawalnya. Dengan 

demikian muraqabah bisa diartikan dengan pengawasan. Sedangkan yang 

dimaksud dalam pembahasan ini muraqabah  ialah kesadaran seorang muslim 

bahwa dia selalu berada dalam pengawasan Allah SWT. Kesadaran itu lahir 

da‟i keimanannya bahwa Allah SWT. Dengan Sifat ‘ilmu, bashar, dan sama’ 

(mengetahui melihat dan mendengar) Nya mengetahui apa saja yang dia 

lakukan kapan dan dimana saja. Dia mengetahui apa yang dia pikirkan dan 

rasakan. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasanNya.
18

 

1) Akhlak Terhadap Rasulullah 

Akhlak karimah kepada Rasulullah adalah: 

a) Mencintai Dan Memuliakan Rasul  

Setiap orang mengaku beriman kepada Allah SWT tentulah 

harus beriman bahwa Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasulullah 

yang terakhir, penutup sekalian Nabi dan Rasul tidak ada lagi Nabi 

dan Rasul setelah beliau. 

Nabi Muhamad SAW telah berjuang selama lebih kurang 23 

tahun membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya 

yang terang benderang. Beliaulah yang berjasa membesarkan umat 

manusia dari belenggu kemusyrikan, kekufuran dan kebodohan. 

                                                             
18 Yuhanar  Ilyas, Kuliah Akhlak,…28-54 
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Berbagai penderitaan beliau alami dalam perjuangan itu dihina, 

dikatakan gila, tukang sihir, tukang tenung, penyair, disakiti, diusir 

dan hendak dibunuh tapi semuanya itu tidak sedikitpun menyurutkan 

hati beliau untuk tetap berjuang membebaskan umat manusia. Nabi 

sangat mencintai umatnya. Beliau hidup dan bergaul serta dapat 

denyut nadi mereka. Beliau sangat menyayangi umatnya, beliau ikut 

menderita dengan penderitaan umat dan sangat menginginkan 

kebaikan untuk mereka. Sebagai  seorang mukmin sudah seharusnya 

dan sepantasnya kita mencintai beliau melebihi cinta kita kepada 

siapapun selain Allah SWT. Bila iman kita tulus, lahir dan lubuk hati 

yang paling dalam tentulah kita akan mencintai beliau, karena cinta 

itulah yang membuktikan kita betul-betul beriman atau tidak kepada 

beliau. Sesudah mencintai Rasulullah SAW, kita juga berkewajiban 

menghormati dan memuliakan beliau, lebih daripada menghormati dan 

memuliakan tokoh manapun dalam sejarah umat manusia. 

b) Mengikuti dan Mentaati Rasul 

Mengikuti Rasulullah SAW (ittiba’ ar rasul) adalah salah satu bukti 

kecintaan seorang hamba terhadap Allah SWT. Rasulullah SAW, 

sebagaimana rasul-rasul yang lain, diutus oleh Allah SWT untuk diikuti 

dan dipatuhi. Apa saja yang datang dari Rasulullah SAW harus diterima, 

apa yang diperintahkannya diikuti, dan apa yang dilarangnya ditinggalkan. 



23 
 

 

Ketaatan kepada Rasullullah SAW bersifat mutlak, karena taat kepada 

beliau merupakan bagian dari taat kepada Allah SWT.  Bagi seorang 

mukmin, tidak ada jawaban lain apabila diperintah untuk patuh pada 

Rasullullah kecuali ucapan sami'na< wa atha’na<. mengikuti dan mematuhi 

Rasullullah SAW, berarti mengikuti jalan lurus tersebut dengan mematuhi 

segala rambu-rambunya. Rambu-rambu jalan tersebut adalah segala aturan 

kehidupan yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang terlembagakan dalam 

al Qur‟an dan sunnah. Itulah dua warisan yang ditinggalkan Rasul untuk 

umat manusia, yang apabila selalu dipegang teguh, umat manusia tidak 

akan tersesat selamanya.  

c) Mengucapkan Shalawat dan Salam 

Allah SWT  memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk 

mngucapkan shalawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW. Bahkan 

untuk memastikan bahwa setiap orang yang beriman akan 

mengucapkannya, shalawat dan salam itu di jadikan sebagai salah satu 

bacaan dalam shalat. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad 

bukanlah karena Nabi membutuhkannya. Sebab tanpa do‟a dari siapapun 

beliau sudah pasti akan selamat dan mendapatkan tempat yang paling 

mulia dan paling terhormat di sisi Allah SWT. Bukanlah Allah sendiri 

sudah menyatakan bahwa Dia merahmati dan meridhai beliau. Sesudah 
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jaminan dari Allah SWT seperti itu tentu beliau tidak lagi memerlukan 

do‟a dari para pengikutnya.
19

 

2) Akhlak Terhadap Diri Sendiri 

Akhlak terhadap diri sendiri adalah prilaku seseorang terhadap dirinya 

sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang 

menimpanya hal ini meliputi: 

a) Syukur 

Syukur merupakan sikap dimana seseorang tidak menggunakan 

nikmat yang diberikan oleh Allah untuk melakukan ma‟siat kepadaNya. 

Bentuk syukur yang ditandai dengan segala ni‟mat atau rizki karunia 

Allah untuk melakukan ketatan kepadaNya dan memanfaatkannya kearah 

kebajikan bukan menyalurkan kejalan ma‟siat atau kejahatan.
20

Adapun 

karunia Allah SWT. yang harus dimanfaatkan dan dipelihara seperti panca 

indra, harta benda, ilmu pengetahuan dan sebagainya.
21

 

b) Memelihara Kesucian Diri (‘Iffah) 

Memelihara kesucian diri (al ‘iffah) adalah menjaga diri dari segala 

tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Upanya meemelihara 

kesucian diri dari ini hendaknya dilakukan setiap hari, yakni memulai dari 

memelihara hati untuk tidak membuat rencana dan angan-angan buruk. 

                                                             
19 Ibid., 70-77 
20 Rosihan Anwar, Akidah Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 224 
21 Anwar, Akhlak Tasawauf, 98 
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Demikian  juga memelihara lidah anggota badan lainnya darinya segala 

perbuatan tercela karena sadar bahwa segala gerak manusia tidak lepas 

dari penglihatan Allah.
22

 

3) Akhlak Terhadap Keluarga 

Wajib bagi umat Islam untuk menghormati keluarga kedua orang 

tuanya, yaitu kedua orang tuanya dengan berbakti, mentaati perintahnya 

dan berbuat baik kepada keluarganya, di antaranya: 

a) Birrul Walidain 

Birrul walidain terdiri dari kata birru dan al-walidain. Birru  

atau al- birru artinya kebajikan al-walidain  artinya dua orang tua atau 

ibu bapak. Jadi birrul walidain  adalah berbuat kebajikan kepada kedua 

orang tua. Allah SWT menempatkan orang tua pada posisi yang sangat 

istimewa sehingga berbuat kepada keduanya menempati posisi yang 

sangat mulia, dan sebaliknya durhaka kepada keduanya juga 

menempati posisi yang sangat hina. Dengan demikian mengingat jasa 

ibu bapak yang sangat besar sekali dalam proses reproduksi dan 

regenerasi umat manusia. Secara khusus Allah SWT. mengingat begitu 

besar jasa dan perjuangan seorang ibu dalam mengandung, menyusui, 

merawat dan mendidik anaknya. Kemudian bapak, beliau berperan 

besar dalam mencari nafkah, membimbing, melindungi, membesarkan 

dan mendidik anaknya hingga mampu berdiri sendiri, bahkan sampai 

                                                             
22 Anwar, Akidah Akhlak, 230. 
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waktu yang tidak terbatas. Berdasarkan semua itu, tentu sangat wajar, 

normal dan logis saja kalau sebagai anak dituntut untuk berbuat 

kebaikan sebaik-baiknya kepada kedua orang tuanya, dan dilarang 

keras untuk mendurhakainya.
23

 

b) Silaturahmi dengan Karib Kerabat 

Istilah silaturahmi terdiri dari dua kata shilah (hubungan, 

sambungan) dan rahim (peranakan). Silaturahmi berarti 

menghubungkan tali kasih sayang antara sesama masyarakat. Tetapi 

Shilaturahmi yang kita maksud adalah hubungan kasih sayang terbatas 

pada hubungan pada hubungan keluarga besar atau qarabah.  Secara 

prinsip seorang muslim harus bersikap kepada karib kerabatnya yang 

lain sebagaimana dia bersikap kepada ibu bapak anak dan saudara-

saudaranya. Bibi diperlakukan seperti ibu, paman seperti bapak. 

Demikian juga hubungan saudara adik kakak. Yang lebih tua bersikap 

kepada lebih muda seperti orang tua kepada anak, dan yang lebih 

muda kepada yang lebih tua seperti anak kepada orang tua. Yang tua 

menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua. Begitulah 

seterusnya secara melebar, dengan cucu, sepupu dan keponakan.
24

 

4) Akhlak Terhadap Tetangga dan Lingkungan  

a) Hubungan Baik dengan Tetangga 

                                                             
23 Ibid., 147-152 
24 Ibid., 183-185 
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Sesudah anggota keluarga sendiri, orang yang paling dekat dengan 

kita adalah tetangga. Mereka yang diharapkan paling dahulu memberikan 

bantuan jika kita membutuhkannya. Bentuk baiknya sikap tetangga 

kepada kita tentu tergantung juga bagaimana kita bersikap kepada 

mereka. Oleh  sebab itu sangat dapat dimengerti kenapa Allah SWT 

memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dengan tetangga, baik 

tetangga dekat maupun jauh. Hubungan baik dengan tetangga di 

wujudkan dalam bentuk tidak mengganggu atau menyuahkan mereka. 

Tidak menyakiti hati tetangga dengan kata-kata kasar dan tidak sopan. 

Yang lebih baik lagi tidak tidak hanya sekedar menjaga jangan sampai 

tetangga terganggu, tapi secara aktif berbuat berbuat baik kepada mereka. 

Misalnya dengan mengucapkan salam dan bertegur sapa dengan ramah, 

memberikan pertolongan apabila tetangga membutuhkannya, apabila kita 

memasak makanan, memberikannya sebagian kepada tetangga. 

b) Hubungan Baik dengan Lingkungan  

Selain dengan tamu dan tetangga, seorang muslim harus dapat 

berhubungan baik dengan masyarakat yang lebih luas, baik dilingkungan 

pendidikan, kerja, sosial dan lingkungan lainnya. Baik dengan orang-

orang seagama maupun yang pemeluk lainnya. Hubungan baik dengan 

masyarakat sangat dibutuhkan, karena tidak ada seorang pun yang dapat 

hidup tanpa bantuan masyarakat. Lagi pula hidup bermasyarakat 

merupakan fitrah manusia. Dalam surat al-Hujurat ayat 13 dinyatakan 
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bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku 

dan berbangsa-bangsa, agar mereka saling kenal mengenal. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa menurut al Qur‟an, manusia secara fitri 

adalah makhluk sosial dan hidup bermasyarakat merupakan suatu 

keniscayaan bagi mereka.
25

  

4. Metode Pendidikan Akhlak  

Sebagai ummat yang telah dianugrahi Allah Kitab Al-Quran yang 

lengkap dengan petunjuk yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan bersifat 

universal sebaiknya menggunakan metode mengajar dalam pendidikan Islam 

yang prinsip dasarnya dari Al Qur‟an dan Hadits. Diantara metode-metode 

pendidikan akhlak adalah :
26

 

1) Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah cara penyampaian informasi melalui 

penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik.  

2) Metode Tanya Jawab 

Metode Tanya jawab adalah suatu cara mengajar dimana seorang guru 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada murid tentang bahan pelajaran 

yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca. Prinsip dasar 

                                                             
25 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an  (Bandung: Mizan, 1996), 320 

26 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta : Kalam Mulia, 2008), 193 

 



29 
 

 

metode ini terdapat dalam hadits tanya jawab antara Jibril dan Nabi 

Muhammad tentang iman, islam, dan ihsan. 

3) Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah suatu cara penyajian/ penyampaian bahan 

pelajaran dimana pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik/ 

membicarakan dan menganalisis secara ilmiyah guna mengumpulkan 

pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternative 

pemecahan atas sesuatu masalah.  

4) Metode Pemberian Tugas 

Metode pemberian tugas adalah suatu cara mengajar dimana seorang 

guru memberikan tugas-tugas tertentu kepada murid-murid, sedangkan 

hasil tersebut diperiksa oleh guru dan murid harus mempertanggung 

jawabkannya. 

5) Metode Demontrasi 

Metode demontrasi adalah suatu cara mengajar dimana guru 

mempertunjukan tentang proses sesuatu, atau pelaksanaan sesuatu 

sedangkan murid memperhatikannya. 

6) Metode Eksperimen 

Suatu cara mengajar dengan menyuruh murid melakukan suatu   

percobaan, dan setiap proses dan hasil percobaan itu diamati oleh setiap 

murid, sedangkan guru memperhatikan yang dilakukan oleh murid sambil 

memberikan arahan. 
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7) Metode Amsal/Perumpamaan 

Yaitu cara mengajar dimana guru menyampaikan materi pembelajaran 

melalui contoh atau perumpamaan. Perumpamaan dilakukan oleh Rasul 

SAW  sebagai satu metode pembelajaran untuk memberikan pemahaman 

kepada sahabat, sehingga materi pelajaran dapat dicerna dengan baik. 

Metode ini dilakukan dengan cara menyerupakan sesuatu dengan sesuatu 

yang lain, mendekatkan sesuatu yang abstrak dengan yang lebih konkrit 

Perumpamaan yang digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai satu metode 

pembelajaran selalu syarat dengan makna, sehingga benar-benar dapat 

membawa sesuatu yang abstrak kepada yang konkrit atau menjadikan 

sesuatu yang masih samar dalam makna menjadi sesuatu yang sangat jelas. 

8) Metode Targhib dan Tarhib 

Metode targhib dan tarhib yaitu cara mengajar dimana guru 

memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan ganjaran terhadap 

kebaikan dan hukuman terhadap keburukan agar peserta didik melakukan 

kebaikan dan menjauhi keburukan. Sanksi dalam pendidikan mempunyai 

arti penting, pendidikan yang terlalu lunak akan membentuk pelajar kurang 

disiplin dan tidak mempunyai keteguhan hati. Sanksi tersebut dapat 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, dengan teguran, kemudian 

diasingkan dan terakhir dipukul dalam arti tidak untuk menyakiti tetapi 

untuk mendidik. Kemudian dalam menerapkan sanksi fisik hendaknya 
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dihindari kalau tidak memungkinkan, hindari memukul wajah, memukul 

sekedarnya saja dengan tujuan mendidik, bukan balas dendam. 

9) Metode Pengulangan (Takrar) 

Metode pengulangan yaitu cara mengajar dimana guru memberikan 

materi ajar dengan cara mengulang-ngulang materi tersebut dengan 

harapan siswa bisa mengingat lebih lama materi yang disampaikan. Satu 

proses yang penting dalam pembelajaran adalah pengulangan/latihan atau 

praktek yang diulang-ulang. Baik latihan mental dimana seseorang 

membayangkan dirinya melakukan perbuatan tertentu maupun latihan 

motorik yaitu melakukan perbuatan secara nyata merupakan alat-alat bantu 

ingatan yang penting. Latihan mental, mengaktifkan orang yang belajar 

untuk membayangkan kejadian-kejadian yang sudah tidak ada untuk 

berikutnya bayangan-bayangan ini membimbing latihan motorik. Proses 

pengulangan juga dipengaruhi oleh taraf perkembangan seseorang. 

Kemampuan melukiskan tingkah laku dan kecakapan membuat model 

menjadi kode verbal atau kode visual mempermudah pengulangan. Metode 

pengulangan dilakukan Rasulullah SAW ketika menjelaskan sesuatu yang 

penting untuk diingat para sahabat.
27

 

10) Metode Kisah 

                                                             

27 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, 194 
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Kisah merupakan sarana yang mudah untuk mendidik manusia. Model 

ini sangat banyak dijumpai  dalam al-Qur'an. Abdurrahman an-Nahlawy 

berpendapat bahwa metode kisah yang terdapat dalam al-Qur'an 

mempunyai sisi  keistimewaan dalam proses pendidikan dan pembinaan 

manusia. Menurutnya, metode kisah dalam al-Qur'an berefek positif pada 

perubahan sikap dan perbaikan niat atau motivasi seseorang.
 28

 

11) Metode Pembiasaan 

Proses pendidikan yang terkait dengan prilaku ataupun sikap tanpa 

diikuti dan didukung adanya praktik dan pembiasaan pada diri, maka 

pendidkan itu hanya jadi angan-angan belaka karena pembiasaan dalam 

proses pendidikan sangat dibutuhkan. Model pembiasaan ini mendorong 

dan memberikan ruang kepada anak didik  pada teori-teori yang 

membutuhkan aplikasi langsung, sehingga teori yang berat bisa menjadi 

ringan bagi anak didik bila kerap kali dilaksanakan. 

12) Metode Qudwah (Teladan) 

Qudwah merupakan aspek terpenting dalam proses pendidikan. Para 

pendidik dituntut untuk memeliki kepribadian dan intelektualitas yang 

baik dan sesuai dengan Islam sehingga konsep pendidikan yang diajarkan 

dapat langsung diterjemahkan melalui diri para pendidik. Para pendidik 

                                                             
28 Ulil Amri Syarif, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2012), 125-126 
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dalam Islam adalah qudwah dalam setiap kehidupan pribadinya, Pendidik 

jadi cermin bagi peserta didik.
29

  

a. Pendidikan Karakter  

1) Definisi Karakter 

Secara harfiah kata karakter bersal dari bahasa Inggris (character) dan 

Yunani yang berarti membuat tajam, membuat dalam. Menurut Kamus 

Lengkap Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, 

watak. Berkarakter artinya mempunyai watak atau sifat batin manusia 

yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku.
30

 

Karakter adalah “ciri khas” yang dimiliki oleh suatu benda atau 

individu. Ciri khas tersebut adalah “asli” dan mengakar pada kepribadian 

benda/individu tersebut, dan merupakan “mesin” yang mendorong 

bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu. 

Ciri khas ini pun yang diingat oleh orang lain tentang orang tersebut, dan 

menentukan suka atau tidak sukanya mereka terhadap sang individu. 

Orang yang memiliki karakter yang kuat, akan memiliki momentum untuk 

mencapai tujuan. Di sisi lain, mereka yang karakternya mudah goyah, 

akan lebih lambat untuk bergerak dan tidak bisa menarik orang lain untuk 

bekerja sama dengannya. 

                                                             
29 Ibid, 139-140 
30 Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa (Surakarta: 

Yuma Pustaka, 2010), 12. 
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Dari beberapa pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa karakter 

adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti 

individu yang merupakan keperibadian khusus yang menjadi pendorong 

dan penggerak, serta membedakan dengan individu lain.
31

 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai 

karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut. 

Pengertian yang sederhana pendidikan karakter adalah hal positif apa 

saja yang diajarkan. Pendidikan karakter adalah upaya sadar dan sungguh-

sungguh dari seorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai kepada para 

siswanya. Pendidikan karakter telah menjadi sebuah pergerakan 

pendidikan yang mendukung pengembangan social, pengembangan 

emosional, dan mengembangan etik para siswa. 

Pendidikan karakter juga dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang 

mengembangkan karakter yang mulia (good charakter) dari peserta didik 

dengan mempraktikan dan mengajarkan nilai-nilai moral dan pengambilan 

keputusan yang beradap dalam berhubungan dengan sesama manusia 

maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia maupun dalam 

hubungannya dengan Tuhannya. Departemen pendidikan Amerika Serikat 

mendefinisikan pendidikan karakter sebagai berikut: “pendidikan karakter 

                                                             
31Ibid., 13. 
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mengajarkan kebiasaan berfikir dan kebiasaan berbuat yang dapat 

membantu orang-orang hidup dan bekerja bersama sebagai keluarga, 

sahabat, tetangga, masyarakat, dan bangsa.” Menjelaskan pengertian 

tersebut dalam brosur pendidikan karakter (character Education 

Brochure) dinyatakan bahwa: pendidikan karakter adalah suatu proses 

pembelajaran yang memberdayakan siswa dan orang dewasa di dalam 

komunitas sekolah untuk memahami, peduli tentang, dan berbuat 

berlandaskan nilai-nilai etik seperti respek, keadilan, kebajikan warga dan 

kewarganegaraan, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun 

orang lain. 

Lickoa mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya yang 

sungguh-sungguh untuk membantu seseorang memahami, peduli, dan 

bertindak dengan landasan inti nilai-nilai etis. Secara sederhana, Lickona 

mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya yang dirancang secara 

sengaja untuk memperbaikai karakter para siswa. Sementara itu Alfie 

Kohn, dalam Noll mengatakan bahwa pada hakikatnya “pendidikan 

karakter dapat didefinisikan secara luas maupun secara sempit. Dalam 

makna yang luas pendidikan karakter mencakup hampir seluruh usaha 

sekolah di luar bidang akademis terutama yang bertujuan untuk membantu 

siswa tumbuh menjadi seseorang yang memiliki karakter yang baik. 

Dalam makna yang sempit pendidikan karakter dimaknai sebagai sejenis 

pelatihan moral yang merefleksikan nilai tertentu.” 
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Menurut Scerenko pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai upaya 

yang sungguh-sungguh dengan cara mana ciri kepribadian positif 

dikembangkan, didorong, dan diberdayakan melalui keteladanan, kajian 

(sejarah, dan biografi para bijak dan pemikir besar), serta praktik emulasi 

(usaha yang maksiamal untuk mewujudkan hikmah dari apa-apa yang 

dinikmati dan dipelajari). Sementara itu, Arthur mendefinisikan 

pendidikan karakter sebagai aktifitas berbasis sekolah yang mengungkap 

secara sistematis bentuk perilaku dari siswa ternyata dalam perkataannya: 

pendidikan karakter didefinisikan sebagai setiap rencana sekolah, yang 

dirandang bersama lembaga masyarakat yang lain, untuk membentuk 

secara langsung dan sistematis perilaku orang muda dengan memengaruhi 

secara eksplesit nilai-nilai kepercayaan non-relativistik (diterima luas), 

yang dilakukan secara langsung menerapkan nilai-nilai tersebut. 

Jadi, pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada 

peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam 

dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa.
32

 

Pendidikan karakter juga dapat didefinisikan sebagai metode 

mengajarkan kebiasaan cara berfikir dan berperilaku yang membantu 

individu untuk hidup dan bekerja sama sebagai anggota keluarga, 

                                                             
32 Muchlas Samani, Harianto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013),43-45. 
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masyarakat dan bernegara serta membantu mereka untuk mampu 

membuat keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan. 

Menurut Fakhry Gaffar, pendidikan karakter ialah proses trasformasi 

nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuhkankembangkan dalam kepribadian 

seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan. 

Nurul Zuhriyah juga berpandangan bahwa pendidikan karakter sama 

dengan pendidikan budi pekerti. Tujuan budi pekerti adalah untuk 

mengembangkan watak murid dengan cara menghormati nilai-nilai 

keyakianan masyarakat sebagai kekuatan moral hidupnya melalui 

kejujuran, dapat dipercaya dan kerja sama. Seseorang dapat dikatakan 

telah berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang 

dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatam dalam 

hidupnya. 

Pendidikan karakter ialah sistem penanaman nilai-nilai karakter pada 

warga sekolah yang meliputi komponan pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan dan tindakan untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut. 

Pungkasnya, pendidikan karakter dimaknai sebagai nilai, budi pekerti, 

moral, watak atau pendidikan etika. Tujuannya untuk mengembangkan 

potensi murid untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa 

yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari.
33

 

                                                             
33 M. Mahbubi, Pendidikan Karakter Implementasi Aswaja Sebagai Nilai Pendidikan 

Karakter, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2012 ), 40-42. 
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2) Tujuan pendidikan karakter 

Dalam sejarah islam, Rasulullah Muhammad SAW, Sang Nabi 

terakhir dalam ajaran islam, juga menegaskan bahwa misi utamanya 

dalam mendidik manusia adalah untuk mengupanyakan pementukan 

karakter yng baik (good character) . 

Socrates berpendapat bahwa tujuan paling mendasar dari pendidikan 

adalah untuk membuat seseorang menjadi good and smart. Dalam sejarah 

islam, Rasulullah Muhammad SAW, Sang Nabi terakhir dalam ajaran 

Islam, juga menegaskan bahwa misi utamanya dalam mendidik manusia 

adalah untuk mengupayakan pendidikan karakter yang baik (good 

charakter). Berikutnya, ribuan tahun setelah itu, rumusan tujuan utama 

pendidikan tetap pada wilayah serupa, yakni pembentukan kepribadian 

manusia yang baik. 
34

 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan 

hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak 

mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan 

standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Dengan 

pendidikan karakter diharapkan mampu secara mandiri meningkatkan dan 

menggunakan pendidikan pengetahuannya, mengkaji dan 

                                                             
34 Dian Andayani, Abdul Majid, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), 30. 
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menginternalisasikan serta mempersonalisasikan nilai-nilai karakter dan 

akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.
35

 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu 

penyelengaraan dan hasil pendidikan yang mengarah kepada pencapaian 

pembentukan karakter dan etika mulia murid secara utuh, terpadu dan 

berimbang sesuai standar kompetensi lulusan. 

3) Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

Berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma social, hukum, 

etika akademik dan prinsip-prinsip HAM telah terindetivikasi butir-butir 

nilai yang dikelompokkan menjadi lima nilai utama yaitu nilai-nilai 

prilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama manusia dan lingkungan serta kebangsaan. 

Adapun daftar nilai-nilai utama tersebut ialah: 

a) Nilai Karakter dalam Hubungannya dengan Tuhan 

(a) Religious 

Pikiran, perkataan dan tindakan seseorang yang mengupanyakan selalu 

berdasarkan pada nilai ke Tuhanan. 

a. Nilai Karakter dalam Hubungannya dengan Diri Sendiri 

1. Jujur 

                                                             
35 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 9. 



40 
 

 

Prilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan tindakan dan pekerjaan. 

2. Bertanggung Jawab 

Sikap dan prilaku seseorang untuk merealisasikan tugas dan 

kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri 

dan masyarakat 

3. Bergaya Hidup Sehat 

Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan 

hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yng dapat 

mengganggu kesehatan. 

4. Disiplin 

Tindakan yang menunjukkan prilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentun dan peraturan. 

5. Kerja Keras 

Prilaku yang menunjukkan upanya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas sebaik baiknya. 

6. Percaya Diri 
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Sikap yakin akan potensi diri terhadap pemenuhan tercapainya setiap 

keinginan dan harapannya. 

7. Berjiwa Wirausaha 

Sikap dan prilaku mandiri dan pandai mengenali produk baru, 

menentukan cara produksi baru, menyusun opersi untuk pengadaan produk 

baru, memasarkannya mengatur permodalan opersinya. 

8. Berfikir Logis, Kritis, Kreatif Dan Inovatif  

Berfikir dan menlakukan sesuatu secra logis untuk menghasilkan cara 

baru dari apa  yang telah dimiliki. 

9. Mandiri 

Sikap dan prilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

10. Ingin Tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupanya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. 

11. Cinta Ilmu  

Cara berfikir,dan berbuat yang menujukkan kesetian , kepedulian dan 

penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan 
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4) Nilai Karakter dalam Hubungannya dengan Sesama 

a. Sadar akan kewajiban dan kewajiban diri dan orang lain. 

b. Patuh pada norma sosial 

Sikap menurut dan taat terhadap aturan yang berkenaan dengan 

masyarakat dan kepentinagan umum. 

c. Menghargai karya dan prestasi orang lain 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilakan sesuatu 

yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

d. Santun 

Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata 

prilakunya kesemua orang.  

e. Demokratis 

Cara berfikir, bersikap dan bertinadak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

5) Nilai Karakter dalam Hubungannya dengan Lingkungan. 

a. Peduli sosial dan lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupanya mencgah kerusakan pada 

lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upanya untuk 
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memperbaiki kerusakan alam yang terjadi dan selalu ingin memberi 

bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

6) Nilai Kebangsaan 

Cara berfikir, bertindak dan wawasan yang menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara diatas kepentingan individu dan kelompok. 

7) Nasionalis 

Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, 

social, kultur, ekonomi dan politik bangsanya. 

8) Menghargai Keberagaman 

Sikap memberikan rasa hormat terhadap berbagai macam hal yang 

berbentuk fisik, sifat, adat, kultur, suku dan agama.
36

 

Istilah pendidikan karakter ini kemudian kembali menguat ketika menteri 

pendidikan dan kebudayaan RI, Muhammad Nuh, dalam pidatonya pada hari 

Pendidikan Nasional 2011 menekankan pentingnya pendidikan karakter 

sebagai upanya pembangunan karakter bangsa. Bahkan pada tahun yang 

sama kementerian pendidikan menerbitkan buku pelatihan dan 

pengembangan pendidikan budaya karakter bangsa yang disusun oleh Badan 

                                                             
36 M. Mahbubi, pendidikan  karakter,  44-48 
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Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian Kemendiknas RI. Dalam 

buku tersebut disusun 18 karakter pendidikan budaya karakter bangsa, yaitu :   

a) Religious  

Sikap dan prilaku yng patuh dalam melaksakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup 

rukun dengan pemeluk agama lain.  

b) Jujur 

Prilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat percaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.  

c) Toleransi 

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya.  

a. Disiplin 

Tindakan yang menunjukkan prilaku tertib dan patuh kepada berbagai 

ketentuan dan peraturan.  

b. Kerja Keras 

Prilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya.  

c. Kreatif 
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Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru 

dari sesuatu yang dimiliki.  

d. Mandiri 

Sikap dan prilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas.  

e. Demokratis 

Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain.  

f. Rasa Ingin Tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya dilihat dan di 

dengar. 

 

g. Semangat Kebangsaan  

Cara berfikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan 

bangsa dan Negara. 

h. Cinta tanah air 

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaaan, 

kepedulian, dan dan perhargaan tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, 

sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

i. Menghargai prestasi  
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Sikap dan tindakan yang mendorong dirinyauntuk menghasilakn sesuatu 

yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

j. Bersahabat/komunikatif 

Tindakan yang melibatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan kerja sama 

dengan orang lain. 

k. Cinta damai 

Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa 

senang dan aman atas kehadiran dirinya. Diri sendiri, masyaraaat, 

lingkunga (alam, social, dan budaya), Negara. 

l. Gemar membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya. 

 

m. Peduli lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selau berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam disekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

n. Peduli sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin member bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

o. Tanggung jawab 
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Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain 

dan masyarakat yang membutuhkan.sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, 

terhadap dirinya maupun orang lain dan lingkungan disekitarnya.
37

 

 

  

                                                             
37 Retno Listyarti, Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif, dan Kreatif (Jakarta: 

Erlangga, 2012), 4-8. 



48 
 

 

BAB III 

Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Tanbi>hul Gha<fi>li>n Karangan Syaikh 

Abu Layth As Samarqandi> 

 

A. Biografi Syaikh Abu Layth As Samarqandi>< 

Abu Layth As Samarqandi<>  lahir dikampung al-samarkand pada tahun 328 H 

nama asli beliau adalah al Zahid Abu Layth Nashr bin Ibrahim al-Samarqandi><. 

Dikenal dengan nama Abu Layth Al-Samarqandi<, yang dalam kitab terjemahannya 

menggunakan nama Al-Faqi>h, suatu panggilan bagi seseorang yang tingkat 

keilmuannya sangat dalam. Beliau mendapat gelar sebagai imam al-huda 

(pemberi petunjuk). Beliau wafat pada tahun 373 H/983 M di al samarqand pada 

usia 65 tahun.
38

Beliau menggunakan mazhab fiqh hanafi dan penganut teologi 

ahli sunah wal jama‟ah. Ia mentakwilkan ayat-ayat al-qur‟an sesuai dengan 

mazhab dan teologinya dengan cara hanya diketahui oleh orang ramai. 

Beliau dibesarkan oleh kedua bapak ibu yang sholeh. Beliau menuntut ilmu 

dengan bapaknya dan menghafal al Qur‟an dengannya. Beliau juga belajar dengan 

ulama‟ besar di zamannya di samarqandi dan tempat-tempat lain. Semasa usianya 

masih muda lagi beliau terkenal sebagai ulama‟ tafsir, nahwu, aqidah dan sastra. 

Sejak remaja dia meninggalkan desanya untuk mendalami agama Islam dan 

bahasa arab di Mekkah. Setelah berguru kepada ahli agama, ia mengunjungi 

                                                             
38  
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beberapa kota seperti, Baghdad dan Hamadan di Yaman. Setiap kali beliau berada 

disuatu kota, ramai orang yang datang untuk menuntut ilmu dan berdiskusi 

dengannya. Ini di sebabkan beliau seorang yang mahir dalam hukum. Beliau 

dapat menyakinkan orang ramai dengan kenyataan yang kuat. Beliau adalah 

termasuk diantara ulama‟ yang produktif yang banyak menghasilkan karya 

penulisan. 

Beliau banyak menuntut ilmu dengan ulama‟- ulama‟ yang terkenal di 

antaranya ialah:  

1. Abu> Qasi>m Al haki>m 

2. Abu> Hasan Al-As’ari 

3. Penguasa Bani Seljuk 

4. Muhammad bin Abi> al-Fath}.  

Selain itu setelah beliau menuntut ilmu dengan para ulama‟-ulama‟ yang 

terkenal tersebut beliau menjadi seorang guru yang mempunyai gelar imam al-

huda dan mempunyai murid diantaranya adalah: 

1. Diya al-ddi>n al-Makki>, yang menulis syarah (ceramah) an-Namuzaj fi> an-

nahwu yaitu Kifayat an-Nahwu fi> ‘ilm al-I’rab (ulasan mengenai contoh tata 

bahasa lengkap dalam ilmu kata Arab) 

2. Abu> al-Fadl Muhammad bin abi> al-Qasi>m bin baijuk al-Baqqal (562 H/1167 

M). 
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Al-samarqandi> mempunyai pendapat tulen yang jejaknya banyak di 

ikuti orang lain. Beliau mempunyai banyak karya dalam bidang hadist, 

nahwu, bahasa, ma‟ani dan lain-lain. Antara lain  karya-karyanya ialah: 

1) Al-Bahr al-Ulum (Tentang tafsir) 

2) Al-Faiq (Tentang tafsir hadist) 

3) Al-Minhaj (Tentang ushul) 

4) Amufas{al (Tentang ilmu nahwu) 

5) Asas al- Balaghah} (Tentang bahasa) 

6) Al-Ru‟us al-Masail al-Fiqhiyah (tentang fiqih) 

Karya penulisannya yang berkisar pada ilmu bahasa dan sastra arab 

mencakupi antara lain ialah: 

a. Nahwu 

b. Balaghah{ 

c. Arud 

d. Hadith  

e. Asas al-Balaghah{(Asas Balaghah{) 

Sedangkan dalam menciptakan karya-karyanya Abu> layth al-

Samarqandi> banyak menggunakan tafsir makthur di dalam tafsirnya. Beliau 

jarang mentafsirkan Al-Qur‟an dengan akalnya. Biasanya beliau mentafsirkan 

dengan al-Qur‟an ataupun dengan hadist. Al-samarqandi>  banyak 

menggunakan tafsir sahabat. 
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Al-samarqandi> merupakan ulama‟ yang terkemuka dalam bidang 

tafsir. Selain itu, beliau banyak mnceburkan diri dalam bidang ilmu bahasa, 

ma‟anidan bayan. Beliau juga mentafsirkan  ayat al Qur‟an menunjuk pada 

ilmu balaghah yaitu keindahan balaghah untuk membuktikan sebagai aspek 

mukjizat al-Qur‟an.
39

 

B. Deskripsi Tentang Isi Kitab Tanbi>hul al-Gha<fi>li>n  

Tanbi>hul Gha<fi>li>n adalah kitab yang tergolong populer karena digandrungi 

oleh para Kyai dan santri di banyak pesantren, karena selalu dijadikan rujukan 

dan referensi mereka sebagai da`i dan muballigh dalam aktifitas-aktifitas dakwah 

baik di Masjid, Madrasah ataupun majlis-majlis ta`lim. Tanbi>hul Ghafi>li>n 

memiliki muatan nasihat yang tinggi dan mengena ke dalam diri setiap insan.  

peringatan yang ditampilkannya mampu menjadi bekal pengertian dan kesadaran 

yang mendalam untuk memperbaiki jiwa dan moral umat manusia dari 

kelalaiannya.  

Tujuan esensial yang ingin dicapai Al-Faqi>h adalah mengajak ke jalan yang 

benar yakni jalan Tuhan (Allah SWT), dan segala hal yang disampaikannya 

mampu disampaikan kembali dalam bingkai dakwah Islam kepada orang lain. 

Kitab ini juga berusaha membongkar pengalaman-pengalaman menakjubkan 

berkaitan dengan kehidupan keberagamaan yang terjadi dalam sejarah manusia 

dan tak luput dari konsep-konsep ketauhidan, ibadah, mua`amalah, dan syari`at-

                                                             
39 Dewi Royhana, Relevansi Profil Pendidik Dalam Kitab Tanbihul Ghafilin Dengan Undang-

Undang Pepublik Indonesia No.14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, (Ponorogo: STAIN 

PONOROGO 2013), 36-38 
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syari`at Islam yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Saw, para sahabat, 

tabi`in, dan para ulama salaf yang shaleh. 

Setiap uraian penjelasan dimana sifat pembahasannya adalah tematik 

senantiasa diperkuat oleh argumen-argumen yang kuat dari nash Al-Qur'an 

ataupun Al-Hadith dan juga fatwa-fatwa ulama, sehingga tidak menimbulkan 

keraguan dan kebimbangan dalam menerima semua nasehat kebaikan yang 

disampaikan. 

Kitab Tanbi>h al Gha<fi>li>n terdiri dari sebagai berikut: yang pertama berisi 

mukaddimah dari pengarang itu sendiri kemudian bab pertama tentang ikhlas, lalu 

bab ketiga sampai ketujuh membahas tentang kematian dan bagaimana akhirat, 

selanjutnya bagian delapan sampai sepuluh membahas tentang akhlak, kemudian 

bagian 11 sampai 14 membahas tentang hak-hak yang diberikan kepada orang 

tua, anak, dan tetangga dan yang lebih penting lagi tentang pentingnya silaturahmi 

atau mempererat tali persaudaraan. Lalu bagian 15 sampai dengan 27 berisi 

tentang akhlak yang tidak terpuji. Selanjutnya pada bagian 28 dan 29 membahas 

tentang permasalahan sabar, baik sabar dalam menghadapi bala‟ dan kesulitan 

hidup maupun sabar dalam menghadapi musibah. Kemudian bagian 30 sampai 

dengan 37 berisi tentang masalah ibadah. 

Selanjutnya pada bagian 38 sampai dengan 41 membahas tentang keutamaan 

hari-hari dalam Islam. Mengenai nafkah, memelihara budak dan menyantuni anak 

yatim berada pada bagian 4 sampai dengan 45 kemudian dalam kitab ini juga 
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dibahas tentang keutamaan membaca sholawat, keutamaan dri ilmu do‟a-do‟a 

mustajab dan yang berbeda dengan kitab-kitab lain adalah dalam kitab ini memuat 

nasehat-nasehat dan hikayat yang bisa kita ambil pelajaran dari situ. 

C. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Tanbi>hul Al-Ghofi>li>n 

1. Ikhlas (bersih hati dari segala tujuan selain keridho‟an Allah) 

Berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari 

Rasulullah SAW. Al-faqi>h berkata: Bahwasannya Allah Ta‟ala tidak akan 

menerima sedikit pun amal perbuatan, kecuali amal itu dikerjakan karena 

ikhlas kepada-Nya. Apabila amal itu tidak ikhlas, maka ia tidak akan 

menerimanya, dan diakhirat tidak ada pahala baginya dan tempat kembalinya 

adalah neraka jahannam. 
40

 

Ditanyakan kepada salah seorang yang bijaksana:”siapakah orang 

yang ikhlas itu?”Ia menjawab orang yang ikhlas yaitu orang yang 

menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan 

kejelekan-kejelekannya.”seorang bijak yang lain bertanya:”apakah tanda 

ikhlas itu?”ia menjawab:”apabila seseorang (didalam beramal)tidak ingin 

dipuji oleh orang lain.”dz{un nun al-mishri ditanya: “ kapankah seseoarag itu 

bisa diketahui bahwa ia termasuk pilihan Allah ta‟ala yang telah dipilih 

olehNya?”ia menjawab: “ia bisa diketahui dengan empat hal, yaitu: apabila ia 

meninggalkan waktu untuk  istirahat,ia memberikan  apa yang ada, ia 

                                                             
40 Ibid., 2-3 
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menyukai derajat (duniawi) yang rendah, ia sama saja baik dipuji maupun 

dicela”.
41

 

2. Amar Ma’ru<<<f dan Nahi> Munkar  

Ma’ru<>f (perbuatan baik) yaitu segala perbuatan yang sesuai dengan al-

Qur‟an dan akal sehat, sedangkan yang dinamakan munkar yaitu segala 

perbuatan yang tidak sesuai dengan al-Qur‟an dan akal sehat.
42

 

Abu> layth berkata: orang yang menyuruh untuk amar ma’ru>f nahi> 

munkar  itu harus memenuhi lima syarat: Mempunyai ilmu, dalam bertindak, 

bersikap ramah dan sayang kepada orang lain, mempunyai sifat sabar dan 

penyantun, ia harus mengerjakan apa yang ia perintahkan kepada orang lain, 

supaya ia tidak diejek oleh orang lain.
43

 

3. Taubat  

Taubat adalah menyesali atas perbuatan dosa dalam hati, mohon 

ampun dengan lisan, dan bermaksud untuk tidak mengulangi lagi selama-

lamanya.  Oleh karena itu, setiap muslim wajib untuk bertaubat kepada Allah 

ta'ala diwaktu pagi dan sore. 

Mujahid berkata : barang siapa yang tidak bertaubat pada waktu sore 

dan pada waktu pagi, maka ia termasuk orang-orang yang menganiaya dirinya 

sendiri". Seyogyanya seseorang itu bertaubat kepada Allah pada setiap saat, 

dan bersungguh-sungguh didalam menjaga shalat fardlu yang lima, karena 

                                                             
41 Ibid, 12-13 
42 Ibid, 134-137 
43 Ibid, 140-142 
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Allah SWT menjadikan shalat sebagai penyuci dosa-dosa seorang hamba 

selama  menghindari dosa-dosa besar.
44

  

4. Silaturahmi (mempererat tali persaudaraan) 

Ibnu Umar ra. Berkata : “barang siapa yang bertaqwa kepada 

Tuhannya dan mempererat tali persaudaraan, maka diperpanjang umurnya, 

ditambah hartanya, dan disenangi familinya”. 

Al-faqi>h mengatakan bahwa para ulama‟ berbeda pendapat mengenai 

tambah umur. Sebagian ulama‟ berpendapat sesuai dengn hadist di atas, yaitu 

orang yang mempererat tali persaudaraan akan ditambah umurnya. Akan 

tetapi sebagian ulama‟ yang lain berpendapat bahwa umur seseorang telah 

ditentukan oleh Allah itu tidak akan bisa bertambah. 

Ada 10 keuntungan di dalam bersilaturahmi : 

a. Memperoleh keridha‟an Allah 

b. Menggembirakan sanak kerabatnya 

c. Para malaikat merasa gembira 

d. Mendapat pujian yang baik dari segenap kaum muslimin 

e. Menyedihkan iblis yang terkutuk 

f. Menambah umur 

g. Menambah berkah dalam rizkinya 

h. Menyenangkan orang-orang yang telah meninggal dunia 

i. Menambah kasih sayang 

                                                             
44 Ibid, 172-175 
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j. Menambah pahala setelah ia mati.
45

 

5. Larangan minum khomr (minuman yang memabukkan) 

Al-faqi>h berkata : Muhammad bin Fadl menceritakan kepada kami, 

dimana ia berkata : Ibrahim bin Yusuf menceritakan kepada kami, dimana ia 

berkata : Isma‟il bin Aliyah memberitahukan kepada kami dari al-Layth dari 

Abdullah, dimana ia berkata : Abdullah bin Umar ra berkata : “kelak pada hari 

kiamat orang yang meminum-minuman khomr mukanya hitam, matanya 

menonjol (keluar), lidahnya menjulur sampai kedada, dimana air liurnya 

mengalir, sehingga setiap orangyang melihatnya merasa jijik karena busuk 

baunya. Janganlah kamu mengucapkan salam kepada orang yang meminum 

minuman keras, janganlah menjenguknya bila ia sakit, dan jangan 

mensholatkannya bila ia mati.
46

 

Al-faqi>h mengatakan bahwa kita wajib menjauhi minuman keras, karena 

meminum minuman keras itu mengandung sepuluh prilaku yang tercela, 

yaitu: 

a. Orang yang meminum minuman khomr itu seperti orang gila 

b. Minuman minuman keras itu memboroskan harta dan menghilangkan akal 

c. Meminum minuman keras itu menyebabkan permusuhan diantara kawan 

dan kerabat 

                                                             
45 Ibid, 209-217 
46 Ibid, 230 
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d. Orang yang meminum khomr akan berpaling dari mengingat Allah dan 

dari sholat 

e. Meminum khomr bisa menyebabkan perbuatan zina 

f. Meminum khomr itu kunci dari segala kejahatan 

g. Orang yang meminum khomr itu mengganggu malaikat yang menjaga 

dirinya 

h. Meminum khomr menyebabkan orang yang meminumnya harus didera 80 

kali  

i. Orang yang meminum khomr akan menutup pintu langit atas dirinya 

sendiri 

j. Meminum khomr itu membahayakan orang yang meminumnya 

k. Itu semua termasuk siksaan didunia sebelum ia sampai kepada siksaan 

akhirat.  

Oleh karena itu, tidak pantas bagi orang yang berakal sehat  untuk 

memilih kelezatan yang sekejap dengan meninggalkan kelezatan yang abadi.
47

 

6. Larangan berdusta 

Al-faqi>h berkata : Abu> Ja’far menceritakan kepada kami, Muhammad 

bin al-Fadl menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, 

Abdur Rahman bin Abbas menceritakan kepada kami, dimana ia berkata: 

teman-teman Abdullah bin Mas‟ud menceritakan kepadaku, dimana Abdullah 

berkata : “sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, semulia-mulia 

                                                             
47 Ibid, 234-236 



58 
 

 

perkataan adalah firman Allah, semulia-mulia perkataan adalah dzikrullah, 

dan sejelek-jelek buta adalah buta hati. Sedikit yang mencukupi itu adalah 

lebih baik daripada banyak, namun melalaikannya. Sejelek-jelek penyesalan 

adalah penyesalan pada hari kiamat. Sebaik-baik kaya adalah kaya jiwa, dan 

sebaik-baik orang adalah taqwa. Minuman keras adalah sumber dosa, 

perempuan adalah perangkap setan, dan masa muda adalah sebagian dari gila. 

Seburuk-buruk penghasilan adalah penghasilan hasil riba, dan sebesar-besar 

dusta adalah lidah yang berdusta. 
48

 

7. Larangan Ghibah (Meyebut kejeleken orang lain) 

Al-faqi>h berkata : Muhammad bin al Fadl menceritakan kepada kami, 

Muhammad bin Ja‟far menceritakan kepada kami, Isma‟il bin Ja‟far 

menceritakan kepada kami dari al-Ala‟ bin Abdul Rahman dari ayahnya dari 

abu Hurairah ra, bahwasannya Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya: 

tahukan kamu apakah menggunjing itu?” para sahabat menjawab : “Allah dan 

rasul-Nya lebih mengetahui”.beliau bersabda:“apabila kamu menyebut 

saudaramu dengan apa yang tidak ia sukai, maka berarti kamu 

menggunjingnya”. Lalu (beliau) ditanya: “ bagaimana pendapatmu pada jika 

pada diri seseoang itu terdapat apa yang saya katakan?” beliau menjawab:” 

jika padanya terdapat yang ia katakan, maka berarti kamu menggunjing, dan 

jika padanya tidak terdapat apa yang kamu katakan, maka berarti kamu 

menuduh yang bukan-bukan. 

                                                             
48 Ibid, 247 
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Al-faqi<h berkata : “orang-orang membicarakan mengenai taubat orang 

yang menggunjing, apakah sah (diterima) tanpa minta maaf  atau dihalalkan 

dari orang yang menggunjingnya? Sebagian dari mereka mengatakan bahwa 

taubat itu tidak sah sebelum minta maaf (dihalalkan) dari orang yang 

bersangkutan. Menurut pendapat kami, dalam hal ini ada dua hal, yaitu bila 

apa yang pernah digunjingkan telah sampai pada orang yang bersangkutan, 

maka taubat orang yang menggunjing itu harus disertai dengan permintaan 

maaf atau minta dihalalkan dari orang yang digunjing, sedangkan bila apa 

yang digunjingkan itu tidak sampai pada orang yang bersangkutan, maka 

cukup mohon ampun kepada Allah SWT dan berjanji di dalam hati, bahwa ia 

tidak akan mengulanginya lagi.
49

 

8. Larangan  Namimah (fitnah/adu-adu) 

Al-faqi>h berkata : “ bila ada seseorang datang kepadamu dan 

memberitahukan bahwa si fulan menjelek-jelekkan kamu dengan mengatakan 

begini dan begitu, maka kamu harus menanggapinya dengan enam hal : 

a. Janganlah kamu mempercayainya  

b. Kamu harus mencegah orang itu dari perbuatan mengadu domba 

c. Kamu harus menbenci kepadanya karena Allah  

d. Janganlah kamu mempunyai prasangka yang tidak baik kepada saudaramu  

e. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain 

                                                             
49 Ibid, 257-270 
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f. Apa yang tidak kamu senangi dari perbuatan mengadu domba, maka 

jangan sekali-kali melakukan, dan janganlah kamu memberitahukan 

kepada siapapun tentang apa yang dikatakan orang yang datang mengadu 

domba kepadamu.
50

 

9. Larangan  Hasud, dengki/iri hati  

Al-faqi>h berkata : tidak ada sesuatu yang lebih jahat dari pada dengki, 

karena dengki itu akan mengakibatkan lima macam bencana kepada orang 

yang dengki, sebelum menimpa orang yang di hasud. Kelima bencana itu 

ialah: 

a. Kegelisahan yang terus-menerus 

b. Musibah yang tiada pahala 

c. Celaan yang tiada terpuji 

d. Murka dari tuhan 

e. Pintu pertolongan tertutup baginya. 

Berdasarkan hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Shihab dari Salim 

ayahnya, bahwasannya Nabi bersabda: tidak boleh ada rasa benci kecuali pada 

dua macam yaitu : 

1. Orang yang dikaruniai Allah (kepandaian tentang) al-Qur‟an, 

sedangkan ia senantiasa mengamalkannya malam hari dan siang hari. 

2. Dan orang yang dikaruniai harta, sedangkan ia senantiasa 

menginfakkan malam dan siang harinya.  

                                                             
50 Ibid, 280-282 



61 
 

 

Al-faqi>h menjelaskan bahwa seseorang hendaknya besungguh-

sungguh untuk berusaha mengerjakan apa yang dikerjakan oleh kedua 

orang yang disebutkan dalam hadist tersebut, yaitu dalam mengerjakan 

salat malam dan shadaqah. Dengki atau iri hati yang semacam itu adalah 

dengki yang terpuji. Sedangkan dengki yang lain, yakni dengki yang 

mengharapkan agar rahmat yang ada pada orang lain lenyap, maka itu 

adalah tercela. Dengan demikian, tidaklah pantas bila seorang muslim 

merasa iri hati atas kelebihan yang dikaruniakan Allah kepada oang yang 

lain. Seyogyanya ia bermohon kepada Allah agar dikaruniai rahmat, 

sebagaimana yang diberikan kepada orang yang mempunyai kelebihan.
51

 

10. Larangan  Sombong (kibr) 

Al-faqi>h menerangkan bahwa sombong itu termasuk perangai orang 

kafir dan fir‟aun, sedangkan rendah hati adalah termasuk akhlak para Nabi 

dan orang-orang shalih, karena Allah melukiskan orang-orang kafir dengan 

kesombongan.  

Al-faqi>h menjelaskan bahwa kebesaran dan kesombongan itu 

termasuk sifat-sifat Allah, oleh karena itu maka tidak selanyaknya manusia 

yang lemah ini memiliki rasa sombong.
52

  

 

 

                                                             
51 Ibid, 285-289 
52 Ibid, 302 
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11. Larangan tertawa  

Al-faqi>h berkata : Muhammad bin Al-Fadl menceritakan kepada kami, 

Muhammad bin Ja‟far menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Yusuf 

menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyaynah menceritakan kepada kami, 

di mana ia berkata: Isa bin Maryam as. Berkata kepada orang-orang 

Khawariyyin: wahai garam bumi, janganlah kamu merusak karena 

sesungguhnya segala sesuatu itu bila rusak, maka hanya bisa diobati dengan 

garam, dan bila garam itu rusak, maka tidak bisa diobati dengan sesuatu. 

Wahai orang-orang Khawariyyin janganlah kamu memungut upah orang yang 

kamu ajar, kecuali sebagaimana yang kamu berikan kepadaku. Ketahuilah 

bahwa pada dirimu ada sifat kebodohan yaitu: tertawa terbahak bahak tanpa 

ada sebab yang mengherankan, dan tidur pagi tanpa bangun (sholat) malam.  

Al Faqi>h menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan garam bumi 

adalah para ulama, karena mereka orang-orang yang memperbaiki akhlak 

masyarakat menunjukkan masyarakat kepada jalan menuju akhirat. Apabila 

para ulama telah meninggalkan jalan yang menuju akhirat lalu siapa yang 

akan menunjukkan masyarakat ke jalan yang benar dan siapa yang akan 

diikuti oleh orang-orang yang bodoh. Sedangkan yang dimaksud dengan 

“janganlah kamu memungut upah orang yang kamu ajar, kecuali sebagaimana 

yang kamu berikan kepadaku”, adalah bahwa para ulama itu adalah pewaris 
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para nabi, sedangkan para nabi itu mengajar masyarakat tanpa memungut 

upah apapun.  

 Selanjutnya, tertawa terbahak-bahak itu makruh dan itu termasuk 

kebiasaan orang-orang yang bodoh. Sedangkan yang dimaksud dengan tidur 

pagi tanpa bangun (shalat) malam, adalah tidur pada waktu pagi padahal 

malam harinya tidak bangun dan mengerjakan shalat malam, dan kebiasaan 

itu termasuk kebiasaan orang-orang yang dungu.  

Al-Faqi>h berkata: “Jauhilah tertawa” dengan terbahak-bahak, karena 

mengandung delapan bahaya:  

a. Para ulama dan orang yang berakal sehat akan mencela kamu 

b. Orang-orang yang bodoh akan menjadi berani kepadamu 

c.  Jika kamu orang bodoh, maka kebodohanmu akan bertambah, dan 

bila kamu orang pandai, maka kepandaianmu akan berkurang, 

karena ada riwayat yang mengatakan bahwa apabila seseorang itu 

tertawa, maka ia telah memuntahkan ilmunya 

d. Melupakan dosa-dosa yang lampau 

e. Memberanikan berbuat dosa pada masa yang akan datang, karena 

bila kamu tertawa, maka hatimu menjadi keras 

f. Melupakan mati dan urusan akhirat 

g.  Kamu menanggung dosa orang yang tertawa, karena kamu yang 

menyebabkan dia tertawa 
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h.  Tertawa itu menyebabkan banyak menangis di akhirat.
53

 

12. Menahan marah 

Al-Faqi>h berkata: “ Al-Khalil bin Ahmad menceritakan kepada kami, 

Abu Ja‟far Ad-Dabili menceritakan kepada kami, Abu Abdillah bin Umar 

menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ali bin 

Zaid dari Abu> Nadhrah dari Abu> Sa’id Al-Khudari ra., dimana ia berkata: 

Rasulullah SAW bersabda: 

“Sesungguhnya marah itu adalah bara api. Barang siapa diantara kamu 

sekalian menemukan yang demikian itu, bila ia sedang berdiri, maka 

hendaklah ia duduk, dan bila ia sedang duduk maka hendaklah ia berbaring.” 

 Dikatakan bahwa diantara kita ada orang yang lekas marah tetapi lekas 

hilangnya dan ini seimbang, dan ada orang yang lambat marah dan lambat 

hilangnya dan ini masih seimbang. Orang yang palig baik diantara kita adalah 

orang yang lambat marah tetapi lekas hilangnya. Dan yang paling jelek adalah 

orang yang lekas marah tetapi lambat hilangnya. 

 Al-Faqih< berpesan bahwa seyogyanya setiap muslim itu penyantun 

dan sabar karena sifat-sifat itu termasuk budi pekerti orang-orang yang 

bertaqwa. Orang yang marah hendaknya sabar supaya tidak jatuh ke tawanan 

setan dan amal kebaikannya tidak terhapus. 

 Al-Faqi>h berkata: “Hendaklah kamu bersabar ketika marah, dan 

jauhilah terburu-buru ketika marah, karena tergesa-gesa itu mengakibatkan 
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tiga hal dan bersabar itu juga mengakibatkan tiga hal. Tiga hal yang 

diakibatkan oleh tergesa-gesa adalah menyesali diri sendiri, mendapat celaan 

orang dan siksaan dari Allah Ta‟ala. Sedangkan tiga hal yang diakibatkan oleh 

sabar adalah senang dalam diri sendiri, pujian dari orang lain dan pahala dari 

Allah Ta‟ala.
54

 

13. Menjaga lisan 

Diriwayatkan dari ar-Rabi‟bin Khutsaim, bahwasannya jika berada 

diwaktu pagi mengambil kertas dan pena dan setiap apa yang diucapkan ia 

catat, kemudian sore harinya ia perhitungkan. 

Al-Faqi>h mengatakan bahwa demikian itulah amalan orang-orang 

yang zuhud, dimana mereka bersungguh-sungguh menjaga lisan dan 

memperhitungkan diri di dunia. Oleh karena itu, setiap muslim seharusnya 

senantiasa memperhitungkan diri di dunia sebelum ia diperhitungkan di 

akhirat, karena perhitungan di dunia itu lebih mudah daripada perhitungan di 

akhirat. Menjaga lisan di dunia itu lebih mudah daripada penyesalan di 

akhirat. 

Al-Faqi>h berkata: Abu> Ja’far menceritakan kepada kami dengan sanadnya 

dari Al-Hasan Al-Basri, dimana ia berkata : “Sesungguhnya lisan orang yang 

bijaksana itu berada di belakang hatinya, dimana bila ia  hendak bicara, maka 

ia pertimbangkan matang-matang di dalam hatinya, apabila yang akan 

diucapkan itu bermanfaat baginya, maka ia menahannya. Sedangkan hati 
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orang yang bodoh itu berada di ujung lidahnya, dimana ia tidak pernah 

mempertimbangkan bila akan mengucapkan  sesuatu, apa pun yang ingin ia 

ucapkan langsung saja ia ucapkan”.
55

  

14. Larangan Rakus dan panjang angan-angan 

Al-faqi>h berkata: “ Rakus itu ada dua macam, yaitu rakus yang tercela 

dan tidak tercela, akan tetapi lebih baik di tinggalkan. Rakus yang tercela 

adalah rakus yang sampai lupa dalam menunaikan ibadah perintah Allah atau 

ingin mengumpulkan harta untuk bermegah-megahan dan kesombongan. 

Sedangkan rakus yang tidak dicela adalah rakus yang tidak sampai 

meninggalkan sedikit pun perintah-perintah Allah didalam mengumpulkan 

harta, dan ia tidak bermaksud bermegah-megahan karena ada para sahabat 

Rasulullah Saw yang mengumpulkan harta dan tidak dilarang oleh beliau 

namun meninggalkan kerakusan itu lebih utama. Abu> Darda’ berkata rakus itu 

di cela apabila mengabaikan perintah-perintah Allah.  

Al-faqi>h mengatakan bahwa barang siapa yang pendek angan-

angannya, maka Allah akan memuliakan dengan empat macam kemuliaan, 

yaitu: 

a. Kuat dan semangat dalam melaksanakan ibadah 

b. Sedikit rasa sedih 

c. Merasa puas dengan kehidupan sederhana 

d. Hatinya bercahaya. 
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Sedangkan orang yang panjang angan-angannya itu akan disiksa oleh 

Allah Ta‟ala dengan empat macam, yaitu : 

a. Malas beribadah 

b. Sebagian besar cita-citanya ditujukan untuk dunia 

c. Rakus untuk mengumpulkan harta 

d. Hatinya keras 

e. tidak tahu kapan dan dimana ia akan mati.
56

  

15. Sabar 

Diriwayatkan dari nabi Muhammad Saw bahwasannya beliau 

bersabda: 

Sabar itu ada tiga macam, yaitu : sabar didalam melaksanakan ketaatan, 

sabar didalam menghadapi musibah, dan sabar dalam meninggalkan maksiat. 

Barang siapa yang sabar dalam menghadapi musibah, sehingga ditolaknya 

dengan hiburan yang baik, maka Allah menetapkan 300 derajat baginya, 

barang siapa yang sabar dalam menghadapi ketaatan, Allah menetapkan 600 

derajat baginya, dan barang siapa yang bersabar dalam meniggalkan 

maksiat, maka Allah menetapkan 900 derajat baginya.  

Al-faqi>h menjelaskan bahwa seseorang tidak akan dapat mencapai 

tingkatan orang-orang yang baik, kecuali dengan bersabar atas kesulitan dan 

penderitaan hidup. Oleh karena itu, setiap orang yang wajib untuk bersabar 

dalam menghadapi musibah yang menimpa dirinya. Ia hendaknya menyadari 
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bahwa kesulitan atau musibah yang dihindarkan daripadanya itu lebih banyak 

daripada ditimpakan kepadanya, dan untuk itu hendaknya ia selalu bersyukur 

denagn banyak membaca al hamdulilla>h. Seseorang hendaknya bisa 

mengikuti prilaku Nabi muhammad SAW dan melihat bagaimana kesabaran 

beliau dalam menghadapi gangguan orang-orang musyrik.
57

 

16. Menyantuni Anak Yatim 

Al-faqi>h berkata ayahku menceritakan kepadaku, abu> Abdullah Ath 

Thaliqani> di samarkand menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr 

menceritakan kepada kami dari ayahnya Isa bin Yunus dari Abul Warqa‟ 

dimana ia berkata: saya mendengar Abdullah bin Aufa berkata : Rasullullah 

SAW bersabda : Barang siapa yang mngusap kepala anak yatim karena 

sayang, maka Allah mencatat baginya setiap rambut itu Allah menghapus 

satu dosa daripadanya dan menaikkan satu derajat.
58

 

17. Larangan Zina 

Nabi SAW telah menjelaskan hukuman zina dimana orang yang 

berzina baik laki-laki maupun perempuan, jika ia belum menikah maka 

hukumannya didera seratus kali. Apabila hukuman tidak dilaksanakan didunia 

maka nanti ketika hari kiamat akan didera dihadapan semua makhluk dengan 

cemiti dari api. Hukuman itu harus dilaksanakan dihadapan sekelompok orang 

yang beriman dengan maksud untuk memeperberat hukuman itu. Mereka akan 
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merasa malu dan takut manakala hukuman itu dilaksanakan didepan umum, 

dan demikian itu merupakan pelajaran.  

Inilah hukuman yang diancamkan kepada orang yang pezina. Apabila 

hukuman itu tidak dilaksanakan didunia, maka nanti diakhirat akan 

dilaksanakan, dan hukuman di akhirat itu jauh lebih berat dan lebih sakit. 

Oleh karena itu jauhilah perbuatan zina, karena zina merupakan maksiat yang 

sangat besar dosanya. Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang 

beriman baik laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan 

dari segala pandangan dari segala yang haram, dan menjaga kemaluan dari 

perbuatan yang haram.
59

 

18. Larangan Makan Riba 

Dari al Harts dari Ali Kw, bahwasannya ia berkata : Rasulullah 

mengutuk orang yang makan riba, orang yang memberi makan dengannya, 

kedua orang saksinya, orang yang menulisnya, orang yang membuat tato, 

orang yang minta dibuatkan tato, orang yang nikah  dengan maksud untuk 

menghalalkan perempuan yang dicerai tiga kepada orang yang dicerainya, 

orang yang dihalalkan untuknya, dan orang yang menahan zakat.  

 Pada hari itu mereka akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan 

Allah mengenai segala sesuatu yang diperbuat, apakah itu masalah yang kecil 

apalagi masalah yang besar. Maka sungguh bahagia orang yang sewaktu 

                                                             
59 Ibid, 47-49 



70 
 

 

hidup didunia ini dapat bertindak dengan adil dalam hak-hak orang lain, dan 

sungguh celaka orang yang curang dalam hak-hak orang lain.
60

 

19. Larangan Aniaya 

Al-faqi>h berkata: “Tidak ada dosa yang lebih besar daripada aniaya, 

karena dosa yang berkaitan kamu dengan Allah, maka Allah adalah dzat yang 

maha pemurah, dimana Dia berkenan menerima permohonan ampun. 

Sedangkan bila doa itu berkaitan dengan sesama makhluk, maka tidak ada 

jalan lain bagimu melainkan kamu harus minta kerelaan orang yang teraniaya. 

Oleh karena itu, orang yang berbuat aniaya harus segera bertaubat dari 

perbuatannya itu seraya minta kerelaan (halal) dari orang yang dianiaya itu 

juga, sewaktu masih hidup didunia. Apabila tidak mampu untuk meminta 

kerelaan kepada orang yang dianiayanya, maka hendaklah ia memohonkan 

ampun dan mendoakan orang yang dianiayanya itu dengan harapan orang itu 

dapat merelakannya nanti di hari kiamat.
61

 

20. Rahmat dan kasih sayang 

Rasulullah SAW bersabda : tidak akan masuk surga, kecuali orang 

yang mempunyai perasaan kasih sayang. Para sahabat bertanya : wahai 

Rasullullah, kami semua mempunyai sifat kasih sayang, beliau bersabda: 

(yang dimaksud) bukanlah kasih sayang salah seorang diantara kamu 

terhadap diri sendiri saja, akan tetapi rasa kasih sayang terhadap semua 
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manusia, dan tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap mereka, kecuali 

Allah SWT.  

Al-faqi>h berkata: seharusnya kita mencontoh tingkah laku para sahabat 

nabi Muhammad SAW. Allah telah memuji mereka saling sayang 

menyayangi diantara mereka. Saling menyayangi tidak hanya kepada sesama 

kaum muslimin, tetapi juga segenap makhluk termasuk orang kafir. 
62

 

21. Takut kepada Allah SWT 

Al-faqi>h menjelaskan bahwa tanda takut kepada Allah itu Nampak pada 

tujuh hal : 

a. Menjaga lisannya 

b. Menjaga perutnya 

c. Menjaga penglihatannya 

d. Menjaga tangannya 

e. Menjaga kedua kakiya 

f. Menjaga hatinya 

g. Menjaga ketaatannya. 

Apabila seseoarang telah melakukan ketujuh hal tersebut diatas, maka 

ia termasuk golongan orang yang takwa kepada Allah SWT.
63
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22. Dzikir kepada Allah SWT 

Al-faqi>h menjelaskan bahwa dzikir kepada Allah itu adalah ibadah 

yang paling utama karena Allah menjadikan kadar, ukuran, dan waktu-waktu 

tertentu untuk ibadah-ibadah yang lain, sedangkan untuk dzikir, Allah tidak 

menentukan kadar dan waktu tertentu, bahkan memerintahkan untuk 

membaca dzikir sebanyak-banyaknya dalam setiap kesempatan. Perintah 

untuk berdzikir dalam setiap kesempatan itu, karena manusia tidak akan 

terlepas dari empat macam keadaan, yaitu dalam keadaan taat ataupun 

maksiat, bahagia ataupun sulit. Apabila seseorang berada dalam keadaan taat, 

maka ia harus ingat bahwa hal itu adalah berkat pertolongan Allah seraya 

berharap semoga ketaatannya itu diterima oleh-Nya. Apabila ia berada dalam 

keadaan maksiat, maka ia harus berdo‟a agar dijauhkannya seraya bertaubat 

kepada-Nya. Apabila ia berada dalam keadaan bahagia maka ia harus 

bersyukur. Dan apabila ia berada dalam keadaan sulit, maka ia harus bersabar.  

 Dzikir kepada Allah itu mengandung lima macam perbuatan yang 

terpuji, yaitu : 

a. Keridhaan Allah 

b. Tambah rajin dalam beribadah 

c. Terjaga dari setan 

d. Hatinya menjadi lunak 
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e. Tercegah dari perbuatan maksiat.
64

 

23. Tasbih 

Hadish yang diriwayatkan Abu> Hurairah dari Rasullullah SAW, 

bahwasannya beliau bersabda: ada dua kalimat yang ringan dilidah, berat 

dalam timbangan, sangat dicintai oleh Dzat yang Maha Pemurah (yaitu) : 

subha>na>llahi> wa> bi> hamdi>hi>-subha>nalla>hil ‘azimi> wa bi> hamdih (“maha suci 

Allah dan dengan memuji kepada-Nya. Maha suci Allah yang Maha Agung 

dan dengan memuji kepada-Nya”).  

Al-faqi>h berkata : Apabila seseorang berada dalam kemiskinan, tidak 

mempunyai suatu untuk dishadaqahkan, maka hendaknya ia mengucapkan 

rangkaian kalimat subha<na>llahi> wal-hamdu lilla>hi wa la> ila>hi illahu walla>hu 

akbar, maka ia akan mendapatkan keutamaan shadaqah.
65

 

24. Syukur  

Al-faqi>h menjelaskan bahwa memuji dan syukur kepada  Allah adalah 

ibadah orang-orang yang terdahulu dan kemudian, ibadah para malaikat, 

ibadah para nabi, ibadah penghuni bumi, dan ibadah penghuni surga. 

Al-faqi>h menjelaskan bahwa kesempurnaan syukur itu berada dalam 

tiga hal yaitu : 

a. Apabila Allah mengaruniai sesuatu kepadamu, maka perhatikanlah siapa 

yang mengaruniai kamu, lalu kamu memuji kepada-Nya 
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b. Merasa puas atas nikmat yang Allah berikan kepadamu 

c. Selama sesuatu itu bermanfaat bagimu, dan badanmu sehat, maka 

janganlah kamu berbuat maksiat kepada-Nya. 

25. Tawakkal kepada Allah  

Tawakkal itu ada dua macam, yaitu : 

a. Mengenai rizki, dimana seseorang tidak boleh risau 

b. Mengenai pahala amal, dimana seseorang harus percaya tentang janji 

Allah, dan merasa khawatir terhadap amal kebaikannya, apakah diterima 

atau ditolak 

Salah seorang cendikiawan ditanya : apakah perbedaan antara yakin 

dan tawakkal? Ia menjawab : yakin adalah percaya dengan sepenuh hati 

terhadap Allah dalam kaitannya dengan masalah akhirat, sedangkan 

tawakkal adalah percaya dengan sepenuh hati terhadap Allah dalam 

kaitannya dengan masalah dunia.
66

  

26. Wara’ 

Al-faqi>h menjelaskan bahwa tanda wara‟ itu adalah apabila seseorang 

menganggap sepuluh hal tersebut, adalah : 

a. Menjaga lisan dari ghibah 

b. Menjauhkan diri dari prasangka yang tidak baik 

c. Menjauhkan diri dari menghina orang lain 

d. Memejamkan mata dari segala apa yang diharamkan oleh Allah 
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e. Berkata benar 

f. Menyadari nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya 

g. Membelajakan hartanya untuk kebaikan tidak untuk kebatilan 

h. Tidak bertindak sewenang-wenang dan sombong 

i. Menjaga waktu shalat yang lima dengan baik  

j. Berpegang teguh pada sunah dan jama‟ah. 

Al-faqi>h berkata : wara‟ yang murni adalah menjaga mata dari yang 

haram, menjaga lidah dari dosa dan menggunjing, dan menjaga seluruh 

anggota badan dari yang haram.
67

 

27. Malu 

Al-faqi>h berkata: malu itu ada dua macam, yaitu malu kepada sesama 

manusia, dan malu kepada Allah SWT. Malu kepada sesama manusia itu 

adalah dengan memejamkan mata dari segala apa yang tidak halal bagimu, 

sedangkan malu kepada Allah dengan menyadari nikmat yang diterima 

daripada-Nya, lalu merasa malu untuk berbuat maksiat kepada-Nya. Salah 

seorang salaf berkata : apabila nafsumu mengajak kamu untuk melakukan 

perbuatan dosa, maka lihatlah keatas, dan malulah pada penghuni langit. 

Apabila tidak, maka lihatlah kebawah, dan malulah pada penghuni bumi. 

Apabila kamu tidak meras malu kepada penghuni langit dan bumi, maka 

anggaplah dirimu termasuk binatang yang tidak punya rasa malu.
68
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28. Larangan ‘ujub (Mengagumi Amalnya Sendiri dengan Rasa Sombong ) 

Al-faqi>h menerangkan bahwa siapa yang ingin mematahkan perasaan 

„ujub, maka hendaklah ia melakukan empat macam perbuatan, yaitu :  

a. Menyadari bahwa pertolongan itu hanya dari Allah SWT 

b. Menyadari semua nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah 

kepadanya 

c. Merasa khwatir bila amalnya tidak diterima  

d. Mengingat-mengingat dosa yang telah dilakukannya.
69

 

29. Ramah Tamah 

Dari Abu> Hurairah r.a dari Nabi SAW beliau bersabda: sesungguhnya 

Allah taala bersifat ramah, suka pada yang ramah, memberikan kepada orang 

yang mempunyai sifat ramah, apa yang tidak diberikan kepada orang yang 

bersifat keras.
70

 

30. Tafakku<r 

Al-faqi>h berkata: Apabila seseorang ingin mendapatkan keutamaan 

tafakur, maka bertafakurlah tentang lima hal yaitu: 

1. Tentang tanda-tanda dan bukti-bukti kebesaran Allah 

2. Tentang nikmat dan karunia 

3. Tentang pahala dari Allah 

4. Tentang siksaan Allah 
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5. Tentang bagaimana untuk berbuat baik kepada Allah. 

Memikirkan tentang tanda-tanda dan bukti-bukti kebesaran Allah 

adalah dengan melihat kekuasaan Allah dalam menciptakan langit dan bumi, 

terbit dan terbenamnya matahari, pergantian siang dan malam, dan tentang 

penciptaan dirinya sendiri.Apabila seseorang benar-benar memikirkan tentang 

tanda-tanda dan bukti-bukti kebesaran Allah, maka akan bertambahlah 

keyakinan dan ma‟rifat terhadap Allah.
71

 

31. Ridha 

Syaqiq bin Ibrahim berkata: saya telah bertanya kepada 700 orang 

alim tentang lima hal, dan semua menjawab dengan jawaban yang sama. 

Pertama, sewaktu saya bertanya: siapakan orang yang berakal sehat itu? 

Mereka menjawab: orang yang tidak cinta kepada dunia. Kedua, sewaktu saya 

bertanya: siapakan orang yang cerdik? Mereka menjawab: orang yang tidak 

terbuai oleh dunia. Ketiga, sewaktu saya bertanya siapakan orang yang kaya? 

Mereka menjawab: orang yang ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah 

kepadanya. Keempat, sewaktu saya bertanya: siapakah orang alim? Mereka 

menjawab: orang yang tidak meminta lebih banyak dari apa yang ada. Kelima, 

sewaktu saya bertanya: siapakah orang yang kikir itu? Mereka menjawab: 

orang yang tidak menunaikan hak Allah dalam masalah harta.
72

 

 

                                                             
71 Ibid, 426 
72 Ibid, 495 



78 
 

 

BAB IV 

ANALISIS RELEVANSI NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM 

KITAB TANBIHUL GHOFILIN KARANGAN SYAIKH ABU LAITH AS 

SAMARQANDI DENGAN PENDIDIKAN KARAKTER 

A. Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Tanbihul Ghafilin 

Karangan Syaikh Abu Laith as Samarqandi 

Pendidikan akhlak dapat diartikan sebagai usaha sadar yang mengarahkan 

pada prilaku lahir batin manusia sehingga menjadi manusia yang berbudi pekerti 

luhur, mampu melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, memiliki 

kepribadian utuh baik kepada dirinya. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami 

bahwa pendidikan akhlak harus merata terhadap semua obyek agar tercipta 

kehidupan rukun dan damai.  

Dalam Kitab Tanbi<hul Ghafi<li<n  merupakan kitab yang berisi ujaran-

ujaran para sahabat dan hadith-hadith Rasulullah SAW tentang syari‟at, baik itu 

menyangkut masalah fiqih, akhlak, maupun tauhid. Selain berisi pengalaman-

pengalaman menakjubkan berkaitan dengan kehidupan keberagamaan yang 

terjadi dalam sejarah manusia kitab ini juga  mengandung materi akhlak yang 

mana sangat perlu untuk  dipelajari oleh setiap manusia untuk menjalankan segala 

moral yang baik dan menjauhi segala perbuatan yang buruk. Di dalamnya 

menjelaskan bermacam-macam akhlak, baik akhlak terhadap Allah SWT, akhlak 
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terhadap sesama maupun akhlak terhadap diri sendiri. Kitab ini mempunyai 

pengaruh besar terhadap kehidupan masa kini karena berada di tengah-tengah 

kebobrokan moral pada saat ini. Kitab ini banyak dipelajari di pesantren-

pesantren di Indonesia. 

Pada Kitab Tanbi<hul Ghafi<li<n  disajikan dalam bentuk hadith-hadith yang 

sangat mudah difahami karena disertai dengan penguatan oleh argumen-argumen dari 

nash Al-Quran ataupun fatwa-fatwa ulama, sehingga tidak menimbulkan keraguan 

dan kebimbangan dalam menerima semua nasehat kebaikan yang disampaikan. 

Dalam hal ini kitab “Tanbi<hul Ghafi>li>n” sebagai sebuah kitab yang mengedepankan 

akhlak bernuansa tasawuf, mengindikasikan konsep ketaqwaan, yakni melakukan 

perintah Allah dan menjauhi laranganNya, menghapus penyakit hati serta petunjuk 

serta petunjuk dalam berinteraksi sosial yang baik dan bijak terhadap sesama. Kitab 

karangan Abu Laith as-Samarqandi ini, setelah bertrasformasi menjadi seorang 

Begawan sufi, menghadirkan beberapa nilai pendidikan akhlak yang perlu diteladani 

dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam kitab Tanbi<hul Ghafi>li>n terdapat nilai-nilai pendidikan akhlak. Nilai-

nilai  tersebut adalah: Ikhlas, amar ma‟ruf nahi munkar, taubat, shilaturahmi, larangan 

minum khamr, larangan berdusta, larangan ghibah, larangan adu domba, larangan 

dengki, larangan sombong, larangan tertawa, menahan marah, penjagaan lisan, 

larangan rakus dan panjang angan-angan, sabar terhadap bala‟ dan kesulitan hidup, 

sabar  terhadap  musibah, menyantuni kepada anak yatim, larangan zina, larangan 
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makan riba, larangan aniaya, rahmat dan kasih sayang,  takut kepada Allah, dzikir 

kepada Allah, do‟a, tasbih, syukur, tawakkal kepada Allah, wara‟, malu, amal 

tergantung niatnya, larangan „ujub (mengagumi amalnya sendiri dengan rasa 

sombong), tata krama berperang, ramah tamah, tafakkur,  ridha. 

Dari penjelasan tersebut, tampak bahwa nilai-nilai pendidikan akhlak dalam 

kitab “Tanbi<hul Ghafi>li>n”begitu kompleks, yakni menyangkut hubungan secara 

vertical dan horizontal. Sebagaimana dalam teori mengenai ruang lingkup pendidikan 

akhlak yang mencakup akhlak dalam dimensi ketuhanan, diri sendiri, dan konteks 

kemasyarakatan, baik keluarga, kerabat maupun interaksi sosial yang lebih luas. Jika 

dipetakan dalam konsep yang lebih luas, maka nilai-nilai pendidikan akhlak dalam 

kitab Tanbi>hul Ghafi>li>n akan memuat akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap diri 

sendiri, dan akhlak terhadap orang lain. Berikut akan dipaparkan penjelasannya : 

`Pertama, nilai pendidikan akhlak terhadap Allah  tersimpul dalam akhlak 

seorang peserta didik harus memiliki sifat ikhlas, taubat, takut kepada Allah, dzikir 

kepada Allah, do‟a, tasbih, tawakkal kepada Allah, ridha. Karena sikap atau 

perbuatan tersebut yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk 

terhadap khaliknya.  

Kedua, akhlak terhadap diri sendiri terurai dalam penjelasan Syaikh Abu 

Laith as-Samarqandi mengenai larangan minum khamr, larangan berdusta, larangan 

ghibah, laranganadu domba, larangan dengki, larangan sombong, larangan tertawa, 
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menahan marah, penjagaan lisan, larangan rakus dan panjang angan-angan, sabar 

terhadap bala‟ dan kesulitan hidup, sabar  terhadap  musibah, larangan zina, larangan 

makan riba, larangan aniaya, rahmat dan kasih sayang,  wara‟, malu, larangan „ujub 

(mengagumi amalnya sendiri dengan rasa sombong), ramah tamah, dalam teori sudah 

dijelaskan, bahwa akhlak terhadap diri sendiri adalah prilaku seseorang terhadap apa 

yang menimpanya.
73

 

Ketiga, pendidikan akhlak  terhadap orang lain. Terkait dengan hal tersebut, 

dalam kitab “tanbi>hul ghafi>li>n” memiliki beberapa nilai pendidikan akhlak yang 

komprehensif, baik dilingkungan keluarga, lembaga pendidikan (sekolah) dan sosial.  

a. Akhlak terhadap keluarga meliputi akhlak kepada orang tua, anak, suami, 

istri sanak saudara dan yang lain-lain. Hal ini dapat tercermin dengan 

sikap saling membina rasa cinta dan kasih sayang, saling memenuhi hak 

dan kewajiban suami istri. Sedangkan nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

tanbi<hul ghafi>li>n, mencontohkan salah satunya, yakni akhlak untuk 

mempunyai sikap kasih sayang kepada sanak kerabatnya.  

b. Akhlak terhadap masyarakat. Hal ini merata pada semua bidang, bidang 

pendidikan, kepemimpinan, perdagangan maupun pergaulan secara umum. 

Dalam kitab tanbihul ghafilin tidak lepas dari aspek saling menghargai, 

mengerti, dan memahami.  

                                                             
73 Aminuddin, et al., Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama 

Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 98 
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Dengan melihat uraian diatas, menurut penulis nilai-nilai pendidikan akhlak 

dalam kitab “Tanbi<hul Ghafi>li>n” berorientasi pada pembinaan akhlak yang holistic. 

Nilai pendidikan yang diajarkan mempunyai target agar individu memiliki sikap dan 

prilaku yang baik secara lahir dan batin, terutama kepada Allah SWT(habl min 

Allah), diri sendiri dan orang lain (habl min al-nas). Hal ini sangat sesuai dengan 

landasan pendidikan akhlak yang tertulis dalam teori yakni secara umum membentuk 

kepribadian muslim yang berakhlak mulia, baik lahir maupun batin,untuk diri sendiri 

ataupun untuk orang lain terlebih untuk mengabdikan diri kepas Allah SWT semata.  

Kesemua pembahasan dalam kitab ini disajikan oleh Al Faqi<h Abu Laith 

As Samarqandi dengan ringkas akan tetapi tetap terperinci dan tidak ada yang 

tertinggal satupun terutama pembahasan tentang nilai-nilai pendidikan akhlak. 

Berbeda dengan pendidikan akhlak yang disajikan dalam media yang lain yang 

mungkin hanya dijelaskan pengertiannya saja dan beberapa penguatan dalilnya 

saja. Atau mungkin bagi orang-orang yang belum mengetahui lebih jauh tentang 

dalil naqli dan aqli, maka dianjurkan untuk membaca kitab ini agar dapat 

mengetahui bermacam-macam nilai-nilai pendidikan akhlak secara rinci disertai 

ayat al-Qur‟an dan Hadith Nabi SAW. Dengan begitu pendidikan akhlak dapat 

dipahami, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai langkah 

untuk bersosial terhadap alam sekitar. 

Meskipun nilai-nilai pendidikan akhlak dalam Kitab Tanbi<hul Ghafi<li<n karya 

Al- Faqi<h Abu laith As Samarqandi ini disajikan dalam bentuk ujaran-ujaran para 
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sahabat dan hadith Rasulullah dengan kata-kata yang dapat menyentuh hati 

pembacanya seperti dalam penjelasan Al-Faqi<h mengenai akibat dari sifat 

larangan‘ujub, larangan sombong,larangan rakus dan larangan berkhayal, larangan 

h{asud, larangan ghibah, larangan namimah, dan dapat digunakan sebagai rujukan 

ketika membahas permasalahan-permasalahan pendidikan akhlak, tetapi dalam kitab 

ini ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya beberapa hadith yang 

terdapat di dalamnya merupakan hadith dha’if. Untuk itu sebaiknya kitab ini dapat 

dipelajari oleh seseorang yang telah menguasai ilmu hadith dan ilmu-ilmu yang lain, 

agar dapat memilah antara hadith yang shahih dan dha’if. Kitab ini penting juga 

dipelajari oleh setiap generasi. Karena melihat kondisi moral saat ini. Agar dapat 

berinteraksi dengan baik terhadap Allah SWT terhadap sesama baik manusia, beserta 

makhluk hidup lainya, dan terhadap diri sendiri.  

B. Analisis Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Pada  Kitab Tanbi<hul 

Ghafi>li>n Dengan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan upaya menanamkan nilai-nilai karakter pada 

peserta didik yang mendukung pengetahuan, kesadaran-kesadaran individu, tekad, 

serta kemauan dan tindakan untuk melaksakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan maupun bangsa sehingga akan 

terwujud insan kamil.  
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Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelengaraan dan 

hasil pendidikan yang mengarah kepada pencapaian pembentukan karakter dan etika 

mulia murid secara utuh, terpadu dan berimbang sesuai standar kompetensi lulusan. 

Sehingga dengan terbentuknya pribadi yang mulia maka akan tercipta Negara yang 

aman, damai dan sejahtera.  

Sehingga melalui pendidikan karakter, seorang anak akan menjadi cerdas 

intelegensinya dan juga emosionalnya. Kecerdasan emosi adalah bekal penting dalam 

mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena dengan ecerdasan emosi, 

seseorang akan dapat berhasil dalam menghadapi segla macam tantangan, termasuk 

tantangan untuk berhasil akademis.  

Terkait dengan hal itu, nilai-nilai pendidikan akhlak dlam kitab Tanbi<hul 

Ghafi>li>n merupakan nilai-nilai mengusung pendidikan akhlak terhadap Allah SWT, 

diri sendiri dan orang lain. Hal itu tentu sangat berperan penting dalam membangun 

kepribadian untuk menjadi individu yang baik.  

Dari penjelasan yang dipaparkan sebelumnya, tampak bahwa nilai-nilai 

pendidikan akhlak dalam Tanbi<hul Ghafi>li>n memeiliki keterkaitan dengan pendidikan 

karakter. Meskipun sumber yang dijadikan pijakan pendidikan karakter lebih umum 

(agama, pancasila/peraturan Negara, budaya dan lain-lain) dari pada pendidikan 

akhlak yang bersumber dari al-qur'an dan al-sunnah.  
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Namun walaupun demikian, pendidikan akhlak dalam kitab Tanbi<hul Ghafi>li>n 

memiliki tujuan yang searah dengan pendidikan karakter. Jika tujuan pendidikan 

karakter adalah pada arah pengembangan potensi peserta didik secara keseluruhan, 

agar menjadi individu yang siap menghadapi masa depan dan mampu survive 

mengatasi tantangan zaman dengan prilaku-prilaku terpuji, maka tak ubahnya 

pendidikan akhlak menginginkan terbangunnya prilaku terpuji pada diri manusia.  

Nilai pendidikan akhlak dalam kitab Tanbi<hul Ghafi>li>n merupakan 

serangkaian teori yang akan menjadi indah jika diterapkan dalam kehidupan. 

Kemudian berlanjut pada bentuk manifestasi akhlak-akhlak tersebut. Demikian 

halnya pendidikan karakter, dapat terlihat bahwa dalam pendidikan karakter juga 

mengndung unsur teori pengetahuan tentang sikap-sikap terpuji (knowing the good). 

Kemudian berlanjut pada (feeling the good), agar seseorang dapat merasakan cintai 

kebaikan, dan setelah itu sampai pada tahap melakukan perbuatan tersebut (acting the 

good) yang kemudin akan menjadi suatu kebiasaan (habit).  

Lebih lanjut, pemahaman mengenai relevansi nilai pendidikan akhlak dalam 

kitab Tanbi<hul Ghafi>li>n dengan pendidikan karakter, dapat terlihat jelas ketika 

dibandingkan dengan nilai dalam pilar-pilar pendidikan karakter. Nilai-nilai tersebut 

merupakan nilai yang dapat membantu interaksi bersama orang lain secara lebih baik 
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(learning to live together) yang mencakup hubungan dengan sesama (orang lain, 

keluarga), diri sendiri (learning to be), hidup bernegara, lingkungan dan Tuhan. 
74

  

Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Tanbi<hul Ghafi>li>n sangat relevan 

dengan pendidikan karakter. Karena didalamnya terdapat pendidikan ahklak, baik 

akhlak terhadap Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap 

lingkungan. Meskipun kitab Tanbi<hul Ghafi>li>n tidak menjadi rujukan dalam 

pendidikan karakter secara formal namun nilai-nilai di kitab ini dapat dijadikan 

pedoman atau rujukan pribadi dalam menanamkan pendidikan karakter terhadap 

peserta didik.  

Adapun tujuan pendidikan akhlak dalam kitab Tanbi<hul Ghafi>li>n sama dengan 

pendidikan karakter yakni, untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan 

yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara 

utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap 

satuan pendidikan. Dengan pendidikan karakter diharapkan mampu secara mandiri 

meningkatkan dan menggunakan pendidikan pengetahuannya, mengkaji dan 

menginternalisasikan serta mempersonalisasikan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia 

sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.
75

 

Pemahaman mengenai relevansi pendidikan akhlak dalam kitab Tanbi<hul 

Ghafi>li>n dengan pendidikan karakter didapat terlihat ketika dibandingkan. Karena di 

                                                             
74 Masnur Muslih, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional 

(Jakarta;Bumi Aksara, 2011), 67 
75 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 9. 
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dalam  pendidikan karakter juga terdapat nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan 

Yang  Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, terhadap bangsa dan Negara dan 

terhadap lingkungan.  

Relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak pada kitab Tanbi>hul Gha<fili<n 

dengan pendidikan karakter dikelompokkan kedalam beberapa aspek, yaitu: 

Pertama Relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak pada kitab Tanbi>hul 

Gha<fili<n dengan pendidikan karakter. Dalam kitab Tanbi>hul Gha<fili<n dijelaskan 

nilai-nilai pendidikan akhlak yaitu : Ikhlas, taubat,  khauf, dzikir, tasbih, syukur, 

sabar dan tawakkal ridha. Yang memiliki keterkaitan dengan pendidikan 

karakter religious yaitu peserta didik mampu menerapkan akhlak terpuji kepada 

Allah Swt dengan cara memiliki sifat taubat, khauf,  dan ikhlas. 

Kedua Relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak pada kitab Tanbi>hul 

Gha<fili<n dengan pendidikan karakter. Dalam kitab Tanbi>hul Gha<fili<n dijelaskan 

nilai-nilai pendidikan Diantaranya larangan berdusta dan penjagaan lisan. Yang 

memiliki keterkaitan dengan pendidikan karakter jujur siswa yaitu peserta didik 

mampu menerapkan sifat lurus hati, tidak berbohong karena jujur itu mulia, jujur 

itu harus ditumbuh kembangkan, dan jujur itu sifat yang layak dilayani.  

Ketiga Relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak pada kitab Tanbi>hul 

Gha<fili<n dengan pendidikan karakter. Dalam kitab Tanbi>hul Gha<fili<n dijelaskan 

nilai-nilai pendidikan akhlak diantaranya dilarang ghibah, larangan dengki, 

menyambung tali  shilaturahmi, amr ma'ruf nahi munkar. Yang memiliki 
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keterkaitan dengan pendidikan karakter toleransi siswa yaitu peserta didik dapat 

menghargai dan berbuat kebaikan kepada orang lain, suku dan pendapat yang 

berbeda darinya.  

Keempat Tidak ada relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak pada kitab 

Tanbi>hul Gha<fili<n dengan pendidikan karakter yaitu sikap disiplin.  

Kelima Tidak ada relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak pada kitab 

Tanbi>hul Gha<fili<n dengan pendidikan karakter yaitu sikap kerja keras. 

Ke enam Tidak ada relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak pada kitab 

Tanbi>hul Gha<fili<n dengan pendidikan karakter yaitu sikap  kreatif 

Ketujuh Relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak pada kitab Tanbi>hul 

Gha<fili<n dengan pendidikan karakter. Dalam kitab Tanbi>hul Gha<fili<n dijelaskan 

nilai-nilai pendidikan akhlak yaitu syukur yang memiliki keterkaitan dengan 

pendidikan karakter sikap  mandiri. 

Kedelapan Relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak pada kitab Tanbi>hul 

Gha<fili<n dengan pendidikan karakter. Dalam kitab Tanbi>hul Gha<fili<n dijelaskan 

nilai-nilai pendidikan akhlak kasih sayang dan ramah tamah yang memiliki 

keterkaitan dengan pendidikan karakter disiplin siswa yaitu demokratis. 

Kesembilan Tidak ada relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak pada kitab 

Tanbi>hul Gha<fili<n dengan pendidikan karakter yaitu rasa ingin tahu. 

Kesepuluh Tidak ada relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak pada kitab 

Tanbi>hul Gha<fili<n dengan pendidikan karakter yaitu semangat kebangsaan. 
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Kesebelas Tidak ada relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak pada kitab 

Tanbi>hul Gha<fili<n dengan pendidikan karakter yaitu cinta tanah air. 

Kedua belas Tidak ada relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak pada kitab 

Tanbi>hul Gha<fili<n dengan pendidikan karakter yaitu menghargai prestasi 

Ketiga belas Relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak pada kitab Tanbi>hul 

Gha<fili<n dengan pendidikan karakter. Dalam kitab Tanbi>hul Gha<fili<n dijelaskan 

nilai-nilai pendidikan akhlak menyantuni anak yatim, yang memiliki keterkaitan 

dengan pendidikan karakter disiplin siswa yaitu bersahabat 

Ke empat belas Relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak pada kitab 

Tanbi>hul Gha<fili<n dengan pendidikan karakter. Dalam kitab Tanbi>hul Gha<fili<n 

dijelaskan nilai-nilai pendidikan akhlak silaturahmi yang memiliki keterkaitan 

dengan pendidikan karakter disiplin siswa yaitu cinta damai 

Kelima belas Tidak ada relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak pada kitab 

Tanbi>hul Gha<fili<n dengan pendidikan karakter yaitu gemar membaca. 

Keenam belas Tidak ada relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak pada 

kitab Tanbi>hul Gha<fili<n dengan pendidikan karakter yaitu pantang menyerah. 

Ketujuh belas Tidak ada relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak pada kitab 

Tanbi>hul Gha<fili<n dengan pendidikan karakter yaitu peduli lingkungan.  

Kedelapan belas Tidak ada relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak pada 

kitab Tanbi>hul Gha<fili<n dengan pendidikan karakter yaitu peduli lingkungan 

yaitu tanggung jawab.  
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 Sebagaimana table dibawah ini : 

Tabel 1.1 

Relevansi pendidikan akhlak dalam kitab Tanbi>hul Gha<fili<n dengan pendidikan 

karakter 

NO Pendidikan Karakter Nilai-nilai pendidikan 

akhlak 

1 Religious  Ikhlas, taubat, takut kepada 

Allah, dzikir kepada Allah, 

do‟a, tasbih, tawakkal dan 

ridha. 

2 Jujur Larangan berdusta, ghibah, 

namimah, dengki.  

3 Toleransi Amar ma‟ruf nahi munkar, 

shilaturahmi, menyantuni anak 

yatim. 

4 Disiplin _ 

5 Kerja keras _ 

6 Kreatif _ 

7 Mandiri Syukur.  

8 Demokratis Kasih sayang, ramah tamah. 

9 Rasa ingin tahu _ 

10 Semangat kebangsaan _ 

11 Cinta tanah air _ 

12 Menghargai prestasi _ 

13 Bersahabat/komunikatif Menyantuni anak yatim.  

14 Cinta damai Ramah tamah.  

15 Gemar membaca _ 

16 Pantang menyerah  _ 

17 Peduli social Kasih sayang, Amr ma'ruf 

nahi munkar, menyantuni anak 

yatim.  

18 Tanggung jawab  _ 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai-nilai pendidikan akhlak 

dalam kitab Tanbi>hul Gha<fili<n sangat relevan dengan pendidikan karakter. 

Sebab didalamnya mengandung penanaman nilai-nilai karakter, seperti 

religious, toleransi, cinta damai, peduli sosial, bersahabat/komunikatif, peduli 

lungkungan, cinta tanah air, mandiri, demokratis, kerja keras dan jujur karena 

nilai-nilai yang ada dalam pendidikan karakter terdapat dalam kitab Tanbi>hul 

Gha<fili<n.  

Dengan nilai-nilai tersebut  diharapkan dapat mewujudkan individu 

yang dapat menjalankan perannya sebagai kholifah fii al-ard serta dengan 

mudah dapat menghadapi tantangan masa yang akan datang. Selain itu juga 

dapat mewujudkan cita-cira semuanya yakni insan kamil.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan skripsi tentang nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

Kitab Tanbi>hul Gha<fi>li>n  karya Al faqi>h Abu> Layth As Samarqandi> dan 

Relevansinya dengan pendidikan karakter dapat disimpulkan hal-hal berikut: 

1. Nilai-nilai  Pendidikan akhlak dalam kitab Tanbi>hul Ghafi>li>n  karya Al 

faqi>h Abu> Layth As Samarqandi>  meliputi tentang Ikhlas, taubat, takut 

kepada Allah, dzikir kepada Allah, do‟a, tasbih, tawakkal, ridha, Larangan 

berdusta, ghibah, namimah, dengki, Amar ma‟ruf nahi munkar, 

shilaturahmi, menyantuni anak  yatim,  Syukur,  Kasih sayang, ramah 

tamah, Kasih sayang, Amr ma'ruf nahi munkar, menyantuni anak yatim. 

B. Relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak dalam itab Tanbi>hul Ghafi>li>n karya 

Al faqi>h Abu Laith As Samarqandi> dengan pendidikan karakter. Sikap 

ikhlas, taubat, takut kepada Allah, dzikir kepada Allah, do‟a, tasbih, tawakkal, 

ridha relevansi nilai pendidikan karakter sikap religious. Nilai pendidikan 

akhlak sikap  larangan berdusta, ghibah, namimah, dengki relevansi nilai 

pendidikan karakter sikap jujur, Nilai pendidikan akhlak sikap Amar ma‟ruf 

nahi munkar, shilaturahmi, menyantuni anak yatim relevansi pendidikan 

karakter sikap toleransi. Nilai pendidikan akhlak sikap  syukur relevansi nilai 
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pendidikan karakter sikap mandiri. Nilai pendidikan akhlak   Kasih sayang, 

ramah tamah, Kasih sayang, Amr ma'ruf nahi munkar, menyantuni anak 

yatim relevansi nilai pendidikan karakter sikap peduli sosial.  

C. Saran 

1. Untuk pendidik supaya melengkapi dan selalu mempelajari materi Akhlak 

dalam rangka menanamkan pengetahuan akhlak bagi peserta didiknya dan 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

2. Untuk orang tua agar memberikan pendidikan tentang materi Akhlak kepada 

anak-anaknya mulai sejak kecil supaya dalam menjalani kehidupan tidak 

terjerumus dalam kebejatan moral saat ini. 

3. Untuk peserta didik supaya memperdalam dalam memahami akhlak terutama 

dalam penerapannya, agar mempunyai akhlak yang mahmudah. 

4. Untuk penulis agar lebih serius dalam mempelajari dan mendalami tentang 

akhlak, sehingga terjaga dari godaan-godaan yang ada disekitarnya. 

 

  



94 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

_______ Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Syamaamil Al-Quran,tt. 

Ali, Muhammad Daud. Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2011. 

Alim, Muhammad. Pendidikan Agama Islam. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006. 

Anwar. Rosihan, Akidah Akhlak. Bandung: Pustaka Setia, 2008. 

Arikunto. Suharsimi,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1990. 

Assamarqandi, Abu Layts.Tanbi>hul Gha>fili>n 1, terj. Muslich shabir. Semarang: PT. 

Karya Toha Putra, 2012 

Bakar Muhammad. Abu, Pedoman Pendidikan dan Pengajaran . Surabaya: Usaha 

Nasional, 1981. 

Daradjat, Zakiah. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.  

Dian Andayani. Abdul Majid , Pendidikan Karakter Perspektif Islam. Bandung, PT 

Remaja Rosdakarya,  2013. 

Djamas, Nurhayati. Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Paska Kemerdekaan. 
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009. 

Faisal. Sanapiah, Metodologi Penelitian Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional, 

1982. 

Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999. 

Harianto. Muchlas Samani, Konsep dan Modal Pendidikan Karakter. Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013 

Hidayatullah. Furqon,  Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa. 
Surakarta: Yuma Pustaka, 2010. 

Ilyas, Yunahar. Kuliah Akhlaq, Yogyakarta: LPPI, 1999. 



95 
 

 

Isna, Aunillah Nurla. Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter Di Sekolah. 

Jakarta: Laksana, 2011. 

Mahbubi. Muhammad,  Pendidikan Karakter Implementasi Aswaja Sebagai Nilai 
Pendidikan Karakter. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.  

Maslihah,  Ulvi. skripsi : Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Taysir Al 
khollaq Karangan Hafidz Al hasan Al Mas’udy dan Relevansinya Dengan 
Pendidikan Karakter .Ponorogo :STAIN PO,  2013. 

Muhaimin. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam.Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 

2004. 

Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013. 

Royhana. Dewi, Relevansi Profil Pendidik Dalam Kitab Tanbihul Ghafilin Dengan 
Undang-Undang Pepublik Indonesia No.14 Tahun 2005 Tentang Guru 
Dan Dosen, (Ponorogo: STAIN PONOROGO 2013). 

Salahudin. Anas,  Filsafat Pendidikan. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011. 

Samsul Nizar.  Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan 
Pemikiran Para Tokohnya. Jakarta: Kalam Mulia, 2009. 

Shihab M. Quraish, Wawasan Al-Qur’an.  Bandung: Mizan, 1996 

Susanti. Eri, Skripsi : Faktor-faktor Pendidikan dalam  al-Qur’an Surat al-Kahfi  
Ayat 60-82 (Studi Komparatif Antara Muhammad Quraish Shihab dalam 
Tafsir al-Mishbah dan Hamka dalam Tafsir al-Azhar). Ponorogo: STAIN 

PO, 2010 

Syarif. Ulil Amri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-quran. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012. 

Tanbi>hul Gha>fili>n 2, terj. Muslich shabir. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2012 

 

  



96 
 

 

 


